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13º SALÁRIO 
 
 Apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados para 
providenciar a anulação da sessão daquela Casa, que aprovou o 
projeto que concede 13º salário a ex-deputados e pensionistas. Sen. 
Heloísa Helena 174 
 
 Repúdio à votação do projeto que concede 13º salário a ex-
deputados e pensionistas, bem como, o aumento de seus subsídios, 
realizada na Câmara dos Deputados. Sen. Jefferson Péres 175 
 
 Censura ao projeto que concede 13º salário aos ex-
congressistas. Sen. Maguito Vilela 176 
 
 
AGÊNCIA DE VIAGEM 
 
 Justificativa à apresentação, oportunamente, de projeto de lei 
que dispõe sobre o exercício das atividades das agências de viagens e 
turismo. Sen. Moreira Mendes 651 
 
 
AGROTÓXICO 
 
 Premência na efetiva vigência da Lei nº 9.974, de 2000, que 
ordena o recolhimento adequado das embalagens de produtos 
agrotóxicos. Sen. Carlos Bezerra 204 
 
 
(ALCA) 
 
 Questiona colocações do Ministro das Relações Exteriores, 
Celso Lafer, acerca das negociações envolvendo a criação da Área de 
Livre Comércio das Américas – ALCA, durante audiência pública 
realizada no último dia 17 na Comissão de Assuntos Econômicos. Sen. 
Eduardo Suplicy 645 
 
 
ÁLCOOL HIDRATADO 
 
 Satisfação diante da autorização, pelo Ministro da Agricultura e 
do Abastecimento, Pratini de Morais, da adição de mais 2% de álcool 
hidratado à gasolina. Sen. Carlos Patrocínio 430 
 
 
AMAZÔNIA 
 
 Defesa do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos 734 
 



 
(AMBEV) 
 
 Registro de audiência pública da Comissão de Assuntos 
Econômicos, a ser realizada no próximo dia 6 de novembro, sobre a 
relação entre a Ambev e os distribuidores de bebidas. Sen. Sebastião 
Rocha  660 
 
 
AMEAÇA 
 
 Solicita providências à Mesa Diretora diante de ofício recebido 
da Associação dos Consultores Legislativos e dos Consultores de 
Orçamento do Senado Federal, a respeito das ameaças sofridas pelos 
servidores públicos que assessoram os trabalhos daquela Comissão. 
Sen. Álvaro Dias 065 
 
 
ANISTIADO POLÍTICO 
 
 Apoio às ações movidas pela Associação dos ex-Cabos da 
Força Aérea Brasileira contra a União, por prejuízos sofridos a partir da 
edição da Medida Provisória nº 2.151, de 2001, que regulamenta a 
reparação econômica aos anistiados políticos. Sen. Carlos Bezerra 418 
 
 Apoio ao pleito da Associação dos ex-Cabos da Força Aérea 
Brasileira no sentido de dar total cumprimento à Lei de Anistia. Sen. 
Carlos Bezerra 662 
 
 
ANTRAZ 
 
 Providências adotadas pelo Governo Federal, particularmente 
pelo Ministério da Saúde, para prevenir a contaminação por Antraz. 
Sen. Artur da Távola 066 
 
 
APOIO 
 
 Apoio à manifestação do Sr. Mauro Miranda. Sen. Ramez 
Tebet  198 
 
 
CANDIDATURA 
 
 Registro das pré-candidaturas do Governador Itamar Franco e 
do Senador Pedro Simon. Sen. Casildo Maldaner 636 
 
 
(CIDE) 



 
 Premência na tramitação no Senado Federal, da proposta de 
emenda à constituição que institui a Contribuição de Intervenção sobre 
o Domínio Econômico – Cide, a ser cobrada nas importações de 
petróleo e derivados e também álcool combustível. Sen. Jonas Pinheiro 529 
 
 
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 
 
 Considerações sobre a finalização, pelo Congresso Nacional, 
do novo texto do Código Civil brasileiro. Sen. Maria do Carmo Alves 661 
 
 
CÓDIGO DOS DIREITOS DO CONTRIBUINTE 
 
 Apresentação de estudo elaborado pelo ex-secretário da 
Fazenda do Estado do Paraná, Sr. Heron Arzua, sobre o Código dos 
Direitos do Contribuinte. Sen. Roberto Requião 704 
 
 
CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO 
 
 Restrição das possibilidades de desenvolvimento da Amazônia 
em virtude do disposto no art. 16 da Medida Provisória nº 2.166, de 
2001, que trata de modificações no Código Florestal Brasileiro. Sen. 
Moreira Mendes 456 
 
 
CÓDIGO NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 
 
 Necessidade da instituição de um Código Nacional para o 
Desenvolvimento da Amazônia. Sen. Eduardo Siqueira Campos 108 
 
 
COMEMORAÇÃO 
 
 Comemoração, no próximo dia 28 de outubro, do 77º 
aniversário da Coluna Prestes. Sen. Eduardo Siqueira Campos 537 
 
 Comemoração, hoje, do Dia do Aviador. Sen. Romero Jucá 634 
 
 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
 
 Elogios a produtividade das comissões parlamentares de 
inquérito, ressaltando o papel positivo que desempenharam nos últimos 
anos. Sen. Álvaro Dias 168 
 
 
CONFERÊNCIA 



 
 Registro da sua participação, ontem, em São Paulo, na 
Conferência Internacional sobre Açúcar, Álcool e Energia da Cana-de-
Açúcar. Sen. Teotônio Vilela Filho 447 
 
 
(COPEL) 
 
 Considerações sobre o processo de privatização da 
Companhia Hidrelétrica do Paraná – Copel, ressaltando as ações 
impetradas contra a sua venda e a desistência de diversas empresas 
do leilão previsto para o próximo dia 31. Sen. Álvaro Dias 495 
 
 
(DECOM) 
 
 Comentários ao relatório de 2000 do Departamento de Defesa 
Comercial – DECOM, da Secretária de Comércio Exterior. Sen. 
Romero Jucá 109 
 
 
DIVISÃO TERRITORIAL 
 
 Defesa de projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre a 
realização de plebiscito para a criação do Estado do Tapajós. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti 629 
 
 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
 Comparação entre a atuação pública e a privada na área de 
educação superior. Sen. Mozarildo Cavalcanti 111 
 
 
EMBAIXADOR 
 
 Comentários sobre a palestra do Embaixador Sérgio Amaral, 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na 
Comissão de Assuntos Econômicos. Sen. Carlos Patrocínio 430 
 
 
EMBALAGEM 
 
 Defesa de uma política nacional de reciclagem e padronização 
de embalagens. Sen. Carlos Patrocínio 527 
 
 Expectativas de crescimento no Setor de Embalagem. 527 
 
 
ENSINO MÉDIO 



 
 Questionamento ao veto presidencial aposto a projeto de lei 
que inclui a sociologia e a filosofia como disciplinas obrigatórias do 
Ensino Médio. Sen. Emília Fernandes 370 
 
 
ESCOLA TÉCNICA 
 
 Necessidade do fortalecimento das Escolas Técnicas Federais. 
Sen. Romero Jucá 452 
 
 
ESTADO DA PARAÍBA 
 
 Denúncias contra fiscais do Ibama, pela exigência do 
pagamento para liberação de licença que possibilitaria a criação de 
camarão nas aldeias indígenas do Estado da Paraíba. Sen. Ney 
Suassuna 170 
 
 
ESTADO DE RONDÔNIA 
 
 Indagação ao Ministro da Justiça sobre o fechamento da 
rodovia BR-174, no Estado de Rondônia, para circulação no período 
das 18 às 6 horas. Sen. Mozarildo Cavalcanti 706 
 
 
ESTADO DE RORAIMA 
 
 Regozijo pelo transcurso dos 5 anos da instalação dos 
Municípios de Cantá, Amajari, Caroebe, Rorainópolis, Pacaraima e 
Uiramutã, nos Estado de Roraima. Sen. Marluce Pinto 408 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 Comentários ao aumento da produtividade agrícola nas 
pequenas propriedades rurais no oeste do Estado de Santa Catarina, 
resultado da atuação das cooperativas associadas à tecnologia da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Sen. 
Casildo Maldaner 115 
 
 
ESTADO DO AMAPÁ 
 
 Críticas à situação da segurança pública no Estado do Amapá. 
Sen. Gilvam Borges 365 
 
 Apelo ao BNDES para a liberação de recursos para a 
construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Jari, no 



Estado do Amapá. Sen. Gilvam Borges 504 
 
 
ESTADO DO PARANÁ 
 
 Posicionamento favorável à ampliação de recursos do 
Orçamento da União destinados ao desenvolvimento econômico do 
Estado do Pará. Sen. Ademir Andrade 405 
 
 
ESTADO DO TOCANTINS 
 
 Regozijo diante das solenidades que marcaram o transcurso do 
13º aniversário do Estado de Tocantins. Sen. Eduardo Siqueira 
Campos 205 
 
 Regozijo pela implementação de programas destinados ao 
atendimento da população indígena no Estado do Tocantins. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos 459 
 
 
EXECUTIVO ESTRANGEIRO 
 
 Necessidade de mudança na orientação do Ministério do 
Trabalho quanto à concessão de vistos temporários de trabalho para 
executivos estrangeiros. Sen. Carlos Patrocínio 653 
 
 
(FENAVENPRO) 
 
 Recebimento de ofício da Federação Nacional dos 
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
– FENAVENPRO, a respeito da atuação irregular da Fenaprovar. Sen. 
Carlos Bezerra 110 
 
 
FERIADÃO 
 
 Críticas ao feriadão para economizar energia, decretado pelo 
governo federal à região Nordeste. Sen. Carlos Wilson 728 
 
 
(FUNAI) 
 
 Responsabilidade da Funai sobre as conseqüências de 
invasões promovidas por índios, em três municípios do sul da Bahia. 
Sen. Paulo Souto 659 
 
 



FUTEBOL 
 
 Avaliação do impacto produzido pelos trabalhos da CPI do 
Futebol. Sen. Álvaro Dias 168 
 
 
GASODUTO 
 
 Necessidade urgente da construção do gasoduto Urucu-Porto 
Velho para abastecimento de usinas termelétricas daquela região. Sen. 
Amir Lando 435 
 
 
GREVE 
 
 Críticas à atuação do Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato, 
nas negociações com os professores e funcionários grevistas das 
universidades federais. Sen. Maguito Vilela 176 
 
 Repúdio à atitude do Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato, 
de não receber comissão de senadores que visavam tratar da greve 
nas universidades públicas. Sen. Mauro Miranda 198 
 
 Registro de ofício encaminhado pelo Ministro da Educação, 
relatando seus esforços de negociação com os professores 
universitários em greve. Sen. Romero Jucá 199 
 
 Apelo ao Governo por uma solução à greve dos professores 
universitários, advertindo sobre os prejuízos gerados aos alunos e à 
sociedade. Sen. Antonio Carlos Valadares 363 
 
 Dificuldades enfrentadas pelos profissionais do ensino público 
superior, em greve por reajustes salariais. Sen. Marina Silva 420 
 
 Apelo às partes envolvidas no movimento grevista das 
universidades federais pela retomada das negociações. Sen. Romero 
Jucá  452 
 
 Preocupação com a greve nas universidades federais. Sen. 
Casildo Maldaner 453 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem pelo transcurso do Dia do Professor, em 15 de 
outubro último. Sen. Ney Suassuna 170 
 
 Homenagem pelo Dia do Médico, comemorado hoje. Sen. 
Sebastião Rocha 360 
 



 Homenagem ao Dia do Médico, defendendo a interiorização da 
saúde. Sen. Mozarildo Cavalcanti 361 
 
 Associação aos pronunciamentos em homenagem ao Dia do 
Médico.Sen. Ramez Tebet 416 
 
 Transcurso, ontem, do Dia do Médico. Considerações sobre a 
política governamental destinada à integração social dos deficientes 
visuais. Sen. Tião Viana 436 
 
 Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia do Médico. Sen. 
Mauro Miranda 460 
 
 Homenagem aos 95 anos do primeiro vôo mecânico no mundo, 
realizado por Alberto Santos Dumont. Sen. Romero Jucá 634 
 
 Associação às homenagens pelo transcurso do Dia do Aviador. 
Sen. Ramez Tebet 636 
 
 Homenagem aos Médicos e Cirurgiões-Dentistas. Sen. Paulo 
Hartung  664 
 
 Homenagem à cidade de Goiânia/GO pelos 68 anos de 
emancipação política. Sen. Mauro Miranda 703 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Apelo ao Presidente do Congresso para que agende sessão 
solene em homenagem à memória do ex-Governador Mário Covas. 
Sen. Pedro Simon 198 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Governador de 
Roraima, Sr. Fernando Ramos Pereira. Sen. Romero Jucá 199 
 
 Manifestação contrária ao argumento de que a Oposição 
protestaria contra o Governo Fernando Henrique Cardoso, na sessão 
de homenagem ao ex-Governador Mário Covas, conforme 
pronunciamento do Sr. Pedro Simon. Sen. Heloísa Helena  199 
 
 Encaminhamento do Requerimento nº 614, de 2001, que 
solicita seja incluído na coleção intitulada Grandes Vultos que 
Honraram o Senado e a História Constitucional do Brasil, o ex-
Senador, pelo Estado de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, que exerceu 
mandatos nos períodos de 19-9-1946 a 31-1-1951 e de 1º-2-1955 a 1º-
10-1969. Sen. Iris Rezende 610 
 
 Homenagem à memória do ex-Senador Pedro Ludovico 
Teixeira, por ocasião das comemorações dos 68 anos de criação da 
cidade de Goiânia. Sen. Iris Rezende 610 



 
 Homenagem ao empresário e cientista Nansem Araújo, falecido 
em 1996, pelo centenário de seu nascimento. Sen. José Alencar 729 
 
 
IMPRENSA 
 
 Repúdio à publicação de notas na imprensa referentes à 
indicação de S. Ex.ª para ocupar a pasta do Ministério da Integração 
Nacional. Sen. Ney Suassuna 170 
 
 Gravidade da notícia publicada hoje pelo jornal A Gazeta do 
Povo, sobre a articulação da bancada governista da Assembléia 
Legislativa do Paraná no sentido de priorizar a distribuição de recursos 
orçamentários às prefeituras aliadas do Governo Jaime Lerner. Sen. 
Osmar Dias 369 
 
 Realização, no último dia 8, em São Paulo, pela revista IstoÉ 
Dinheiro, de homenagem às 100 empresas detentoras dos maiores 
lucros no Brasil. Sen. Romeu Tuma 420 
 
 Considerações acerca da reportagem publicada pela revista 
Veja, que aponta a região da Grande Recife como a mais violenta do 
Brasil. Sen. Roberto Freire 440 
 
 Solicitação de voto de louvor ao jornal Folha de Boa Vista 
pelos 18 anos de fundação. Sen. Romero Jucá 505 
 
 Elogios às reportagens da Rede Globo sobre a fome, 
reapresentadas no programa Fome Zero, do PT. Sen. Pedro Simon 533 
 
 Votos de louvor à Rede Globo de Televisão pelo retorno do 
programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sen. Pedro Simon 533 
 
 Transcrição do editorial “Inversão de valores”, publicado no 
Jornal da Cidade, de Aracaju, Estado de Sergipe. Sen. Antonio Carlos 
Valadares 665 
 
 Comentários sobre os entendimentos entre os dirigentes da 
Gazeta Mercantil e os jornalistas em greve daquela empresa. Sen. 
Eduardo Suplicy 729 
 
 Esclarecimentos sobre as informações equivocadas prestadas 
por S.Ex.ª acerca da transferência de parte acionária da Gazeta 
Mercantil. Sen. Eduardo Suplicy 729 
 
 
INSTITUTO DO RIO BRANCO 
 
 Congratulações ao Instituto do Rio Branco, responsável pela 



formação do corpo diplomático brasileiro. Sen. Romero Jucá 733 
 
 
LICENÇA MATERNIDADE 
 
 Discussão, na Comissão de Assuntos Sociais, de projeto de lei 
que permite a concessão de licença maternidade às mães de crianças 
adotadas. Sen. Casildo Maldaner 203 
 
 
MEDICAMENTO GENÉRICO 
 
 Preocupação com a confiabilidade dos medicamentos 
genéricos produzidos no País. Sen. Mozarildo Cavalcanti 432 
 
 
MÉDICO 
 
 Críticas à falta de condições materiais para o exercício da 
profissão e o baixo salário dos médicos. Sen. Sebastião Rocha 360 
 
 
MEDIDA PROVISÓRIA 
 
 Considerações a respeito da apreciação, marcada para 
amanhã, da Medida Provisória nº 1, de 2001, sob a nova sistemática 
constitucional. Sen. José Fogaça 656 
 
 
MICROEMPRESA 
 
 Reflexão sobre os resultados de pesquisa referente à 
participação das microempresas na distribuição de renda na economia 
nacional e da alta mortalidade dos pequenos negócios no Brasil. Sen. 
Mauro Miranda 163 
 
 
NOVA ORDEM MUNDIAL 
 
 Participação de S. Ex.ª em debate sobre a nova ordem 
mundial, realizado no Colégio Lourenço Filho, em Fortaleza, no último 
dia 19. Sen. Lúcio Alcântara 535 
 
 
(ONG) 
 
 Críticas pelo tratamento dispensado por setores da imprensa à 
CPI das ONGs. Sen. Mozarildo Cavalcanti 507 
 
 



(ONU) 
 
 Reflexão acerca do último Relatório sobre o Desenvolvimento 
da Organização das Nações Unidas. Sen. João Alberto Souza 106 
 
 
ORÇAMENTO DA UNIÃO 
 
 Aspectos da apreciação, pelo Congresso Nacional, do 
Orçamento da União para o exercício de 2002. Defesa do Orçamento 
Impositivo. Sen. Nabor Júnior 443 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 1.149, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 448, de 2001, solicitando informações a Ministros 
de Estado. Sen. Antonio Carlos Valadares 029 
 
 Parecer nº 1.150, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 520, de 2001, solicitando informações a Ministros 
de Estado. Sen. Antero Paes de Barros 029 
 
 Parecer nº 1.151, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 521, de 2001, solicitando informações a Ministros 
de Estado. Sen. Edison Lobão 030 
 
 Parecer nº 1.152, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 524, de 2001, solicitando informações a Ministros 
de Estado. Sen. Antero Paes de Barros 030 
 
 Parecer nº 1.153, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000 (nº 608/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
TV Ômega Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens – TV, nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, 
Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Minas Gerais, Ceará e São Paulo, respectivamente. Sen. Pedro Piva 030 
 
 Parecer nº 1.154, de 2001, de PLEN, sobre a renegociação da 
dívida com a Polônia e sobre o Orçamento. Sen. Romero Jucá. 076 
 
 Parecer nº 1.155, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 48, de 2001. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 096 
 
 Parecer nº 1.156, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 49, de 2001. Sen. Antonio 
Carlos Valadares. 101 
 



 Parecer nº 1.157, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 50, de 2001. Sen. Antonio 
Carlos Valadares. 103 
 
 Parecer nº 1.158, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 79, de 2000, de autoria do 
Senador Paulo Souto, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Sen. Lúcio Alcântara  128 
 
 Parecer nº 1.159, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2000, de autoria do 
Senador Arlindo Porto, que dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de Cerimonialista e suas correlatas, cria o Conselho Federal 
e os Conselhos Regionais, e dá outras providências. Sen. Valmir 
Amaral  132 
 
 Parecer nº 1.160, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2001 
(nº 467/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 1.060, de 5 de 
fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de 
assistência judiciária aos necessitados, para conceder a gratuidade do 
exame de DNA, nos casos que especifica. Sen. Sebastião Rocha 135 
 
 Parecer nº 1.161, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000 
(nº 855/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
dezembro de 1997, de forma a obrigar a realização de exame 
psicológico periódico para os motoristas profissionais. Sen. Romeu 
Tuma  137 
 
 Parecer nº 1.162, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Diversos nº 128, de 1995 (nº 1.683/95, na origem), do 
Procurador-Geral da República, que encaminha ao Senado Federal, 
para conhecimento e providências cabíveis, cópia de relatórios 
preliminares das perícias técnicas contábeis e médicas, realizadas em 
procedimentos instaurados na Procuradoria da República no Estado de 
São Paulo, em atendimento às recomendações da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregularidades no 
Inamps/SUS. Sen. Luiz Otávio 142 
 
 Parecer nº 1.163, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 182, de 2000 (nº 6.168/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
778/2000, referente à auditoria realizada no Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS, sobre a construção da Barragem do 
Açude Público Castanhão, localizada no Município de Alto Santo, no 
Estado do Ceará. Sen. Wellington Roberto 146 
 



 Parecer nº 1.164, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 94, de 20001 (nº 2.343/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
318/2001, referente à auditoria realizada na Secretaria de Políticas de 
Saúde do Ministério da Saúde. Sen. Juvêncio da Fonseca 148 
 
 Parecer nº 1.165, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que dá redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1999. Sen. Marina Silva. 194 
 
 Parecer nº 1.166, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 193, de 2001, da 
Presidência da República, que submete à apreciação do Senado 
Federal a escolha do Senhor Ney do Prado Dieguez, 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 Cooperativista da Guiana, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Granada. Sen. Lúdio 
Coelho.  195 
 
 Parecer nº 1.167, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 200, de 2001, da 
Presidência da República, que submete à apreciação do Senado 
Federal o nome 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 ao Reino da 
Suazilândia. Sen. Lúdio Coelho. 196 
 
 Parecer nº 1.168, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 213, de 2001, da 
Presidência da República, que submete à apreciação do Senado 
Federal o nome do Senhor José Artur Denot Medeiros, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente do 
Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Federal da Alemanha. Sen. Iris 
Rezende. 196 
 
 Parecer nº 1.169, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, de autoria do 
Senador Edison Lobão, que estabelece instrumentos legais de 
prevenção e repressão à falsificação de obras de artes visuais e dá 
outras providências. Sen. Ramez Tebet 403 
 
 Parecer nº 1.170, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Projeto de Resolução nº 126, de 1996 – CN, de autoria da Senadora 
Marina Silva, que institui o Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente e 
Cidadania e dá outras providências. Sen. Geraldo Melo 425 
 



 Parecer nº 1.171, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 179, de 1996 (nº 3.162/97, naquela Casa), que dispõe 
sobre o registro geral de recém-nascidos e dá outras providências. 
Sen. José Eduardo Dutra. 426 
 
 Parecer nº 1.172, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2001 (nº 877/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
TV Esplanada do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
Sen. Álvaro Dias 427 
 
 Parecer nº 1.173, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nº 1, 2 e 3, de Plenário, 
apresentadas ao Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001, de autoria 
do Senador Waldeck Ornelas, que acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao 
artigo 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições. Sen. Antonio Carlos Júnior 480 
 
 Parecer nº 1.174, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2000 (nº 2.508/2000, na Casa de 
origem), que denomina “Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro” o aeroporto 
internacional da cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. Sen. 
Pedro Piva 481 
 
 Parecer nº 1.175, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 92, de 2001 (nº 2.287/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha ao Senado Federal cópia 
da Decisão nº 320, de 2001, referente à auditoria realizada no Tribunal 
Regional Eleitoral de Santa Catarina na área de Pessoal. Sen. Geraldo 
Althoff  482 
 
 Parecer nº 1.176, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº 84, de 1999, de autoria 
do Senador Roberto Saturnino, que determina a redução da dívida 
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá outras 
providências. Sen. Romero Jucá 483 
 
 Parecer nº 1.177, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 132, de 1999, que altera o artigo 
39 da Lei 4.886, de 1965, que regula as atividades dos representantes 
comerciais autônomos. Sen. Moreira Mendes 484 
 
 Parecer nº 1.178, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 42, 
de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que 
dá nova redação ao art. 217 da Constituição Federal, para vedar a 
recondução dos dirigentes de entidades de administração do desporto 



por mais de um período consecutivo. Sen. Álvaro Dias 485 
 
 Parecer nº 1.179, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 32, 
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, 
que altera o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal para permitir 
o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego 
permanente, mediante processo seletivo. Sen. José Fogaça 487 
 
 Parecer nº 1.180, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999. Sen. 
Antônio Carlos Valadares. 633 
 
 Parecer nº 1.181, de 2001, de PLEN, que trata sobre o 
Requerimento nº 617, de 2001, sobre o Movimento Brasília pela Paz. 
Sen. Pedro Simon. 645 
 
 Parecer nº 1.182, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, de autoria do 
Senador Edison Lobão, que dispõe sobre o seguro-garantia e dá outras 
providências. Sen. Ramez Tebet 649 
 
 Parecer nº 1.183, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final da Medida Provisória nº 1, de 2001. Sen. Ronaldo Cunha 
Lima.  708 
 
 
PARTIDO POLÍTICO 
 
 Saudação aos convencionais do PMDB que escolherão, no 
próximo domingo, os novos membros dos diretórios municipais do 
partido em todo o País. Sen. Mauro Miranda 370 
 
 Defesa da autonomia do PMDB na apresentação de candidato 
próprio às eleições presidenciais. Sen. Casildo Maldaner 636 
 
 
PESQUISA 
 
 Leitura do manifesto dos jovens doutores brasileiros formados 
pelas universidades brasileiras e de outros países, que traduz o 
sentimento e a preocupação com o futuro do pensamento científico 
brasileiro e da atividade de pesquisa no Brasil. Sen. Tião Viana 509 
 
 
PETROBRÁS 
 
 Apelo para o restabelecimento da Subcomissão da CPI do 
Judiciário, para apurar denúncias contra a Petrobras, relativas à 
concessão de liminares favoráveis às distribuidoras. Sen. Roberto 



Freire  178 
 
 
PRODUTOR RURAL 
 
 Defesa da proposta de renegociação de dívidas de produtores 
rurais. Sen. Iris Rezende 502 
 
 
PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 
 
 Participação em solenidade de lançamento do Programa de 
Mecanização Agrícola em pequenas propriedades rurais, no município 
de Porto Velho/RO. Sen. Moreira Mendes 523 
 
 
PROGRAMA LUZ NO CAMPO 
 
 Congratulações ao Ministério de Minas e Energia pela iniciativa 
de implantação do programa Luz no Campo. Sen. Romero Jucá 206 
 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 206, de 2001, que autoriza a 
criação de Distrito Agropecuário no Município de Porto Grande, no 
Estado do Amapá, e dá outras providências. Sen. Sebastião Rocha 068 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2001, que autoriza a 
criação de Distrito Agropecuário no Município de Amapá, no Estado do 
Amapá, e dá outras providências. Sen. Sebastião Rocha 069 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2001, que autoriza a 
criação de Distrito Agropecuário no Município de Laranjal do Jari, no 
Estado do Amapá, e dá outras providências. Sen. Sebastião Rocha 070 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2001, que autoriza a 
criação de Distrito Agropecuário no Município de Serra do Navio, no 
Estado do Amapá, e dá outras providências. Sen. Sebastião Rocha 071 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2001, que altera a Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação), para 
modificar o traçado da BR-080. Sen. Carlos Bezerra 072 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2001, que estabelece 
prazo para que a União firme convênios com Estados e Municípios com 
vistas ao cumprimento de disposições constitucionais e legais e 
acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Sen. 
Carlos Bezerra 154 
 



 Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2001, que dá nova 
redação ao § 1º do art. 19 da Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001, 
para atribuir prioridade absoluta aos alunos Afro-descendentes. Sen. 
Waldeck Ornelas 156 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2001, que altera a redação 
do art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991. Sen. Romero 
Jucá  158 
 
 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 179 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2001, que altera o nome 
do Aeroporto Internacional de Boa Vista. Sen. Mozarildo Cavalcanti 372 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2001, que altera o § 1º do 
art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e o art. 38 da Lei nº 
9.841, de 5 de outubro. Sen. Ney Suassuna 372 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2001, que denomina 
“Prefeito Lebon Duvoisin” o viaduto situado no Km 6 da Rodovia BR-
101, no acesso ao Município de Garuva, Estado de Santa Catarina. 
Sen. Casildo Maldaner 373 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, que estabelece 
instrumentos legais de prevenção e repressão à falsificação de obras 
de artes visuais e dá outras providências. Sen. Edison Lobão 399 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2001, que altera a redação 
do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, para estabelecer 
cota mensal mínima gratuita de água para consumo residencial 
unifamiliar. Sen. Paulo Hartung 400 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2001, que dispõe sobre a 
construção e o funcionamento de creches em assentamentos rurais. 
Sen. Luiz Pontes 637 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2001, que cria linha de 
crédito especial do BNDES para o financiamento da modernização do 
setor de radiodifusão. Sen. Luiz Pontes 639 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2001, que dispõe sobre o 
exercício de atividades das agências de viagens e turismo. Sen. 
Moreira Mendes 641 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2001, que concede 
pensão especial a Mário Juruna. Sen. Carlos Bezerra  643 
 



 Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, que dispõe sobre o 
seguro-garantia e dá outras providências. Sen. Edison Lobão 646 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 221, de 2001, que acrescenta 
incisos ao art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 e 
dá outras providências. Sen. Ney Suassuna 687 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 222, de 2001 – Complementar, 
que altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Sen. Ney 
Suassuna 690 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 223, de 2001, que cria o Programa 
Especial de Acesso à Moradia para a pessoa portadora de deficiência. 
Sen. Ney Suassuna 701 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2000-Complementar, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para tornar 
inelegível aquele cuja prestação de contas relativa a companha 
eleitoral tenha sido rejeitada. Sen. Moreira Mendes 715 
 
 
PROJETO PROMOTORIA COMUNITÁRIA 
 
 Satisfação com o Projeto Promotoria Comunitária, implantado 
na cidade de Sinop/MT, que tem como objetivo prestar atendimento 
nas áreas de Direito aos moradores carentes daquela região. Sen. 
Carlos Bezerra 730 
 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que 
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de 
informações e documentos sigilosos). Sen. Moreira Mendes 104 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2001, que altera 
o inciso II, do § 1º, do art. 40 da Constituição Federal, a fim de fixar em 
setenta e cinco anos a idade limite para aposentadoria compulsória no 
serviço público. Sen. Marluce Pinto 159 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1999, que dá 
nova redação ao art. 243 da Constituição Federal (destinação de área 
de culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou de exploração de 
trabalho escravo). Sen. Ademir Andrade                                 191 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que 
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de 
informações e documentos sigilosos). Sen. Moreira Mendes 202 



 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que 
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de 
informações e documentos sigilosos). Sen. Moreira Mendes 399 
 
 Proposta de Emendas à Constituição nº 44, de 2001, que altera 
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo 
para a Promoção Econômica e Social dos Afro-descendentes. Sen. 
Geraldo Cândido 491 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que 
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (dispõe sobre o 
acesso a informações e documentos sigilosos). Sen. Moreira Mendes 645 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2001, que 
introduz § 11 ao art. 37 da Constituição Federal para disciplinar a perda 
do cargo do servidor público não estável. Sen. Ney Suassuna 685 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que 
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (dispõe sobre o 
acesso a informações e documentos sigilosos). Sen. Moreira Mendes 711 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2001, que dispõe 
sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste. Sen. Antonio Carlos Valadares 712 
 
 
RACIONAMENTO DE ENERGIA 
 
 Apelo à Câmara de Gestão da Crise de Energia para que 
suspenda os cortes de energia previstos para as famílias de baixa 
renda e para as empresas que não se ajustarem às cotas de 
racionamento. Sen. Iris Rezende 165 
 
 Posicionamento contrário à adoção de feriados no Nordeste 
para cumprimento da meta do racionamento de energia. Sen. Luiz 
Pontes  419 
 
 Protesto contra a obrigatoriedade dos feriados impostos, pelo 
Governo Federal, à região Nordeste. Sen. Maria do Carmo Alves 494 
 
 
REFORMA AGRÁRIA 
 
 Registro do Relatório do Fundo Internacional para o 
Desenvolvimento da Agricultura das Nações Unidas – FIDA, que 
aponta a relevância do programa brasileiro de reforma agrária. Sen. 
Romero Jucá 422 
 
 



REFORMA DO JUDICIÁRIO 
 
 Anúncio da apresentação do seu Relatório sobre a reforma do 
Judiciário, no próximo dia 30, na reunião da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Sen. Bernardo Cabral 429 
 
 
RELIGIÃO 
 
 Reflexões sobre religião, santidade e ateísmo. Sen. Lauro 
Campos 455 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 597, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Educação, solicitando urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº 
236, de 2000, que aprova o ato que renova a concessão da TV Ômega 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV, 
nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São 
Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, 
Ceará e São Paulo, respectivamente. Sen. Ricardo Santos 066 
 
 Requerimento nº 598, de 2001, solicitando que sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 236, de 2000, seja ouvida também a 
Comissão de Assuntos Sociais. Sen. Eduardo Suplicy 067 
 
 Requerimento nº 599, de 2001, solicitando que seja dispensado 
o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 357, de 1999, de autoria da Senadora 
Luzia Toledo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de 
desfibriladores a bordo de aeronaves, para que seja imediatamente 
submetido à apreciação da Comissão de Assuntos Sociais. Sen. Tião 
Viana  073 
 
 Requerimento nº 605, de 2001, solicitando a prorrogação do 
prazo, por mais 180 (cento e oitenta) dias, para que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 146, de 2001, 
destinada a apurar as demarcações de terras indígenas na Amazônia, 
notadamente na Faixa de Fronteira, apresente o relatório final. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti 151 
 
 Requerimento nº 501, de 2001, solicitando, nos termos 
regimentais, seja formulada consulta à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
regimentalidade da apreciação, em caráter terminativo, pela Comissão 
de Educação, dos projetos de decreto legislativo referentes a outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de imagens e sons. Sen. Moreira Mendes 202 
 



 Requerimento nº 598, de 2001, solicitando que sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 236, de 2000 (nº 608/2000, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da TV Ômega 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV, 
nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São 
Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, 
Ceará e São Paulo, respectivamente, além da Comissão constante do 
despacho inicial, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Sociais. Sen. Eduardo Suplicy 381 
 
 Requerimento nº 552, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Resolução nº 41, de 2001, sua autoria. 
Sen. Ney Suassuna 403 
 
 Requerimento nº 608, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que 
menciona. Sen. Marina Silva 404 
 
 Encaminhamento de requerimento solicitando voto de louvor à 
Rede Globo de Televisão pela reedição do programa infantil Sítio do 
Pica-Pau Amarelo. Sen. Ricardo Santos 498 
 
 Requerimento nº 609, de 2001, justificando sua ausência à 
votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000, ocorrida na 
sessão do dia 18 de outubro último, embora tenha registrado presença. 
Sen. Pedro Simon 506 
 
 Requerimento nº 610, de 2001, solicitando voto de louvor e 
aplauso ao jornal Folha de Boa Vista, e seus funcionários, pelos 18 
anos de sua fundação. Sen. Romero Jucá 506 
 
 Requerimento nº 611, de 2001, solicitando voto de aplauso à 
Rede Globo de Televisão, pela retomada da produção do programa 
infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sen. Ricardo Santos 507 
 
 Requerimento nº 612, de 2001, da Comissão Parlamentar de 
Inquérito criada pelo Requerimento nº 497, de 2000, destinada a 
investigar fatos envolvendo as Associações Brasileiras de Futebol, 
solicitando suplementação de verba, tendo em vista a prorrogação dos 
seus trabalhos até 15 de dezembro do corrente ano. Sen. Álvaro Dias 608 
 
 Requerimento nº 613, de 2001, solicitando que seja consignado 
voto de congratulação à Editora Geração de Comunicação Integrada 
Comercial Ltda., na pessoa de seu Editor e Jornalista Luiz Fernando 
Emediato e ao Professor Rinaldo Nunes de Fernandes, da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Coordenador da Obra, pelo 
lançamento da edição comemorativa do centenário da publicação de 
Os Sertões, de Euclides da Cunha. Sen. Ronaldo Cunha Lima  608 
 
 Requerimento nº 615, de 2001, solicitando ao Ministro de 



Estado do Desenvolvimento Agrário as informações que menciona. 
Sen. Heloísa Helena 640 
 
 Requerimento nº 616, de 2001, solicitando ao Presidente do 
Tribunal de Contas da União, que seja elaborada auditoria ou inspeção 
de natureza contábil, em contrato realizado entre a Petrobras S.A. e a 
Companhia Marítima, na atuação da Brasoil como intermediadora 
entre a Petrobras e a Marítima, e qual a função da “Thelaw Debenture 
Trust Corporation (Cayman) Limited” no referido contrato. Sen. Geraldo 
Cândido 640 
 
 Requerimento nº 617, de 2001, solicitando Voto de Aplauso ao 
Movimento Brasília pela Paz, a realizar-se no dia 27 de outubro. Sen. 
Pedro Simon 644 
 
 Requerimento nº 529, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda informações sobre a regularidade fiscal e possíveis 
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Ata da 135ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria 
em 16 de ou tu bro 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. Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res e Mo za ril do Ca val can ti

ÀS 14 HO RAS E 30 MI NU TOS, ACHAM-SE
PRE SEN TES OS SRS. SE NA DO RES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – 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 –
Artur da Tá vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra 
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer -
nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no
Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to
Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo
Na po leão – Iris Re zen de – Jef fer son Pé 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 – José Sar ney – Ju vên -
cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni -
lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho
– Luiz Otá 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 – 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 Orné las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 80 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.

Nos ter mos do Re que ri men to n.º 578, de 2001,
do Se na dor Osmar Dias e de ou tros Srs. Se na do res,
o tem po des ti na do aos ora do res da Hora do Expe di -
en te da pre sen te ses são des ti na-se a co me mo rar o
Dia Mun di al da Ali men ta ção. 

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
um dos au to res do re que ri men to, Se na dor Osmar
Dias, do PDT do Esta do do Pa ra ná.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – 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, hoje, 16 de ou tu -
bro, co me mo ra-se o Dia Mun di al da Ali men ta ção, cri -
a do em 1945 pela FAO, ór gão da ONU. Não se ria uma 
data para ser co me mo ra da – todo dia de ve ria ser o da 
ali men ta ção –, mas para se re fle tir a res pe i to do
tema, que, aliás, toma con ta dos de ba tes no mun do.
Se fos se para co me mo rar a data, hoje cer ca de um bi -
lhão de pes so as não po de ri am fazê-lo. As es ta tís ti cas 
ofi ci a is di zem que são 850 mi lhões de pes so as, mas
na ver da de, uma re por ta gem da Veja pu bli ca da re -
cen te men te dá con ta de 1,3 bi lhão de pes so as que
têm uma ren da diá ria de US$1, o que im pli ca uma
ren da per ca pi ta/ano de US$365.

É cla ro que quem tem uma ren da com essa ou
me nor não vai ser in clu í do na lis ta dos que co mem to -
dos os dias. Para es ses, co mer é só uma es pe ran ça,
uma ex pec ta ti va. E acre di to até que esse con tin gen te
enor me de um bi lhão de pes so as não con se gue co -
mer re gu lar men te uma vez por dia se quer.

A Rede Glo bo, re cen te men te, fez uma sé rie de
re por ta gens mos tran do o fla ge lo da fome no Bra sil.

No dia 11 de se tem bro, Sr. Pre si den te, o mun do
fi cou per ple xo quan do um aten ta do ter ro ris ta des tru iu 
as tor res de Nova Ior que e atin giu o Pen tá go no, em
Was hing ton. Esse as sun to to mou con ta de to dos os
ca na is de te le vi são da gran de mí dia mun di al no úl ti mo 
mês, e ouve-se, com fre qüên cia, as pes so as ex cla -
ma rem so bre as seis mil vi das di zi ma das por aque le
aten ta do.

É cla ro que se tra ta de um acon te ci men to gra ve,
com sen ti do em ble má ti co para a Hu ma ni da de, e que
o pro ble ma ocor ri do nas tor res gê me as deve ser no tí -
cia to dos os dias, mas é in com pa rá vel – e que ro cha -
mar a aten ção de to dos para uma re fle xão – o nú me ro 
de pes so as que mor rem em aten ta dos ter ro ris tas e
guer ras com o de pes so as que mor rem pela fome,



pela des nu tri ção e até pela fal ta de água, que tam -
bém é uma for ma de des nu tri ção.

A luta con tra a fome, Sr. Pre si den te, é uma guer -
ra sur da, si len ci o sa, e, mu i tas ve zes, pa re ce es tar dis -
tan te de nós, mas, qua se sem pre, está mu i to pró xi ma, 
por que, ao lado de cada ci da dão, exis te sem pre al -
guém lu tan do con tra a fome. Pen so que não pode ha -
ver uma mor te mais hu mi lhan te do que a ca u sa da
pela fome e pela des nu tri ção.

Se for mos ex pri mir em nú me ros, o pro ble ma tor -
na-se mais alar man te, por que tre zen tas e qua ren ta
mil cri an ças mor rem por des nu tri ção, no Bra sil, to dos
os anos. Fiz um rá pi do cál cu lo e che guei à se guin te
con clu são: a cada dois mi nu tos, uma cri an ça mor re
de fome no Bra sil. É cla ro que ape nas esse nú me ro já
se ria su fi ci en te para aca bar mos por aqui com o di ag -
nós ti co e par tir mos para a bus ca de so lu ções, mas
cin co mi lhões de cri an ças com ida de in fe ri or a cin co
anos pa de cem de des nu tri ção no País. Isso sig ni fi ca
que a res pon sa bi li da de ma i or pelo fato de 95% das
cri an ças que in gres sam na rede es co lar não con se -
gui rem sair ou ter mi nar o cur so pri má rio sem re pe tên -
cia é da fome.

Qu an do se fala em li nha da mi sé ria, es ta mos fa -
lan do de pes so as que re ce bem uma ren da diá ria de
um dó lar. No Bra sil, 44 mi lhões de pes so as têm uma
ren da me nor ou igual a um dó lar, das qua is 15 mi -
lhões es tão no cam po. Fiz o se guin te cál cu lo: se 18%
da po pu la ção bra si le i ra vive no cam po, isso re pre sen -
ta 31 mi lhões de pes so as; se 15 mi lhões de bra si le i -
ros que pas sam fome es tão vi ven do no cam po, isso
sig ni fi ca que a me ta de da po pu la ção ru ral pas sa
fome, Sr. Pre si den te, o que é um pa ra do xo, por que é
ela que pro duz ali men tos nes te País.

Com isso, va mos re ve lan do qua is são as ca u sas 
da des nu tri ção e da fome que toma con ta de 44 mi -
lhões de bra si le i ros e de 1 bi lhão de pes so as no mun -
do. Aliás, des ses 1 bi lhão de pes so as, 700 mi lhões,
se gun do a FAO, vi vem no cam po. Esta mos de novo
re pe tin do o pa ra do xo: os que pro du zem co mi da são
os que mais pas sam fome.

Só na Índia, 50% da po pu la ção, qua se 500 mi -
lhões de in di a nos, es tão vi ven do nes sa si tu a ção de
in di gên cia. Se for mos para a Chi na, um país com 1,2
bi lhão de ha bi tan tes, são 70 mi lhões – um nú me ro
con si de ra do até pe que no em re la ção ao to tal de chi -
ne ses. Só que a Chi na con se gue um ver da de i ro mi la -
gre: com 4% da área plan ta da do mun do, o país ali -
men ta 25% da po pu la ção mun di al.

Isso re ve la que es ta mos ain da en ga ti nhan do
em ter mos de po lí ti cas agrí co las ca pa zes re al men te
de re sol ver o pro ble ma da pro du ção. Nos Esta dos

Uni dos – pou cos sa bem dis to –, são 30 mi lhões os
ame ri ca nos que vi vem com uma ren da aba i xo de um
dó lar por dia. Eu mes mo não acre di ta va que lá exis tis -
sem tan tas pes so as vi ven do nes sa si tu a ção.

A des nu tri ção não de bi li ta ape nas as pes so as,
mas as na ções. Cri an ças com fome ado e cem fa cil -
men te e cu ram-se com di fi cul da de, por que, evi den te -
men te, não con se guem com ba ter as in fec ções. Elas
nas cem do en tes e as sim per ma ne cem du ran te a in -
fân cia, por que mães sub nu tri das não têm como ge rar
fi lhos com sa ú de. Qu an do adul tas, não pro du zem e,
des sa for ma, mul ti pli cam a po bre za.

Um es tu do re ve la que, em pa í ses em de sen vol -
vi men to – isto é mu i to im por tan te –, se hou ves se po -
bre za sem fome, ou seja, se ali men tos fos sem dis tri -
bu í dos à po pu la ção po bre, o PIB, a ren da bru ta te ria
cres ci do, nos úl ti mos trin ta anos, 45%. Isso sig ni fi ca
que aque les que não co mem não con se guem, re al -
men te, pro du zir de for ma su fi ci en te e ade qua da. A
pro du ti vi da de no tra ba lho cai, e se mul ti pli ca, des sa
for ma, a po bre za.

Então, te mos que des co brir onde está re al men -
te o pro ble ma: na pro du ção, na dis tri bu i ção dos ali -
men tos ou no aces so a eles?

Hoje, par ti ci pei da aber tu ra do fó rum de lan ça -
men to do pro gra ma Fome Zero, do Insti tu to da Ci da -
da nia. Lá ouvi vá ri os dis cur sos, exa ta men te ques ti o -
nan do se o pro ble ma está na dis tri bu i ção, na pro du -
ção ou no aces so aos ali men tos. Fa rei uma aná li se
des sa ques tão para apre sen tar al gu mas pro pos tas.

Di zem que a pro du ção não é o pro ble ma. Se
hoje dis tri bu ís se mos to dos os ali men tos para a po pu -
la ção do mun do, che ga ría mos a uma mé dia de 2.760
ca lo ri as por ha bi tan te do mun do. Como a Orga ni za -
ção Mun di al da Sa ú de re co men da que cada ha bi tan -
te da Ter ra de ve ria con su mir em tor no de 1.900 a
2.400 ca lo ri as, isso sig ni fi ca que há um su pe rá vit, ou
seja, uma so bra de ca lo ri as que não es tão sen do con -
su mi das, por que há ali men tos de so bra, o que quer
di zer que hoje o pro ble ma não é de pro du ção. Mas –
aqui faço o pri me i ro aler ta do meu pro nun ci a men to –
esse po de rá ser um pro ble ma den tro de al guns anos.

Cha mo a aten ção dos agri cul to res, dos tra ba -
lha do res e dos con su mi do res que es tão me ou vin do
para um dado que re ve la a enor me im por tân cia de cu -
i dar mos tam bém da pro du ção.

Há 25 anos, no mun do, exis tia meio hec ta re em
pro du ção para cada ha bi tan te, ou seja, para cada
pes soa no mun do, ha via em pro du ção meio hec ta re.
Isso ocor ria há 25 anos. Hoje, há 0,3 hec ta re para
cada ha bi tan te. Isso sig ni fi ca que hou ve uma re du ção 



drás ti ca, qua se pela me ta de. Foi fe i ta uma pro je ção
pe los es tu di o sos da FAO para o ano de 2050. E é bom 
pen sar que 2050 não está tão dis tan te as sim. Mu i tos
acre di ta vam que não che ga ría mos ao sé cu lo XXI, ao
3º Mi lê nio, e es ta mos aqui, no sé cu lo XXI, no 3º Mi lê -
nio, fa lan do do mes mo tema que, em 1974, to ma va
con ta dos de ba tes que a FAO re a li za va em sua re u -
nião de cú pu la, re pe ti da mu i tas ve zes. Em 1996, tive
opor tu ni da de de par ti ci par de uma re u nião, em
Roma, quan do foi es ta be le ci da a meta de que a fome
se ria re du zi da à me ta de, ou seja, dos 800 mi lhões,
em 15 anos, se ri am ape nas 400 mi lhões os que vi ve -
ri am nes sa si tu a ção. No en tan to, a pro je ção não se
con cre ti zou, e hou ve o au men to do nú me ro de fa min -
tos no mun do. A pro je ção da FAO é a de que, em
2050, ha ve rá ape nas 0,15 hec ta re para cada ha bi tan -
te – hoje, são 760 mi lhões de hec ta res.

Por que está ha ven do essa re du ção da área
plan ta da para cada ha bi tan te da Ter ra? Por que cres -
cem as ocu pa ções com ci da des, com o de sen vol vi -
men to ur ba no, ten do em vis ta a trans fe rên cia da po -
pu la ção dos cam pos para as ci da des. Cres cem, por -
tan to, o pe rí me tro ur ba no e as áre as ocu pa das por in -
dús tri as, prin ci pal men te por que a po pu la ção cres ce.
Então, é cla ro que há uma di mi nu i ção da área plan ta -
da, ao mes mo tem po em que ocor re o cres ci men to da 
po pu la ção; por tan to, a re la ção di mi nui.

Além dis so, há a de gra da ção. Para que to dos te -
nham uma idéia, a Embra pa fez um cál cu lo de mons -
tran do que, no Bra sil, to dos os anos, per de mos cer ca
de 800 mi lhões de to ne la das de ter ra, que cor rem pe -
los pe que nos e gran des rios. Des sa for ma, per de mos
de nu tri en tes – para ci tar ape nas os gran des nu tri en -
tes, como ni tro gê nio, fós fo ro, po tás sio, mag né sio, cál -
cio e en xo fre – o va lor cor res pon den te a US$1,4 bi -
lhão to dos os anos. Esse é o pre ju í zo pe las ter ras que
são car re ga das para os rios em fun ção da fal ta de um
pro gra ma de pre ser va ção dos re cur sos na tu ra is.

No Pa ra ná, de sen vol ve mos um pro gra ma cha -
ma do Pa ra ná Ru ral, en vol ven do as mi cro ba ci as. Lá
cons tru í mos uma in fra-es tru tu ra ca paz de con ter a
de gra da ção dos so los. Esse pro gra ma pre ci sa ria ser
mais abran gen te, atin gin do todo o Bra sil.

Há o pro ble ma da água. Tra ta-se de um pro ble -
ma que não é mu i to lem bra do, se le var mos em con ta
o fato de que se diz que aqui, no Bra sil, há água em
ex ces so. No en tan to, 95% da água que pos su í mos
con cen tra-se na re gião ama zô ni ca, onde vi vem 5%
da po pu la ção bra si le i ra. É cla ro que essa pés si ma
dis tri bu i ção po de rá le var mu i tas re giões do País a te -
rem pro ble mas de es cas sez de água.

Então, se hoje não há pro ble ma de pro du ção,
esse de ve rá ser um pro ble ma no fu tu ro. É bom lem -
brar que o Bra sil, só de cer ra do, tem 130 mi lhões de
hec ta res ina pro ve i ta dos, aguar dan do o mo men to de
se rem in cor po ra dos ao pro ces so pro du ti vo bra si le i ro.
Ain da te mos mu i to que avan çar no sen ti do de au men -
tar mos a pro du ção, e a bi o tec no lo gia não pode ser
con de na da por isso. De ve mos tra tar a bi o tec no lo gia
como um ins tru men to ne ces sá rio e im por tan te para
que, um dia, pos sa re sol ver, in clu si ve, esse pro ble ma
da fome, que atin ge qua se um bi lhão de pes so as no
pla ne ta.

Por tan to, o pro ble ma ma i or está re la ci o na do
com a dis tri bu i ção ge o grá fi ca dos ali men tos e com o
aces so aos mes mos. É cla ro que a con cen tra ção da
pro du ção está nos pa í ses ri cos, por que eles sub si di -
am a agri cul tu ra. Se hoje so mar mos a União Eu ro -
péia, os Esta dos Uni dos, o Ca na dá e os Ti gres Asiá ti -
cos, são 350 bi lhões de sub sí di os para es ses pa í ses
pro du zi rem e ex por ta rem ali men tos.

Um cál cu lo fe i to – isso é mu i to im por tan te – de -
mons tra que, se es ses pa í ses não sub si di as sem a
agri cul tu ra, ha ve ria um au men to da pro du ção nos pa -
í ses em de sen vol vi men to, até por que não ha ve ria
essa con cor rên cia des le al. Os pre ços sub si di a dos
nos pa í ses ri cos de pri mem a ca pa ci da de de pro du -
ção dos pa í ses em de sen vol vi men to, dos pa í ses po -
bres. Hoje po de ria ha ver no mer ca do in ter na ci o nal – e 
este cál cu lo é im por tan te – uma par ti ci pa ção a mais
dos pa í ses em de sen vol vi men to de US$50 bi lhões
nas ex por ta ções. Ou seja, quan do os pa í ses ri cos
sub si di am suas agri cul tu ras, apro fun dam-se as de si -
gual da des, acres cen ta-se uma di fe ren ça, uma dis tân -
cia ain da ma i or en tre os ri cos e os po bres, por que
eles de pri mem a ca pa ci da de de pro du ção dos po -
bres, fa zen do com que US$50 bi lhões, to dos os anos, 
de i xem de ser ex por ta dos por es ses pa í ses.

Lem bro que só o Bra sil po de ria ter um vo lu me
de ex por ta ção de 20 bi lhões a mais se não hou ves se
esse pro te ci o nis mo. Por tan to, para com ba ter a fome
nos pa í ses em de sen vol vi men to, é pre ci so que os Go -
ver nos te nham um pou co mais de ou sa dia, de co ra -
gem e, so bre tu do, de or ga ni za ção para de ba ter essa
ques tão do pro te ci o nis mo, que tem ge ra do, sim, uma
pres são for te so bre os pa í ses em de sen vol vi men to.

O pro ble ma que con si de ro mais gra ve é o do
aces so à co mi da. Aí há o pro ble ma da con cen tra ção
de ren da e da con cen tra ção de ter ras. É bom lem brar
que 1% da po pu la ção bra si le i ra tem uma ren da per
ca pi ta de US$52mil por ano. Se ana li sar mos a si tu a -
ção de 50% da po pu la ção do ou tro lado, ou seja, dos
mais po bres, ve ri fi ca re mos que a ren da per ca pi ta



será de US$700 por ano. Se ob ser var mos o que ocor -
re com 25% da po pu la ção, que são 44 mi lhões de
bra si le i ros, ve ri fi ca re mos que eles te rão uma ren da
per ca pi ta de US$365 por ano, o que sig ni fi ca US$1
por dia. É cla ro que não é pos sí vel co mer de for ma
ade qua da, de cen te e dig na com essa quan tia.

Se a con cen tra ção de ren da é um pro ble ma, a
con cen tra ção de ter ra é ou tro. Nas mãos de 1,2% dos
pro pri e tá ri os ru ra is do Bra sil, es tão 44% da área. Isso
sig ni fi ca que 1,2% dos cin co mi lhões e du zen tos mil
pro du to res ru ra is do Bra sil de têm qua se a me ta de da
área de agri cul tu ra do Bra sil, que é de 44%. Do ou tro
lado, nas mãos de 53% dos pro du to res ru ra is bra si le i -
ros, es tão 2,7% da área, o que sig ni fi ca que o nú me ro
de pe que nos pro pri e tá ri os é enor me, que há mu i tas
pe que nas pro pri e da des. Cal cu la-se que algo em tor -
no de 2,7 mi lhões de pe que nas pro pri e da des no Bra -
sil es tão in viá ve is e qua se sem con di ções de se tor -
na rem viá ve is. A si tu a ção de em po bre ci men to des ses 
pe que nos pro du to res é tão gran de que é ir re ver sí vel.

Faço uma re la ção aqui: em uma pe que na pro -
pri e da de, para cada nove hec ta res que es tão em pro -
du ção, há um em pre go cri a do; do ou tro lado, para as
gran des pro pri e da des, pre ci sa mos de 60 hec ta res
para a cri a ção de um em pre go. Essa con cen tra ção de 
ter ra, evi den te men te, ex pul sa a mão-de-obra ru ral e
faz com que cres ça, nas re giões pe ri fé ri cas aos gran -
des cen tros ur ba nos, o con tin gen te enor me de po -
bres que não con se guem co mer.

Esse é o re sul ta do, por exem plo, que se pode
cons ta tar na re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba, onde o
nú me ro dos que ga nham um dó lar por dia ou me nos
cres ceu 15% nos úl ti mos três anos, atin gin do 140 mil
pes so as.

Então, te mos que dis cu tir como com ba ter a
fome e a po bre za ao mes mo tem po. Cri a mos aqui, por 
uma emen da à Cons ti tu i ção, um Fun do de Com ba te à 
Po bre za. Cla ro que esse Fun do é in su fi ci en te, não dá
para aten der se quer a um per cen tu al re du zi do dos
ne ces si ta dos, dos ex clu í dos des te País. Tan to é as -
sim que, nes se se mi ná rio do Insti tu to da Ci da da nia,
re a li za do hoje, che gou-se à con clu são de que se ria
ne ces sá rio por ano, só para dar co mi da aos bra si le i -
ros que não co mem, cer ca de R$19 bi lhões. Pois
bem, o Fun do, quan do for efe ti va men te ins ti tu í do,
deve ge rar R$4 bi lhões.

Des sa for ma, nos so ob je ti vo deve ser a cri a ção
de ren da e em pre go, ofe re cen do a se gu ran ça ali men -
tar que não te mos no Bra sil. Cer ta vez, per gun tei a
um re pre sen tan te do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so se exis tia uma po lí ti ca de se gu ran ça ali men -
tar. Ele res pon deu-me: ”Exis te. Nós dis tri bu í mos 130

mi lhões de ces tas bá si cas“. Ora, só o fato de se dis tri -
bu í rem ces tas bá si cas com pro va que não exis te po lí -
ti ca de se gu ran ça ali men tar, por que, se exis tis se, não
pre ci sa ría mos de pro gra mas as sis ten ci a lis tas. O que
pre ci sa mos é cri ar ren da e em pre go, até como for ma
de dar dig ni da de às pes so as, que que rem a co mi da,
mas pro du zi da por seu tra ba lho.

Para isso, com cer te za, te mos de com ba ter a
cor rup ção, a ma i or ca u sa da po bre za e da fome no
Bra sil. Em mé dia, a cor rup ção ca u sa o em po bre ci -
men to das pes so as em tor no de 30%. Estu do de uma
ONG in ter na ci o nal re ve la que, se o ní vel de cor rup -
ção nas ins ti tu i ções bra si le i ras fos se mu i to aba i xo do
atu al, os bra si le i ros te ri am uma ren da per ca pi ta 30% 
ma i or. Além dis so, o Bra sil pre ci sa de um pro gra ma
edu ca ci o nal que tam bém en si ne à dona de casa a
apro ve i tar me lhor os ali men tos à sua dis po si ção. Um
dos pro ble mas da po bre za e da fome no meio ru ral é,
sem dú vi da ne nhu ma, a fal ta de tre i na men to das mu -
lhe res, que po de ri am con tri bu ir mais do que já o fa -
zem no com ba te à fome e à po bre za se co nhe ces sem 
o mí ni mo de téc ni cas de pre pa ra ção de ali men tos, o
que po de ria ser en si na do por pro gra ma go ver na men -
tal. Tam bém se ria ne ces sá rio po lí ti cas es tru tu ra is,
além de ações pon tu a is.

Em suma, te mos de re sol ver os três pon tos: pro -
du ção, dis tri bu i ção e aces so. Para isso, não po de mos
con ti nu ar a des pre zar a pes qui sa e a ex ten são no
Bra sil, por que, ao mes mo tem po em que cu i dam do
pri me i ro pon to, da pro du ção, cu i da rão tam bém da
me lhor dis tri bu i ção do ali men to e de como en si nar às
pes so as a apro ve i tá-lo me lhor, re du zin do as per das
enor mes, que no Bra sil che gam a 20% da pro du ção
na ci o nal. Se pro du zi mos 100 mi lhões de to ne la das,
por exem plo, per de mos 20 mi lhões des sa pro du ção.
E es tou fa lan do ape nas de grãos. Se con si de rar mos
os hor ti fru ti gran je i ros e ou tros pro du tos, a per da é
ma i or ain da: em qual quer cen tral de abas te ci men to
de qual quer Esta do bra si le i ro, cons ta ta-se que a per -
da, mu i tas ve zes, che ga a 50%. Mes mo no caso dos
grãos, a per da de 20% é mu i to alta, já que, nos pa í ses 
mais de sen vol vi dos, esse ín di ce não ul tra pas sa os
5%. Nes se caso, re ve la-se um pro ble ma de trans por -
te e ar ma ze na men to, ou seja, de in fra-es tru tu ra, que
o Go ver no tem a obri ga ção de re sol ver.

Qu an do se fala em in fra-es tru tu ra, o Go ver no
po de ria pen sar num pro gra ma de trans por te e ar ma -
ze na gem que ins ti tu ís se ar ma zéns es tra te gi ca men te
lo ca li za dos em re giões onde a pro du ção não é su fi ci -
en te para aten der à de man da ali men tar da po pu la -
ção. Assim, os es to ques re gu la do res do Go ver no se -
ri am trans por ta dos para es sas re giões, de for ma a



com por um es to que de se gu ran ça ali men tar. Qu an do
hou ves se o fla ge lo da fome em re giões do Nor des te
ou em al gu mas re giões do Nor te, es ses ar ma zéns es -
ta ri am abas te ci dos com co mi da su fi ci en te para aten -
der a es sas de man das re gi o na is.

Esse é um pro gra ma que con si de ro mu i to im -
por tan te e que o Go ver no bra si le i ro não ins ti tu iu até
ago ra – e te nho cer te za de que não o fará, por que não 
é a pri o ri da de dele. Con tu do, pen so que o pró xi mo
Go ver no po de ria mu i to bem cri ar esse pro gra ma ofi ci al, 
vol ta do para a se gu ran ça ali men tar das po pu la ções
ca ren tes.

De ou tro lado, a pes qui sa e ex ten são são im por -
tan tes para ga ran tir a pre ser va ção dos re cur sos na tu -
ra is, de for ma a im pe dir a de gra da ção da fer ti li da de
da ter ra. Con for me aca bei de di zer, os ma cro nu tri en -
tes car re ga dos para os rios re pre sen tam US$ 1,4 bi -
lhão, sem con tar a per da de mi cro nu tri en tes. Isso sig -
ni fi ca que es ta mos dis pen san do esse di nhe i ro todo e
pre ju di can do a fer ti li da de do solo. Hoje, Sr. Pre si den te,
para se pro du zir, uti li zam-se cin co ve zes mais in su -
mos do que há 20 anos. Esta mos per den do a fer ti li da -
de, o que acar re ta um cus to de pro du ção mu i to ma i or. 

Tam bém de ve ría mos ter cré di to di fe ren ci a do
para pe que nos agri cul to res. Já te mos o Pro naf, des ti -
na do à agri cul tu ra fa mi li ar, mas de for ma tí mi da. Te -
ría mos que qua dru pli car es ses re cur sos, por que nem
20% dos pe que nos pro du to res ou agri cul to res fa mi li -
a res bra si le i ros têm sido aten di dos. De ve ria ha ver um
pro gra ma em que 100% dos agri cul to res fa mi li a res
fos sem aten di dos, pois, no dia em que esse mo de lo
de agri cul tu ra for des tru í do, pro vo ca re mos um gran de 
caos so ci al, e a fome será um fla ge lo mu i to ma i or do
que é hoje.

Qu an to à re for ma agrá ria, fica esta dis cus são
da Opo si ção com o Go ver no so bre se é gran de ou pe -
que no o nú me ro de fa mí li as as sen ta das. Na ver da de,
se com pa ra do o nú me ro de fa mí li as as sen ta das com
o das que sa í ram do cam po, esse úl ti mo é qua tro ve -
zes ma i or: 1,2 mi lhão de fa mí li as sa í ram do cam po,
en quan to 300 mil fo ram as sen ta das. Por tan to, a re for -
ma agrá ria não aten deu aos ob je ti vos de se gu rar, no
cam po, a po pu la ção para pro du zir ren da e em pre go.

Sr. Pre si den te, já fa lei da re du ção da fer ti li da de,
do trans por te da pro du ção, do es to que es tra té gi co.
Escla re ço tam bém que, ob vi a men te, mi nha pro pos ta
não é pelo fim dos pro gra mas as sis ten ci a is ou das
me di das pon tu a is. Mas te nho aqui um do cu men to so -
bre se gu ran ça ali men tar para o Bra sil que cre io pos sa 
ser con si de ra do o prin cí pio de uma po lí ti ca a ser im -
ple men ta da no País. Como os pró pri os au to res já
con si de ra ram, não é um pro gra ma de fi ni ti vo. To dos

po de rão dar suas su ges tões. Tam bém ofe re ce rei as
mi nhas, por que pen so que, pelo me nos, al guém se
pre o cu pou em ela bo rar um do cu men to sé rio, que
pode ser re fe ren ci al para o de ba te des sa ques tão tão
im por tan te. Con for me eu dis se no co me ço, a fome
tem ma ta do mu i to mais do que a soma de to das as
guer ras e de to dos os aten ta dos ter ro ris tas. No en tan -
to, mu i tos po lí ti cos se quer co men tam esse as sun to,
des con si de ran do-o. Ve jam que es ta mos dis cu tin do o
Dia Mun di al da Ali men ta ção, mas o ple ná rio está
com ple ta men te va zio. No dia em que se dis cu tia o ter -
ro ris mo nos Esta dos Uni dos, o ple ná rio es ta va lo ta do. 
Não ha via uma ca de i ra va zia. Pa re ce que o aten ta do
ter ro ris ta é mais im por tan te do que o fla ge lo da fome.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Per mi te-me
um apar te, Se na dor Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Com
mu i ta sa tis fa ção, con ce de rei o apar te ao Se na dor Pe -
dro Si mon, mas an tes que ro di zer que, du ran te o
apar te de S. Exª – que será de vá ri os mi nu tos –, mu i -
tas cri an ças mor re rão no Bra sil, por que, a cada dois
mi nu tos, mor re uma cri an ça no nos so País.

Aqui está o Ve re a dor Jor ge Sa mek, com quem
eu fa la va so bre os pro gra mas as sis ten ci a is. Qu an do
eu era Se cre tá rio da Agri cul tu ra do Pa ra ná e ele, Pre -
si den te da Ce a sa, ins ti tu í mos pro gra mas no Esta do
cujo ob je ti vo era mu i to mais re sol ver pro ble mas cir -
cuns tan ci a is, que não po dem ser re sol vi dos se não
der mos a co mi da que fal ta àque la pes soa. Cri a mos
al guns ins ti tu tos, como o mer ca dão po pu lar e o sa co -
lão, para re sol ver emer gen ci al men te o pro ble ma. Mas 
é pre ci so ata car es tru tu ral men te a fome no Bra sil, se
qui ser mos fa zer um tra ba lho sé rio.

Con ce do o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon,
sem pre de ter mi na do e pre o cu pa do com esse as sun to.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB RS) – Nin guém
mais do que V. Exª pode tra tar des sa ma té ria. Foi Se -
cre tá rio da Agri cul tu ra do seu Esta do, quan do fez um
pro je to exem plar, um pro gra ma de pri me i ra gran de za, 
que, re al men te, é mo de lo para quem se pre o cu pa
com o pro ble ma da agri cul tu ra. O nos so que ri do Go -
ver na dor, à épo ca, e V. Exª de sen vol ve ram um pro -
gra ma que con si de ro im por tan te, que ti rou do Rio
Gran de do Sul o tí tu lo de ce le i ro do Bra sil e o pas sou
para o Pa ra ná. Por isso V. Exª tem au to ri da de para fa -
lar. Mas es ti ve com V. Exª e re pre sen tan tes de to dos
os par ti dos na re u nião emo ci o nan te que se re a li zou
hoje no au di tó rio Pe trô nio Por tel la, pro mo vi da pela
Enti da de da Ci da da nia e pelo PT, onde es ti ve ram pre -
sen tes pra ti ca men te to das as en ti da des, to dos os
par ti dos, quan do foi apre sen ta do esse pro je to, essa



pro pos ta que V. Exª ter mi nou de mos trar. Pen so que
vale pelo tra ba lho emo ci o nan te que fi ze ram. Vale por -
que bus ca ram to das as ex pe riên ci as, dis cu ti ram com
to das as en ti da des e con vi da ram to dos para sen ta -
rem à mesa, in de pen den te de suas po si ções, a fim de 
ela bo ra rem esse do cu men to. Acre di to que esse do cu -
men to – na opor tu ni da de que tive de lê-lo, ain da que
ra pi da men te, por que só o re ce bi hoje, no fi nal da ma -
nhã – tem tudo para re pre sen tar algo que, como diz
mu i to bem V. Exª, pos sa ser pos to em prá ti ca, exe cu -
ta do e le va do adi an te. Na ver da de, fi quei mu i to im -
pres si o na do com os pro nun ci a men tos, prin ci pal men -
te o do Lula. Ele fez um pro nun ci a men to mu i to in te -
res san te. Pen so que ele pro gre diu, avan çou, de sen -
vol veu-se. É uma pes soa pro fun da men te pre pa ra da.
Na aná li se que fez, en cer ran do o con gres so, deu uma 
de mons tra ção de que só não en ten dem que essa é a
ques tão es sen ci al, só não ace i tam que esse é o pri -
me i ro pon to de qual quer ca mi nha da aque les que não
têm o mí ni mo sen ti men to para ver o que se pas sa em
roda de si. Fome é o pro ble ma nú me ro um no Bra sil.
Acho que foi o Lula que dis se – não sei se foi ele ou se 
foi o nos so que ri do Bis po – que, onde a gen te tem os
pés, a ca be ça ali está. E como aqui, no Se na do, nós
só bo ta mos os pés em ta pe tes, ou va mos para nos -
sas re si dên ci as em ruas as fal ta das, como nun ca en -
xer ga mos um po bre à nos sa vol ta, não te mos con di -
ções para sen tir, para com pre en der, para de ba ter e
para ana li sar a ques tão da fome. Acho que foi um pu -
xão de ore lhas cor re to, cer to, fe i to ao Se na do Fe de ral, a 
nós to dos, por que de qual quer ma ne i ra, re pi to aqui,
esse é um pro ble ma de cada um. E não é um pro ble -
ma em re la ção ao qual te mos que aguar dar, que es -
pe rar que o Go ver no faça algo. Cada um de nós pode
fa zer a sua par te. Eu até ima gi na ria que essa ques tão
seja a nú me ro um. Dom Ma u ro Mo rel li dis se que a
CNBB está fa zen do um es tu do e pre pa ran do um do -
cu men to que será apre sen ta do a to dos os pre si den -
ciá ve is. Enten do que, in de pen den te de qual quer ou tra 
ques tão, aque les ci da dãos que se apre sen tem com
can di da tu ras à Pre si dên cia da Re pú bli ca de vem as si -
nar este com pro mis so de hon ra de que o pro ble ma
nú me ro um se cha ma fome. Meus cum pri men tos, mu -
i to ca ri nho sos, ao meu gran de ami go. 

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Obri -
ga do, Se na dor Pe dro Si mon. Eu ia di zer exa ta men te
isto: quem quer ser can di da to a Pre si den te ou a Go -
ver na dor, ou a qual quer car go po lí ti co nes te País, de -
ve ria as su mir como com pro mis so nú me ro um esse
do com ba te à fome. Não exis te um fla ge lo ma i or, uma
hu mi lha ção ma i or para uma fa mí lia do que a fome.
Con si de ro que esse de ve ria ser o com pro mis so nú -

me ro um de to dos os po lí ti cos. Ao lado des se, o com -
pro mis so do com ba te à cor rup ção, por que essa tem
ca u sa do mu i ta des gra ça, mu i ta fome e, so bre tu do,
mu i ta po bre za no País. V. Exª, nes ses dois que si tos
prin ci pal men te, se cre den cia como can di da to. V. Exª,
nos anos em que es tou aqui – e, an tes de eu che gar
aqui já acom pa nha va a vida pú bli ca de V. Ex.ª –,
tem-se mos tra do um ho mem pre o cu pa do com es sas
ques tões mais do que nin guém; pode ha ver al guém
tão pre o cu pa do quan to V. Ex.ª com essa ques tão da
fome, da po bre za e com a ques tão da cor rup ção, mas
não mais. Então, V. Exª re al men te me re ce o nos so
res pe i to e está cre den ci a do. 

Gos ta ria de lem brar que o Papa João Pa u lo II,
em 1996, quan do fez o seu pro nun ci a men to na Con -
fe rên cia de Roma, en cer rou com a se guin te fra se: ”O 
ho mem, me di an te suas in ter ven ções, pode mo di fi -
car as si tu a ções e res pon der a suas cres cen tes ne -
ces si da des“.

É o que es ta mos pre ci san do, que o ho mem faça
in ter ven ções no sen ti do de me lho rar a qua li da de de
vida do povo bra si le i ro, so bre tu do no que se re fe re a
essa ques tão cru ci al para uma vida dig na de todo ci -
da dão.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Vejo
que a Pre si dên cia já si na li za para o es go ta men to do
tem po. Se rei bre ve. Se na dor Osmar Dias, V. Exª tam -
bém pre en che os dois que si tos que res sal tou em sua
aná li se com re la ção ao ilus tre Se na dor Pe dro Si mon.
V. Exª é, da mes ma for ma, uma es sas per so na li da des 
que re pre sen tam bem es tas duas li nhas de ação,
con tra a cor rup ção e con tra a fome. Aliás, as sim como 
o Se na dor Pe dro Si mon foi Mi nis tro da Agri cul tu ra
des te País, V. Exª foi, por vá ri as ve zes, Se cre tá rio da
Agri cul tu ra do gran de Esta do do Pa ra ná. E, quan do
vem à tri bu na para tra tar des sa ques tão, não só o Se -
na do, mas o Bra sil todo lhe as sis te com mu i to res pe i -
to, Se na dor Osmar Dias. Não sei se V. Exª já ana li sou
a ques tão sob este as pec to – per di uma par te do seu
pro nun ci a men to –, mas, quan to à ques tão da fome,
que tal se nós, bra si le i ros, pu dés se mos ter como po lí -
ti ca, a mé dio pra zo, pro du zir uma to ne la da de ali men -
tos por ha bi tan te? Assim, te ría mos, em pou co tem po,
cer ca de 160, 170 mi lhões de to ne la das de ali men tos
e con di ções de ofe re cê-los aos que sen tem fome no
Bra sil. Além de dis tri bu ir para es ses 30 a 40 mi lhões
de bra si le i ros que pre ci sam, po de ría mos di zer ao



mun do que não te mos di nhe i ro, nem ar ma men tos
so fis ti ca dos, mas te mos co mi da, te mos ali men to
para ne go ci ar. E não pre ci sa ria ser à vis ta, cash,
po de ría mos fa zer per mu tas por equi pa men tos de
que o País ne ces si te para o seu de sen vol vi men to.
Po de ría mos ne go ci ar até com o Ori en te, com os
gran des pa í ses en vol vi dos nes sa ques tão do Afe -
ga nis tão. Se qui se rem, po de rão dis tri bu ir, de he li -
cóp te ro, co mi da aos que pre ci sam, pois o Bra sil
tem. Va mos, por tan to, ne go ci ar com o mun do, va -
mos nos co lo car à fren te des sas ques tões fun da -
men ta is. Além de en ca rar a nos sa ques tão in ter na,
da que les que pre ci sam de ali men ta ção, como bem
dis se V. Exª, no sen ti do não só bi o ló gi co, de ve mos
en ca rá-la do pon to de vis ta da jus ti ça, da trans pa -
rên cia, no sen ti do de sa ber onde são apli ca dos os
re cur sos pú bli cos. Assim, es ta re mos avan çan do sin -
ce ra men te para gran des con quis tas no País.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Sr. Pre si den te, en ten do que o tem po está ul tra -
pas sa do e vou en cer rar. Mas que ro di zer que já ouvi
mu i tas ve zes, e vou re pe tir, que ne nhu ma na ção será
so be ra na e li vre en quan to ti ver um ser hu ma no pas -
san do fome ou não ven do aten di das as suas ne ces si -
da des ali men ta res diá ri as. No Bra sil, são 44 mi lhões
de ir mãos nos sos que têm uma ren da me nor do que
US$1 por dia e que, com cer te za, não es tão ven do as
suas ne ces si da des aten di das. Esse é o gran de de sa -
fio des te sé cu lo, des te mi lê nio.

Te nho cer te za, Sr. Pre si den te, de que o povo
bra si le i ro sa be rá en ten der que quem não ti ver sen si -
bi li da de para se sen tir in dig na do di an te de uma fa mí -
lia com fome não po de rá exer cer ne nhum car go pú bli -
co nes te País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre -
si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. 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, Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res.

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, o dis -
cur so do no bre Se na dor Osmar Dias, um es tu di o so
da agri cul tu ra em nos so País e no mun do, re ve la, com 
ar gu men tos ir re fu tá ve is, a si tu a ção de in jus ti ça re la ci -
o na da com a fome no Bra sil e no mun do, que é, como

ele pró prio fa lou, um gran de de sa fio, um fla ge lo que
de sa fia as na ções no mun do in te i ro. 

Ape sar do de sen vol vi men to ocor ri do na agri cul -
tu ra, com o avan ço de no vos mé to dos de prá ti cas agrí -
co las e com o sur gi men to de tec no lo gi as ino va do ras
que au men ta ram subs tan ci al men te a pro du ção agrí -
co la, a fome ain da tem cam pe a do. Como foi dito aqui,
mais de 800 mi lhões de pes so as pas sam fome no
mun do. E os da dos dos es tu di o sos da ma té ria mos -
tram uma si tu a ção in crí vel, ou seja, em bo ra a pro du -
ção de ali men tos seja su fi ci en te para ali men tar o do bro 
da po pu la ção mun di al, ain da as sim, di a ri a men te, 100
mil pes so as mor rem por fal ta de co mi da.

O as sun to ”ali men ta ção“ não pre o cu pa ape nas
os es tu di o sos de hoje. Pre o cu pou tam bém es tu di o -
sos de on tem, como Jo sué de Cas tro, gran de bra si le i -
ro que ca u sou ad mi ra ção não só nos bra si le i ros, mas
em todo o mun do ci vi li za do, com os seus ar ti gos, in -
clu si ve com o li vro Ge o gra fia da Fome, que es tam pa -
va a re a li da de mun di al, o re cru des ci men to des se pro -
ces so de ina ni ção, de ma tan ça co le ti va, que já se pro -
ces sa va há mais de 30 anos.

No seu li vro Fome: Um Tema Pro i bi do, ele dis se:

O sub de sen vol vi men to não é, como
mu i tos pen sam equi vo ca da men te, in su fi -
ciên cia ou au sên cia de de sen vol vi men to. O
sub de sen vol vi men to é um pro du to ou um
sub pro du to do de sen vol vi men to, uma de ri -
va ção ine vi tá vel da ex plo ra ção eco nô mi ca co -
lo ni al ou ne o co lo ni al, que con ti nua se exer -
cen do so bre di ver sas re giões do pla ne ta.

E como em uma an te vi são da qui lo que es ta mos
a as sis tir nos dias de hoje – ele fa lou isso há mais de
40 anos –, ele tam bém dis se:

É ur gen te res ta be le cer o equi lí brio
eco nô mi co do mun do ater ran do o lar go fos -
so que se pa ra os pa í ses bem de sen vol vi dos 
dos pa í ses sub de sen vol vi dos, sem o que é
bem di fí cil que se con si ga a ver da de i ra paz
e a tran qüi li da de en tre os ho mens. Ne nhu -
ma ta re fa in ter na ci o nal se apre sen ta mais
ár dua, mas ao mes mo tem po mais pro mis -
so ra para o fu tu ro do mun do, do que a do
de sen vol vi men to eco nô mi co des tas áre as
mais atra sa das, onde os re cur sos na tu ra is e 
os po ten ci a is ge o grá fi cos se con ser vam re -
la ti va men te inex plo ra dos. 

E adi an te acres cen ta:

Esta tre men da de si gual da de so ci al en -
tre os po vos di vi de eco no mi ca men te o mun -



do em dois mun dos di fe ren tes: o mun do dos 
ri cos e o mun do dos po bres, o mun do dos
pa í ses bem de sen vol vi dos e in dus tri a li za dos 
e o mun do dos pa í ses pro le tá ri os e sub de -
sen vol vi dos. Este fos so eco nô mi co di vi de
hoje a hu ma ni da de em dois gru pos que se
en ten dem com di fi cul da de: o gru po dos que
não co mem, cons ti tu í do por dois ter ços da
hu ma ni da de, e que ha bi tam as áre as sub -
de sen vol vi das do mun do, e o gru po dos que 
não dor mem, que é o ter ço res tan te dos pa í -
ses ri cos, e que não dor mem, com re ce io da 
re vol ta dos que não co mem.

São pa la vras pro fé ti cas, di tas por um ho mem
que de di cou toda a sua vida ao es tu do das in jus ti ças
so ci a is de cor ren tes da fome. 

O Bra sil ocu pa uma po si ção hu mi lhan te no de -
sen vol vi men to hu ma no, con for me cons ta do Re la tó -
rio do De sen vol vi men to Hu ma no 2001, di vul ga do há
pou co tem po. O IDH, como sa be mos, mede as re a li -
za ções de um país em ter mos de es pe ran ça de vida,
ní vel edu ca ci o nal e ren di men to real ajus ta do.

O Bra sil, em ma té ria de de sen vol vi men to hu ma -
no, per de, por exem plo, para Co lôm bia, Ve ne zu e la,
Pa na má, Mé xi co, Tri ni dad e To ba go, Cos ta Rica, Chi -
le, Uru guai e Argen ti na, en tre ou tros. É de fi ci tá ria a
ofer ta de bens no pla no so ci al no Bra sil. Em pri me i ro
lu gar está a No ru e ga, país em si tu a ção de su pe ri o ri da -
de na ofer ta de bom de sen vol vi men to hu ma no, além da
Aus trá lia, do Ca na dá, da Su é cia e da Bél gi ca.

Re cen te men te, em se tem bro do ano pas sa do,
as na ções mais de sen vol vi das do mun do, jun ta men te
com as me nos de sen vol vi das que par ti ci pam das Na -
ções Uni das, as si na ram do cu men to de no mi na do De -
cla ra ção do Mi lê nio, onde vá ri os prin cí pi os fo ram
apro va dos, tais como o da li ber da de, da igual da de, da 
so li da ri e da de, da to le rân cia, da res pon sa bi li da de co -
mum, da paz, da se gu ran ça, do de sar ma men to, do
de sen vol vi men to e er ra di ca ção da po bre za.

So bre o de sen vol vi men to e a er ra di ca ção da po -
bre za, diz essa de cla ra ção o se guin te:

Não pou pa re mos es for ços para li ber tar 
os nos sos se me lhan tes, ho mens, mu lhe res
e cri an ças, das con di ções ab je tas e de su -
ma nas da po bre za ex tre ma, à qual es tão
sub me ti dos atu al men te mais de 1000 mi -
lhões de se res hu ma nos. Esta mos em pe -
nha dos em fa zer do di re i to ao de sen vol vi -
men to uma re a li da de para to dos e em li ber -
tar toda a hu ma ni da de da ca rên cia.

E, mais na fren te, afir ma:

De ci di mos ain da:
Re du zir para me ta de, até ao ano 2015, 

a per cen ta gem de ha bi tan tes do pla ne ta
com ren di men tos in fe ri o res a um dó lar por
dia e a das pes so as que pas sam fome; de
igual modo, re du zir para me ta de a per cen ta -
gem de pes so as que não têm aces so a água
po tá vel ou ca re cem de me i os para o ob ter.

Como se isso fos se uma sim ples ope ra ção
arit mé ti ca. Há 800 mi lhões de pes so as mor ren do de 
fome, e as Na ções Uni das, um ór gão do qual fa zem
par te as na ções mais po de ro sas e mais in dus tri a li -
za das do mun do, afir mam que so men te no ano de
2015 é que te re mos con di ções de re du zir de 800
para 400 mi lhões o nú me ro das pes so as que es tão
mor ren do de fome no mun do.

Se nós con tar mos, Sr. Pre si den te, o es ban ja -
men to que se faz em todo o mun do, prin ci pal men te
nas na ções mais po de ro sas, os re cur sos que são
gas tos para a opu lên cia dos mais ri cos, para a ob ten -
ção de mais di nhe i ro no mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci -
o nal, para o au men to de seu ar se nal de guer ra, se
con tar mos tudo isso e eli mi nar mos es ses gas tos
exor bi tan tes, des ne ces sá ri os mu i tas ve zes, lo gi ca -
men te não che ga re mos a 2015 e mu i tas pes so as,
quem sabe até as oi to cen tas mi lhões, não es ta ri am
pas san do fome. Mas a FAO já anun cia que, mes mo
an tes de 2015, a hu ma ni da de não vai ter pos si bi li da -
de de re du zir o quan ti ta ti vo alar man te dos que pas -
sam fome no mun do. 

Sr. Pre si den te, o Se na do Fe de ral tem de ba ti do
essa ques tão, a exem plo do au tor do re que ri men to, o
Se na dor Osmar Dias, pelo me nos des de o mo men to
em que as su mi o meu man da to de Se na dor, ou seja,
em 1995. Esse de ba te le vou-me à con clu são de que a 
pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral não deu lá tan ta im por -
tân cia ao pro ble ma da ali men ta ção. Tan to que, no art.
6E da nos sa Car ta Mag na, vá ri os prin cí pi os são lem -
bra dos ou in clu í dos como di re i tos do ci da dão, tais
como edu ca ção, sa ú de, tra ba lho, mo ra dia, se gu ran -
ça, pre vi dên cia so ci al, pro te ção à ma ter ni da de e à in -
fân cia, as sis tên cia aos de sam pa ra dos e até la zer.
Mas o fa tor ali men ta ção, que é vi tal para o so er gui -
men to de qual quer so ci e da de, para o de sen vol vi men -
to de uma so ci e da de, não está in clu í do na nos sa
Cons ti tu i ção como di re i to do ci da dão. Por isso, nós
apre sen ta mos uma pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção, que já se en con tra em tra mi ta ção na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que al te ra a re -
da ção do art. 6º da nos sa Car ta Mag na, para que se



in clua a ali men ta ção en tre os di re i tos fun da men ta is
do ci da dão bra si le i ro.

O dia 16 de ou tu bro, Sr. Pre si den te, data da fun -
da ção da Orga ni za ção das Na ções Uni das para Ali -
men ta ção e a Agri cul tu ra (FAO), em 1945, após o tér -
mi no da Se gun da Gu er ra Mun di al, foi sim bo li ca men te 
es co lhi do, em 1979, para co me mo rar o Dia Mun di al
da Ali men ta ção. 

Tra ta-se de uma data opor tu na para pro cla mar -
mos que o di re i to à ali men ta ção é um di re i to bá si co e
fun da men tal de to dos os se res hu ma nos, pois é con -
di ção in dis pen sá vel para a pre ser va ção da vida.

Ao re gis trar mos o trans cur so des se dia, co me -
mo ra do in ter na ci o nal men te des de 1981, gos ta ria de
ini ci ar mi nha fala di zen do que a De cla ra ção Uni ver sal
dos Di re i tos Hu ma nos re co nhe ce que não pa de cer de 
fome é um dos ”di re i tos igua is de to dos os mem bros
da fa mí lia hu ma na“, pois a de bi li da de ca u sa da pela
fome im pe de o exer cí cio do di re i to à vida, à li ber da de
e à se gu ran ça.

No mun do glo ba li za do em que vi ve mos, nes ta
vi ra da de sé cu lo, o dia de hoje é re al men te uma data
pro pí cia para fa zer mos uma pro fun da re fle xão so bre
a ne ces si da de de se rem to ma das me di das mais efi -
ca zes para a eli mi na ção do fla ge lo da fome no mun -
do, e em nos so País, em par ti cu lar.

Os nú me ros são pre o cu pan tes: ape sar de to dos 
os es for ços em pre en di dos nas úl ti mas dé ca das, exis -
te ain da cer ca de um bi lhão de se res hu ma nos so -
fren do de má nu tri ção crô ni ca so men te nos pa í ses
em de sen vol vi men to. Des se to tal, mais de 200 mi -
lhões são cri an ças me no res de cin co anos de ida de,
com de fi ciên cia de in ges tão de pro te í nas e ca lo ri as.
Ou tras cen te nas de mi lhão são ví ti mas de di ver sos
trans tor nos, como atra so de cres ci men to, bó cio, ce -
gue i ra par ci al ou to tal, den tre ou tros, por que na ali -
men ta ção fal tam vi ta mi nas e mi ne ra is es sen ci a is.

É dra má ti co sa ber mos que es sas cri an ças que
so bre vi vem à fome e so frem de ca rên ci as nu tri ci o na is 
pro fun das te rão al tís si mas pro ba bi li da des de apre -
sen tar re tar do do cres ci men to e de sen vol vi men to, ba -
i xo ren di men to es co lar e, pos te ri or men te, li mi ta do de -
sem pe nho pro fis si o nal.

Sr. Pre si den te, as con se qüên ci as da fome são a
per da de po ten ci al hu ma no e o com pro me ti men to da
ca pa ci da de das no vas ge ra ções, que de ve rão con du -
zir os des ti nos da hu ma ni da de no novo mi lê nio que se 
ini cia.

Se gun do a FAO, exis tem po pu la ções ví ti mas de
es cas sez de ali men tos em 88 pa í ses do mun do, a
ma i or par te de les lo ca li za da na Áfri ca e na Ásia. Em

nos so con ti nen te, nove pa í ses in te gram essa es ta tís -
ti ca e, la men ta vel men te, o Bra sil é um de les. 

As ma i o res ca u sas da fome em nos so País, são, 
sem dú vi da, a per ver sa con cen tra ção de ren da e as
de si gual da des re gi o na is. Sa be mos que mi lhões de
bra si le i ros, prin ci pal men te os das Re giões Nor des te,
Nor te e Cen tro-Oes te, vi vem em pés si mas con di -
ções, no mais com ple to es ta do de po bre za.

Se gun do da dos re ve la dos por D. Ma u ro Mo rel li,
in can sá vel ba ta lha dor na luta con tra a fome em nos so 
País e em prol da se gu ran ça ali men tar, cer ca de 40%
da po pu la ção bra si le i ra do meio ru ral, jus ta men te
onde os ali men tos são pro du zi dos, vi vem aba i xo da li -
nha de po bre za, em con di ções su bu ma nas. 

Esta tís ti cas não fal tam. Um es tu do do Insti tu to
de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da (Ipea) es ti ma que
cer ca de 60 mi lhões de bra si le i ros já se en qua dram
aba i xo da li nha da po bre za. Sa be mos que es ses nú -
me ros es tar re ce do res são ques ti o ná ve is. Ou tros es tu -
dos apon tam a exis tên cia de 40 mi lhões de pes so as, ou 
seja, um quar to da nos sa po pu la ção, vi ven do aba i xo
dos ní ve is mí ni mos de sub sis tên cia, o que, em qual quer 
das duas hi pó te ses, é la men ta vel men te ne ga ti vo.

Embo ra exis tam di ver gên ci as de da dos, não po -
de mos de i xar de re co nhe cer, numa data sig ni fi ca ti va
como esta, que a fome e a mi sé ria em nos so País são
ab so lu ta men te ver go nho sas e exi gem pro vi dên ci as
ur gen tes. 

A fome e a po bre za são en tra ves de fi ni ti vos para 
a con ti nu i da de do de sen vol vi men to das so ci e da des.
A cha ve para der ro tar a fome está em con cen trar es -
for ços para se sa ber tan to o que pode ser fe i to como
tam bém onde de vem ser re mo vi das as bar re i ras e ex -
pan di das as opor tu ni da des. 

A cons ci en ti za ção dos jo vens – que re pre sen -
tam cer ca de 18% do to tal de 6 bi lhões de ha bi tan tes
do Pla ne ta – quan to à gra vi da de do pro ble ma da fome 
e da sub nu tri ção, e das suas con se qüên ci as de sas -
tro sas para o fu tu ro da hu ma ni da de, pode ser um dos
ve to res de ação.

A FAO tem re a fir ma do que ”qual quer es tra té gia
des ti na da a er ra di car a fome deve ba se ar-se em dois
ob je ti vos prin ci pa is: au men tar a pro du ção de ali men -
tos para dar de co mer a uma po pu la ção mun di al cada
vez ma i or; me lho rar as con di ções de vida para que to -
dos pos sam dis por do mí ni mo vi tal em ma té ria de ali -
men ta ção“. 

Isso sig ni fi ca que os pa í ses em de sen vol vi men -
to, os mais afe ta dos pe los pro ble mas da fome e da
sub nu tri ção, de vem de di car uma aten ção mu i to ma i or 
ao se tor agrí co la se qui se rem re du zir a po bre za.



Nes te Dia Mun di al da Ali men ta ção...

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Pois não, Se na dor Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor,
gos ta ria de con tri bu ir com o seu pro nun ci a men to exa -
ta men te nes se pon to em que V. Exª faz men ção ao
que pro põe a FAO. Fo mos até sur pre en di dos, no dia
de hoje, com a no tí cia de que a re u nião de cú pu la que
es ta va pro gra ma da para no vem bro, em Roma, po de -
rá ser adi a da por de ci são do Con se lho – com pos to
pe los pa í ses in te gran tes da que la re u nião de cú pu la
–, em fun ção do ter ro ris mo, que hoje as sus ta o mun -
do todo. Essa se ria uma me di da de ca u te la e de pru -
dên cia. A FAO a está ana li san do e po de ria até mes mo 
ado tá-la, adi an do a re u nião de cú pu la para o pró xi mo
ano. Nes se pon to do pro nun ci a men to de V. Exª, está
cen tra do um pro ble ma: se di vi dís se mos o ali men to
exis ten te no mun do hoje por to dos os ha bi tan tes,
como eu dis se no meu pro nun ci a men to, ha ve ria um
su pe rá vit de ca lo ri as, ou seja 2.760 ca lo ri as por ha bi -
tan te. A cada ano, nas cem apro xi ma da men te 90 mi -
lhões de pes so as no mun do, o que se ria um pro ble ma 
fá cil de ser re sol vi do se elas nas ces sem pró xi mas às
re giões pro du to ras ou es ti ves sem em con di ções de
re ce ber es ses ali men tos pela sua con di ção de vida.
Mas 98% des ses no vos ha bi tan tes nas cem em re -
giões po bres, re pre sen ta das prin ci pal men te pe los
pa í ses asiá ti cos e afri ca nos, onde a fome é mu i to
mais in ten sa. Não po de mos nos es que cer de que, na
Amé ri ca La ti na, a fome tam bém é um pro ble ma mu i to
gra ve. E o Par la men to La ti no-Ame ri ca no apon tou
como ca u sas des se pro ble ma a cor rup ção e o nar co -
trá fi co, que de vem ser com ba ti dos com ri gor, prin ci -
pal men te nes sa par te do mun do. Era essa a con tri bu i -
ção que gos ta ria de ofe re cer ao seu pro nun ci a men to,
no mo men to em que cum pri men to V. Exª por es tar
abor dan do esse tema, como o faz to dos os anos, no
Dia Mun di al da Ali men ta ção, para apre sen tar su ges -
tões, opi niões e con tri bu i ções. Pa ra béns!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Isso se dá mu i to por ins pi ra ção de V. Exª, que
re a li za aqui um tra ba lho em fa vor des sa ca u sa, que
não é só nos sa, mas é dos bra si le i ros, de todo o mun -
do ci vi li za do e de to dos aque les que acre di tam que
um ser hu ma no não pode vi ver nas con di ções em que 
oi to cen tos mi lhões se en con tram hoje em mu i tos pa í -
ses, pas san do fome e mor ren do.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, nes te Dia Mun di al
da Ali men ta ção, que ro re a fir mar que a nos sa ge ra ção 

tem de en fren tar com mais vi gor o enor me de sa fio de
re du zir a fome e a sub nu tri ção em nos so País. Só as -
sim nos sas cri an ças e nos sos jo vens te rão di re i to a
um fu tu ro me lhor e o Bra sil po de rá, nes te novo mi lê -
nio, ser uma Na ção so ci al men te mais jus ta.

Espe ra mos que aque la de cla ra ção his tó ri ca das 
Na ções Uni das, a de cla ra ção do mi lê nio, pos sa ser
cum pri da à ris ca em nos so País, que cri an ças não
pas sem fome, que ho mens e mu lhe res te nham di re i to 
a um pra to de co mi da, a uma vida dig na e de cen te, te -
nham di re i to a edu car seus fi lhos e a dis pu tar o mer -
ca do de tra ba lho em igual da de de con di ções com to -
dos os bra si le i ros.

La men ta vel men te, a po lí ti ca im pri mi da em nos -
so País nos úl ti mos tem pos con cor re para que a fome
e o de sem pre go au men tem e o de ses pe ro che gue às
fa mí li as bra si le i ras. É uma po lí ti ca eco nô mi ca que evi -
den cia a su pe ri o ri da de do mer ca do fi nan ce i ro, esse
mer ca do in vi sí vel, esse se nhor todo-po de ro so, esse
im pe ra dor que do mi na to das as Na ções fra cas em
nome de uma per so na li da de que não exis te para as
pes so as re al men te hu ma nas: o lu cro. O lu cro, a am bi -
ção e a ga nân cia es tão des tru in do a paz uni ver sal e
con tri bu in do para o re cru des ci men to da fome no Bra -
sil e no mun 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. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dia Mun di al da
Ali men ta ção, co me mo ra do hoje, dia 16 de ou tu bro de
2001, en con tra o mun do mer gu lha do em um caos
qua se ab so lu to, onde o di vi sor de águas fo ram os epi -
só di os de 11 de se tem bro úl ti mo. De po is da que le dia, o 
mun do ja ma is será igual ao que era, ex ce to pela per -
ma nên cia e pelo agra va men to de al guns pro ble mas
que, his to ri ca men te, têm afron ta do a dig ni da de hu ma -
na. Entre es ses, des ta ca-se a fome crô ni ca, pela face
de hor ror que apre sen ta e que pa re ce as su mir pro por -
ções cada vez mais gi gan tes cas, des fi gu ran do o ros to
ino cen te da in fân cia, ce i fan do vi das cada vez mais jo -
vens e ator men tan do, com seu fan tas ma, aque les
que de ve ri am ser os dias se re nos da ve lhi ce.

Os aten ta dos ter ro ris tas ocor ri dos nos Esta dos
Uni dos e os seus des do bra men tos no pla no in ter na ci -
o nal fo ram de ci si vos para de ter mi nar o adi a men to do
Encon tro Mun di al so bre a Fome no Mun do, pro gra -
ma do pela Orga ni za ção das Na ções Uni das para a
Agri cul tu ra e Ali men ta ção, a FAO, para o mês de no -
vem bro pró xi mo, em Roma. Em nota à im pren sa, a
FAO co mu ni ca que o even to só de ve rá ocor rer em ju -



nho de 2002, de acor do com de ci são dos qua ren ta e
nove pa í ses mem bros que in te gram o Con se lho da
Insti tu i ção.

To da via, não po de ría mos per mi tir que o Dia
Na ci o nal da Ali men ta ção, dia 16 de ou tu bro, trans -
cor res se sem que o Se na do bra si le i ro abris se es pa -
ço em sua agen da para uma pro fun da re fle xão a
res pe i to do tema, se não pela im por tân cia da fome
no mun do, pe las suas pro por ções as sus ta do ras
que ela as su me no Bra sil, es pe ci al men te nas Re -
giões Nor des te e Nor te e nas pe ri fe ri as in cha das
das gran des ci da des.

É in te res san te lem brar que, ini ci al men te, o con -
ce i to de se gu ran ça ali men tar foi de sen vol vi do em ter -
mos mi li ta res, con si de ran do a auto-su fi ciên cia de um
país na pro du ção de ali men tos. Entre tan to, o con ce i to 
de que a pro du ção fí si ca de ali men tos, ali a da ao ar -
ma ze na men to es tra té gi co, se ria ca paz de ga ran tir o
abas te ci men to in ter no, em bre ve, foi su pe ra do.

A aná li se dos úl ti mos anos de mons trou que a
pro du ção agrí co la cres ceu de for ma a ga ran tir, pelo
me nos te o ri ca men te, a ali men ta ção de toda a po pu -
la ção mun di al. Vão lon ge as pre vi sões som bri as de
que não te ría mos con di ção de ali men tar a po pu la -
ção hu ma na por ca u sa de seu cres ci men to. Mas a
re a li da de evi den ci ou que o au men to na ca pa ci da de
de pro du ção mun di al de ali men tos era in su fi ci en te
para re sol ver o pro ble ma da fome. Assim, o con ce i to
de se gu ran ça ali men tar foi re fi na do, in cor po ran do a
ne ces si da de de aces so a es ses ali men tos pela po -
pu la ção mais ca ren te.

Mu i tos aqui po dem não ima gi nar como a fome
é té tri ca, é ne gra, é re vol tan te. Lem bro-me, em meu
tem po de es tu dan te, que co mia em res ta u ran tes
uni ver si tá ri os. Mas, aos sá ba dos e do min gos, es -
ses res ta u ran tes es ta vam fe cha dos, e eu, às ve zes,
não ti nha o di nhe i ro para ter uma ali men ta ção con -
di zen te. Lem bro-me da re vol ta que me dava de pas -
sar em fren te a um res ta u ran te e ver as pes so as se
ali men tan do bem, en quan to eu pas sa va di fi cul da -
des no Rio de Ja ne i ro. Eu era um pou co or gu lho so e 
não que ria pe dir di nhe i ro à mi nha fa mí lia. Por tan to,
por essa tê nue pas sa gem de per to pela fome, sei o
que isso sig ni fi ca. Fico ima gi nan do, en tão, o que ca -
u sa àque les que não têm ali men tos por mu i tos e
mu i tos dias!

Cu ri o sa men te, no Bra sil, a ten dên cia de ma i or
po bre za e, con se qüen te men te, de ma i or ca rên cia nu -
tri ci o nal ocor re no meio ru ral, jus ta men te en tre aque le 
seg men to da po pu la ção li ga da à agri cul tu ra. Entre as
re giões, o Nor te e o Nor des te apre sen tam os ma i o res
pro ble mas re la ci o na dos ao aces so à ali men ta ção, e,

nes sas re giões, o meio ru ral é o mais se ri a men te
com pro me ti do.

O Mapa da Fome mos trou, em 1993, que o Nor -
des te con ti nua apre sen tan do ín di ces ex tre ma men te
ele va dos de in di gên cia, com to das as suas con se -
qüên ci as, en tre as qua is a fome e a des nu tri ção da
po pu la ção atin gi da. Índi ces me nos ele va dos, mas
tam bém pre sen tes em ou tras re giões, mos tram que o
País con ser va bol sões de mi sé ria em todo o seu ter ri -
tó rio. Nas zo nas mais po pu lo sas, como as das áre as
me tro po li ta nas no Su des te, o nú me ro de fa mí li as em
con di ção de po bre za ex tre ma é sig ni fi ca ti vo.

Con tu do, é na área ru ral que, pro por ci o nal men -
te, a in di gên cia mos tra-se mais se ve ra. Os ín di ces de
mor ta li da de in fan til e os in di ca do res de peso e al tu ra
de cri an ças até cin co anos con fir mam o que foi de -
mons tra do no Mapa da Fome, co lo can do o Nor des te
bra si le i ro em uma si tu a ção ina ce i tá vel, prin ci pal men -
te sua área ru ral.

Há pou cos dias, o Se na do da Re pú bli ca fez um
do cu men tá rio so bre a seca no Nor des te. O meu
Esta do da Pa ra í ba é o que em pior si tu a ção se en -
con tra em re la ção à face hí dri ca. Não te mos ne nhum 
rio per ma nen te. Há ci da des em que, há dois anos e
meio, não há água, a não ser a trans por ta da por car -
ros-pi pas. 

Se não te mos água se quer para be ber – água
po tá vel, sem mi cro or ga nis mos, água trans lú ci da, que 
não te nha quan ti da de ex ces si va de sais mi ne ra is –,
como po de re mos ter agri cul tu ra e, con se qüen te men -
te, ali men to para as pes so as? Os ci da dãos so bre vi -
vem gra ças a uma ces ta bá si ca – quan do lem bra mos
que ela su pre as ne ces si da des de ape nas um mês,
sen ti mos ver go nha de ser bra si le i ros –, que nem
sem pre é re gu lar. Além do mais, essa ces ta bá si ca
cria dis tor ções. Isso por que o po bre do bo de gue i ro,
que ain da a está co mer ci a li zan do, mes mo na que la
re gião de mi sé ria, pode fa lir se não hou ver quem a
com pre. Ou seja, ini be o co mér cio lo cal.

Con si de rei mu i to sá bia a idéia de se pa gar em
di nhe i ro, por que isso in cen ti va o co mér cio lo cal.
Além do mais, o ci da dão só com pra o que lhe fal ta.
Não res ta dú vi da de que tam bém o Bol sa-Esco la e
vá ri os ou tros pro gra mas do Go ver no vão cri ar um
gran de alí vio com esse au xí lio. Pa re ce pou co R$15, 
mas quem não tem essa quan tia sabe o que ela sig -
ni fi ca.

Sei que o Go ver no tem fe i to tudo o que pode,
mas ain da é mu i to pou co, con si de ran do o País em
que vi ve mos; con si de ran do que te mos 20% das ter -
ras ará ve is do mun do. É inad mis sí vel, num País
como o nos so, ha ver pes so as que não têm o que



co mer ou que não têm co mi da para dar aos seus fi -
lhos.

Vi, em al gu mas ca sas, pes so as co men do as fo -
lhas mais no vas da pal ma. O ani mal já re lu ta em
comê-las, mas há bra si le i ros que es tão co men do pal -
ma ou ra í zes – e há al guns que nem isso! 

É tris te, é mu i to tris te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, es tar mos pas san do por uma si tu a ção
des sa no sé cu lo XXI, no País da pro mis são.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é
do lo ro so cons ta tar a atu a li da de des se fa mi ge ra do
Mapa da Fome, que foi ela bo ra do em 1993 e, qua se
uma dé ca da de po is, con ti nua atu al, o que tes te mu nha a 
ine fi cá cia e, na ma i o ria das ve zes, a qua se au sên cia de
po lí ti cas pú bli cas con sis ten tes para a er ra di ca ção da
po bre za e da ex ces si va con cen tra ção de ren da.

Con for me pes qui sa apre sen ta da pela Fun da -
ção IBGE, ”o País ter mi na o sé cu lo mar ca do pela per -
ma nên cia da de si gual da de: na dé ca da de 90, o ren di -
men to dos 10% mais ri cos e dos 40% mais po bres
cres ceu 38% (pas san do de 13,30 sa lá ri os mí ni mos
para 18,40) e 40% (da fra ção de 0,70 sa lá rio mí ni mo
para 0,98) – me nos que um sa lá rio mí ni mo –, res pec -
ti va men te, man ten do inal te ra da a ele va da con cen tra -
ção da ren da na so ci e da de bra si le i ra“.

Essa con cen tra ção de ren da pe cu li ar da so ci e -
da de bra si le i ra cons ti tui-se em um dos prin ci pa is ca u -
sa do res da ma nu ten ção de um qua dro de des nu tri -
ção crô ni ca nas po pu la ções po bres.

É im por tan te ob ser var que mu i tas das epi de mi -
as de fome são ca u sa das por guer ras ou gran des de -
sas tres na tu ra is, ge ral men te apre sen tan do ca rá ter
es po rá di co. Entre tan to, exis te um ou tro tipo de fome,
crô ni ca, que é tão ou mais de vas ta do ra do que a pri -
me i ra. Essa fome, na au sên cia de guer ras ou de ca la -
mi da des na tu ra is, é a que per sis te no Bra sil ain da
hoje. Estu dos re a li za dos nos úl ti mos anos não in di -
cam fal ta ab so lu ta de ali men tos no País, mas di fi cul -
da des de aces so, ca u sa das prin ci pal men te pela má
dis tri bu i ção da ren da e da fal ta de po lí ti cas so ci a is
vol ta das para a se gu ran ça ali men tar. 

Se gun do o Pa no ra ma Atu al da Se gu ran ça Ali -
men tar no Bra sil, pu bli ca do pelo Iba se, exis te uma ca -
u sa fun da men tal para a in se gu ran ça ali men tar no
Bra sil: a in ca pa ci da de de aces so. Isso se dá es pe ci al -
men te pela fal ta de po der aqui si ti vo de uma par ce la
não des pre zí vel da po pu la ção para ad qui rir os ali -
men tos de que ne ces si ta. Mas exis tem ou tras fa ces
des se mes mo pro ble ma. É tam bém a fal ta de aces so
aos bens de pro du ção, na área ru ral, prin ci pal men te
para aque les que não têm ter ra. E, em uma ou tra di -

men são, a fal ta de aces so aos ser vi ços pú bli cos
(água, es go to, edu ca ção e sa ú de), que têm im pac to
so bre a se gu ran ça ali men tar, e a fal ta de aces so à in -
for ma ção, ins tru men to bá si co para aque les mais vul -
ne rá ve is à fome e à des nu tri ção. 

Ou tros pro ble mas tam bém ame a çam a se gu -
ran ça ali men tar e nu tri ci o nal no Bra sil. De um lado, o
cres ci men to das im por ta ções de ali men tos, de i xan do
a ci da da nia ali men tar do País ame a ça da. De ou tro, a
fal ta de sus ten ta bi li da de do sis te ma ali men tar. Por úl -
ti mo, a im po si ção de um pa drão ali men tar ina de qua -
do e que ame a ça va lo res cul tu ra is de gran de ri que za
na nos sa ali men ta ção. 

O Bra sil é sig na tá rio dos prin ci pa is acor dos in -
ter na ci o na is so bre ali men ta ção, os qua is iden ti fi cam
o aces so ao ali men to como um di re i to bá si co do ser
hu ma no e ma té ria con cre ta de jus ti ça so ci al. 

Embo ra a De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos
Hu ma nos de ter mi ne como di re i to hu ma no o aces so a
uma boa ali men ta ção, os ins tru men tos le ga is para o
cum pri men to des sa de ter mi na ção ain da são pre cá ri os.

A ma i o ria dos pe ri tos con si de ra que exis tem ali -
men tos em quan ti da de ade qua da para aten der à po -
pu la ção exis ten te e que a des nu tri ção e a fome não
são im pe ra ti vos da na tu re za, mas con se qüên ci as de
con fli tos po lí ti cos e des ca so dos go ver nan tes.

Assim como os cri mes de ex plo ra ção de me no -
res, des tru i ção do meio am bi en te, es cra va gis mo, a
fome ne ces si ta ser com ba ti da com ins tru men tos le -
ga is for tes, ade qua dos à mag ni tu de do pro ble ma.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, é pre ci so in ter na li zar, tra zer para as di fe ren tes
re giões bra si le i ras as con quis tas e os avan ços pre co -
ni za dos pe los tra ta dos in ter na ci o na is en dos sa dos
pelo Bra sil. Ga ran tir o aces so de cada bra si le i ro a ali -
men tos de qua li da de pas sa in clu si ve pela efe ti va ção
de po lí ti cas es pe ci a is para as po pu la ções de ren da
zero e os gru pos bi o lo gi ca men te vul ne rá ve is.

Nes se con tex to, se con si de rar mos a per sis ten te 
ex clu são so ci al e as di fi cul da des or ça men tá ri as in dis -
pen sá ve is à ga ran tia dos pro gra mas de ces tas bá si -
cas, car ros-pi pas, fren tes de tra ba lho, ren da mí ni ma,
bol sa-es co la e me ren da es co lar, os bra si le i ros con ti -
nu am ten do pou co a co me mo rar.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. 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 su ces si va men te pe los Srs. Anto nio
Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si den te e Ra -
mez Te bet, Pre si den te.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go
a ses são por quin ze mi nu tos para con ce der a pa la vra
ao Se na dor Edu ar do Su plicy, úl ti mo ora dor an tes da
Ordem do Dia.

S. Exª tem a pa la vra.

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 Ra mez Te bet, Srªs e
Srs. Se na do res, é com sa tis fa ção que re ce be mos
nes ta Casa D. Ma u ro Mo rel li e de ma is mem bros da
CNBB e o re pre sen tan te da FAO, Sr. José Tu bi no. 

Hoje, to dos es ti ve ram na ce ri mô nia re a li za da no 
au di tó rio Pe trô nio Por tel la, por ini ci a ti va do Insti tu to
de Ci da da nia, pre si di do por Luiz Iná cio Lula da Sil va,
na apre sen ta ção do Pro je to Fome Zero. 

Nes te Dia Mun di al da Ali men ta ção, é com gran -
de sa tis fa ção tam bém que par ti ci pa mos des ta ho me -
na gem, re que ri da pelo Se na dor Osmar Dias, para
que re fli ta mos a res pe i to de como er ra di car a fome e
a po bre za em nos so País e no Pla ne ta Ter ra.

Sr. Pre si den te, foi da ma i or im por tân cia o es for -
ço no tá vel em pre en di do pelo Insti tu to de Ci da da nia –
mais de um ano de tra ba lho em equi pe, con for me o
Se na dor Pe dro Si mon já as si na lou –, que che gou à
con clu são de que são ne ces sá ri os inú me ros pro gra -
mas para ata car o pro ble ma da fome da po pu la ção
bra si le i ra, que, hoje, atin ge, pelo me nos, 44 mi lhões,
dos 170 mi lhões de bra si le i ros.

Se gun do o di ag nós ti co apre sen ta do por aque -
les que co la bo ra ram no Insti tu to de Ci da da nia, o ob je -
ti vo da se gu ran ça ali men tar do Fome Zero po de rá ser
al can ça do por um nú me ro de pro gra mas e ações es -
pe cí fi cas que en vol vem des de a me lho ria na ren da,
com po lí ti cas de em pre go e ren da, de re for ma agrá -
ria, pre vi dên cia so ci al uni ver sal, pro gra mas de bol sa
es co la, ren da mí ni ma e mi cro cré di to, a pro gra mas
que en vol vem o ba ra te a men to da ali men ta ção, como
as ini ci a ti vas de res ta u ran tes po pu la res, con vê ni os
com su per mer ca dos e sa co lão, ca na is al ter na ti vos de 
co mer ci a li za ção, equi pa men tos pú bli cos, PAT, co o pe -
ra ti vas de con su mo, au men to da ofer ta de ali men tos
bá si cos, com apo io à agri cul tu ra fa mi li ar, in cen ti vo e
pro du ção para au to con su mo e po lí ti ca agrí co la.

Há, tam bém, a pro po si ção de inú me ras ações es -
pe cí fi cas, nas qua is se con cen tra ram os res pon sá ve is
ma i o res pelo Pro gra ma – o eco no mis ta José Gra zi a no
da Sil va e a equi pe téc ni ca, com pos ta por Wal ter Be lik,
Maya Ta ka gi e inú me ros ou tros co la bo ra do res –, como
o cu pom de ali men tos, a ces ta bá si ca emer gen ci al, a
me ren da es co lar, os es to ques de se gu ran ça, o com ba -
te à des nu tri ção ma ter no-in fan til e ou tros.

Sr. Pre si den te, re que ro a in ser ção, como par te
do meu pro nun ci a men to, da ver são sin te ti za da do Pro -
gra ma Fome Zero, com a in tro du ção fe i ta por Lula. 

Eu gos ta ria de as si na lar al guns pon tos que fo -
ram ob je to da re fle xão de Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Em pri me i ro lu gar, o ob je ti vo de er ra di car a fome e a
mi sé ria tem, cer ta men te, o apo io e a sim pa tia de to -
dos aque les que de se jam a cons tru ção de um mun do
e de um País ci vi li za do. Para isso, qua is se ri am os ins -
tru men tos mais efi ca zes? Te nho ma ni fes ta do al gu -
mas dú vi das a res pe i to da efi ciên cia, por exem plo,
das ces tas bá si cas, pois con si de ro que me lhor se ria
pro ver as pes so as de uma ren da ga ran ti da. 

No pro gra ma hoje apre sen ta do, en fa ti zou-se a
im por tân cia do cu pom de ali men ta ção, re fle tin do a
ex pe riên cia dos Esta dos Uni dos nos úl ti mos se ten ta
anos, des de quan do o Pre si den te Frank lin Ro o se velt,
nos anos 30, ini ci ou os pro gra mas de au xí lio às fa mí li -
as com cri an ças de pen den tes e de cu pons de ali men -
ta ção. Estes, en tre tan to, se de sen vol ve ram em ma i or
es ca la com o Pre si den te Lyndon John son e seu pro -
gra ma de guer ra à po bre za, nos anos 60, quan do os
cu pons de ali men ta ção – nos Esta dos Uni dos, cha -
ma dos de fo ods stamps – to ma ram a for ma de im -
pos to de ren da ne ga ti vo, em que o pa ga men to às
pes so as ou fa mí li as cuja ren da não atin gia de ter mi -
na do pa ta mar era uma pro por ção da di fe ren ça en tre
aque le pa ta mar e a ren da das pes so as, fe i to na for ma 
de cu pons de ali men ta ção que só po de ri am ser gas -
tos em ali men tos e em de ter mi na dos es ta be le ci men -
tos co mer ci a is que os ace i tas sem.

Algu mas crí ti cas fo ram fe i tas ao eco no mis ta
José Gra zi a no so bre por que as pes so as, nor mal -
men te, pro cu ram ven der os seus va les re fe i ções e
trans por te e, pro va vel men te, fa rão o mes mo com os
cu pons de ali men ta ção. Isso acon te ce por que, nor -
mal men te, as pes so as pro cu ram aqui lo que lhes é
mais útil em pri me i ro lu gar e ven dem seus cu pons ou
va les para ob ter di nhe i ro. Se, por exem plo, numa re si -
dên cia que brou a te lha e faz-se ne ces sá rio con ser -
tá-la por que co me çou a cho ver den tro de casa, aque -
la é uma pri me i ra ne ces si da de. Se, na se ma na se -
guin te, co me çou a fa zer mu i to frio e não há aga sa lho
ou co ber tor, é pre ci so com prá-los para que as cri an -
ças não sin tam frio. Se, na ou tra se ma na, co me ça a
ha ver um pro ble ma de do en ça, é pre ci so se com prar
o re mé dio e aqui lo se tor na uma pri me i ra ne ces si da -
de. E as sim por di an te.

A ga ran tia de uma ren da paga na for ma de di -
nhe i ro cons ti tu i rá um grau mais ele va do de ci da da nia. 
Se fi zer mos a for ma do cu pom de ali men ta ção, isso
sig ni fi ca uma bu ro cra cia adi ci o nal, uma com pli ca -



ção que não é ne ces sa ri a men te a me lhor. É cla ro
que, do pon to de vis ta dos agri cul to res, eles po de -
rão se sen tir mais se gu ros quan to à de man da dos
bens que pro du zem, na me di da em que os cu pons
só po dem ser gas tos em ali men tos, mas no tem que
se au men tar mos a ren da de uma fa mí lia que re ce -
ba, di ga mos, R$100 por mês com mais R$80 em cu -
pons de ali men ta ção, se gun do de mons tra ção que o 
Prê mio No bel de Eco no mia Jo seph Sti glitz in clu iu
no seu li vro Eco no mics, isso não re pre sen ta rá
qual quer mo di fi ca ção de subs ti tu i ção, mas ape nas
mais uma com pli ca ção ad mi nis tra ti va. 

Os eco no mis tas que mais têm es tu da do o pro -
ble ma, so bre tu do aque les que for mam a Rede Eu ro -
péia da Ren da Bá si ca, con si de ram que a for ma mais
ade qua da de se pro ver ci da da nia às pes so as é ins ti -
tu in do-se uma ren da bá si ca a to dos os ha bi tan tes de
qual quer na ção para que as pró pri as pes so as pos -
sam, en tão, es co lher em que gas tar.

Lula, nas suas ob ser va ções, men ci o nou que o
país com que so nha mos não é aque le em que as pre -
fe i tu ra con ce dam às pes so as ou às fa mí li as que te -
nham fome uma ces ta bá si ca ou uma ren da mí ni ma,
mas onde todo ho mem ou mu lher pos sa le var para
casa uma ren da pro ve ni en te do seu tra ba lho.

Ora, Dom Ma u ro Mo rel li, que ro, num diá lo go
mu i to cons tru ti vo com Lula, trans mi tir-lhe e a to dos os 
bra si le i ros que pre ci sa mos ver a ga ran tia de uma ren -
da bá si ca para to dos como algo dis tin to do di re i to da
pes soa de tra ba lhar e re ce ber uma re mu ne ra ção ade -
qua da. É pre ci so que se com pre en da que o di re i to
das pes so as de re ce be rem uma ren da, como exer cí -
cio de ci da da nia, deve ser vis to como um di re i to ina li -
e ná vel da pes soa hu ma na que mora no Bra sil, nas
Amé ri cas ou no Pla ne ta Ter ra. 

Deve-se ga ran tir essa ren da como um di re i to, in -
con di ci o nal men te, não im por tan do se a pes soa tem
um mês ou 135 anos de ida de; se é ho mem ou mu -
lher; se é ama re la, bran ca, ver me lha ou ne gra; se é
homo ou he te ros se xu al; se está ca sa da, sol te i ra, se -
pa ra da, vi ú va ou o que for; se é rica ou po bre – to das
as pes so as de vem ter o di re i to ina li e ná vel de par ti ci par 
da ren da da Na ção e é isso que o meu com pa nhe i ro,
Pre si den te de Hon ra do Par ti do dos Tra ba lha do res
pre ci sa ver e ain da não viu su fi ci en te men te.

Ma no el José dos San tos – o Ma no el da Ser ra –,
Pre si den te da Con tag, no de ba te do Sin di ca to dos
Ban cá ri os, em São Pa u lo, lem brou uma fra se usa da
pelo ex-Se na dor Ney Ma ra nhão por oca sião do de ba -
te so bre o Pro gra ma de Ren da Mí ni ma, para o qual
deu seu voto fa vo rá vel. Tra ta-se de uma me mo rá vel
fra se de Luiz Gon za ga, que sa bia in ter pre tar tão bem

os sen ti men tos do bra si le i ro: ”Uma es mo la, seu dou -
tor, ou..."

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, ”Dou tor, uma es mo la, para um ho -
mem que é são, ou o mata de ver go nha ou des trói o
ci da dão“.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Então, ”uma es mo la, Seu Dou tor, ou hu mi lha o ci da -
dão ou o mata de ver go nha“. Então, a ga ran tia de uma 
ren da, como um di re i to à ci da da nia, não deve ser vis -
ta como es mo la, como ca ri da de; tem de ser vis ta
como um di re i to à ci da da nia, o di re i to de to das as
pes so as par ti lha rem do pla ne ta Ter ra, da ri que za e in -
clu si ve da qui lo que é pro du zi do na ter ra que um dia foi 
pro pri e da de co mum de to das as pes so as que vi vi am
no Bra sil, de to das as pes so as que vi e ram para cá, ar -
ran ca das de seu ter ri tó rio na Áfri ca, que aqui fo ram
es cra vi za das, de to das as pes so as que, por ven tu ra,
es te jam sem ter ra. Então, a ga ran tia de uma ren da
tem de ser vis ta como algo di fe ren te do di re i to de a
pes soa re ce ber um sa lá rio. É cla ro que o di re i to ao
em pre go, ao sa lá rio é mu i to im por tan te, e pre ci sa mos 
es tar mu i to aten tos em como ins ti tu ir os me ca nis mos
que le va rão a so ci e da de ao ple no em pre go. Mas um
dos me ca nis mos que mais au xi li am, na con cep ção
dos gran des eco no mis tas que es tu da ram esse as -
sun to, como Ja mes Edward Me a de, Ja mes To bin,
Phi lip pe Van Pa rijs e tan tos ou tros, é jus ta men te a ga -
ran tia de uma ren da mí ni ma que pode ser fe i ta me di -
an te um im pos to de ren da ne ga ti va, mas numa for ma
ain da mais su pe ri or, para ex tin guir os pro ble mas da
ar ma di lha do de sem pre go e da po bre za e dos pro ble -
mas de es tig ma de qual quer sen ti men to de ver go nha. 
É por isso que es pe ro ain da con ven cer José Gra zi a no 
e toda a equi pe que aqui pro pôs o Cu pom da Ali men -
ta ção e o pró prio Lula que, ain da mais efi caz e mais
dig ni fi can te para a pes soa, é o di re i to a uma ren da
para to dos. Inclu si ve irão me per gun tar: até aos mais
ri cos? Até àque les que, no Bra sil, são co lo ca dos en -
tre os 500 mais ri cos do mun do, ou o que seja? Sim,
in clu si ve para eles. Só que eles irão pa gar pro por ci o -
nal men te mais, para que eles e to dos os bra si le i ros
ve nham a re ce ber. E isso está per fe i ta men te ao nos -
so al can ce. 

Cum pri men to to dos que se em pe nha ram no
Pro je to Fome Zero, so bre tu do, o com pa nhe i ro Luiz
Iná cio Lula da Sil va e toda a sua equi pe, por que esse
é um de ba te, con for me Dom Ma u ro Mo rel li, tem-nos
dito, da ma i or trans cen dên cia e im por tân cia, des de
quan do Jo sué de Cas tro es cre veu a ”Ge o po lí ti ca da
Fome“, e Be ti nho e Dom Ma u ro Mo rel li tra ba lha ram no



Pro je to de Se gu ran ça Ali men tar. Mas te mos que co lo -
car isso como uma ur gên cia para hoje, para ama nhã. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE(Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la.
S. Exª dis põe de cin co mi nu tos para o seu pro -

nun ci a men to. 
Infor mo ao Ple ná rio que este é o úl ti mo ora dor

re fe ren te à co me mo ra ção do Dia Mun di al da Ali men -
ta ção. 

Peço ao Se na dor Ma gui to Vi le la que seja bre ve,
con si de ran do que te mos que en trar na Ordem do Dia. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pos so usar
os mes mos cin co mi nu tos que usou o Se na dor Edu ar -
do Su plicy? Pro cu ra rei es tar aten to aos cin co mi nu tos.

Tive a gra ta sa tis fa ção de par ti ci par, hoje, no
Au di tó rio Pe trô nio Por tel la, aqui no Se na do Fe de ral,
do lan ça men to do pro je to Fome Zero, do Insti tu to Ci -
da da nia, que tem como um dos seus co or de na do -
res, o Pre si den te de Hon ra do PT, Luiz Iná cio Lula da 
Sil va. 

Tra ta-se, re al men te, de uma pro pos ta mu i to
bem ela bo ra da, que visa à im plan ta ção de uma am -
pla po lí ti ca de se gu ran ça ali men tar para o Bra sil. 

É um pro je to ex cep ci o nal, por que, além de pro -
por al ter na ti vas de ge ra ção de em pre gos, au men to
da ren da, in ten si fi ca ção da re for ma agrá ria e in cen ti -
vo à agri cul tu ra fa mi li ar, pre vê, tam bém, in ves ti men -
tos em pro gra mas emer gen ci a is, como a dis tri bu i ção 
do Cu pom da Ali men ta ção e tam bém de ces tas de
ali men tos.

Sem pre en ten di que a fome é um pro ble ma
emer gen ci al, que não es pe ra, mata! Não é pos sí vel fa -
lar em com ba tê-la ape nas com me di das de lon go pra zo, 
ações es tru tu ra is, que le vam tem po para apre sen tar re -
sul ta dos. É ló gi co que con cor do com isso e te mos que
lu tar com ações es tru tu ra is, es tas são pri o ri da de. Mas
tem de ha ver tam bém ações emer gen ci a is, por que a
fome não es pe ra, a fome come a vida. 

De acor do com es tu dos di vul ga dos pelo Insti tu -
to Ci da da nia, há, em nos so País, pelo me nos 9,3 mi -
lhões de fa mí li as, ou seja, 44 mi lhões de pes so as
com ren da in fe ri or a R$80 por mês. 

São pes so as – ho mens, mu lhe res, ido sos, cri -
an ças, pes so as com de fi ciên cia – que não con se -
guem com prar o de co mer. Mu i tas de las in ca pa ci ta -
das para o tra ba lho, seja em fun ção da ve lhi ce avan -
ça da, de do en ças ou de de fi ciên ci as que im pe dem o
seu in gres so no duro mer ca do de tra ba lho. 

São pes so as que não po dem es pe rar, por que
es tão mor ren do à min gua, mor ren do de fome, mor -
ren do pela mais hu mi lhan te e in dig na de to das as
mor tes, es pe ci al men te num País como o Bra sil, com
tan tas ri que zas e tan tas fa ci li da des para se pro du zir
ali men to.

Já dis se aqui ou tras ve zes so bre os pro gra mas
de se gu ran ça ali men tar que im plan ta mos em Go iás, 
na épo ca em que tive opor tu ni da de de go ver nar
aque le Esta do. E digo, Dom Ma u ro Mo rel li, que o
Be ti nho in clu si ve acom pa nhou de per to os nos sos
pro gra mas. Eu o vi si ta va cons tan te men te no Rio de
Ja ne i ro. Na que la épo ca, aten día mos 147 mil fa mí li as
com a dis tri bu i ção men sal de ces tas de ali men tos e
com a do a ção diá ria de 92 mil li tros de le i te pas te u -
ri za do e 92 mil pães vi ta mi na dos para 92 mil cri an -
ci nhas po bres, de to das as ci da des do Esta do de
Go iás. 

Cer ta men te, foi o di nhe i ro mais bem apli ca do
pelo Go ver no, por que so cor reu quem re al men te pre -
ci sa va, quem vi via na in dig ni da de da fome, im po ten te
di an te de uma mor te que che ga ria, mais cedo ou
mais tar de, por des nu tri ção.

Então, nes te Dia Mun di al da Ali men ta ção, de ve -
mos er guer a nos sa voz em de fe sa de pro gra mas de
com ba te à fome, pois são pro gra mas de ci da da nia e
de pro te ção à vida. O sa u do so Be ti nho sem pre nos
en si nou que a fome exi ge ações ur gen tes, por que é
fa tal: ela mata, e mata ra pi da men te. 

Cum pri men to o Pre si den te de Hon ra do PT, Luiz 
Iná cio Lula da Sil va, e to dos os in te gran tes do Insti tu -
to Ci da da nia pela ini ci a ti va acer ta dís si ma. Cum pri -
men to o Par ti do dos Tra ba lha do res, que in clu iu em
seu pro je to de go ver no para o Bra sil a ne ces si da de
de se ado tar me di das emer gen ci a is de com ba te à
fome, como, in clu si ve, a dis tri bu i ção de ali men tos.
Esse é um pon to im por tan tís si mo, que de ve ria ser en -
cam pa do por to dos os par ti dos po lí ti cos, por to dos os
go ver nan tes. Já dis se isso in clu si ve pelo meu Par ti do, 
o PMDB. Já es tou rou co de lu tar para que o PMDB
tam bém en cam pe a luta con tra a fome, essa ver go -
nha na ci o nal que nos hu mi lha e que nos di mi nui como 
se res hu ma nos. Infe liz men te, o meu Par ti do con ti nua
fa zen do ou vi dos mou cos ao pro ble ma da fome em
nos so País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re i te ro o
meu com pro mis so de ho mem pú bli co de lu tar sem -
pre, es te ja eu onde es ti ver, con tra essa ver go nha na -
ci o nal que é a fome e a mi sé ria.

Num País tão rico e pro du ti vo como o Bra sil é
inad mis sí vel que ain da pos sa mos per mi tir que ir mãos 
nos sos mor ram ví ti mas da fome e da des nu tri ção. 



Acom pa nhei hoje o fil me exi bi do pelo PT, ba se a -
do nas re por ta gens da Rede Glo bo. A Rede Glo bo é
que saiu pelo Bra sil afo ra e fil mou as pes so as pas -
san do fome. E uma se nho ra en tre vis ta da, já can sa da, 
to tal men te des nu tri da, veio a mor rer de fome uma se -
ma na de po is.

Como é que nós, bra si le i ros, po de mos ace i tar
essa con di ção? Por isso é que digo que um País tão
rico como o nos so tem que de cla rar guer ra à fome,
ven cer esse mal. Mais uma vez, ape lo ao meu Par ti -
do, o PMDB, para, a exem plo do PT, lu tar for te men te
con tra a fome no Bra sil.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me um apar te, Se na dor Ma gui to Vi le la?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
mu i to hon ra, ouço o ilus tre Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, com toda ên fa se e com o co ra ção, V. Exª 
fala de sua von ta de imen sa em ex tin guir a fome no
Bra sil, von ta de essa co lo ca da a ser vi ço de Go iás
quan do V. Exª foi Go ver na dor do Esta do. Na que la
épo ca, V. Exª deu ali men tos aos go i a nos sub nu tri dos,
ma tan do-lhes a fome. Per ce be mos hoje que, do pon to 
de vis ta téc ni co, não exis te ne nhum mo ti vo que jus ti fi -
que a fome no Bra sil. Nos sa agri cul tu ra é adi an ta da, a 
ge né ti ca é de úl ti ma ge ra ção, a bi o tec no lo gia aju da
na pro du ção de ali men tos. Nos so Esta do de Go iás é
ce le i ro do Bra sil. É o ma i or pro du tor de to ma tes, e a
pro du ção é so fis ti ca da. V. Exª fa lou do nos so que ri do
PMDB, como fez res sal va à atu a ção do PT nes sa di -
re ção. Te nho cer te za, Se na dor Ma gui to Vi le la, que
90% dos pe e me de bis tas de ver da de, aque les que lu -
ta ram pela de mo cra cia do País, lu ta rão pela de mo -
cra cia so ci al e pre o cu par-se-ão com os mais hu mil -
des, pro vi den ci an do-lhes mais mo ra di as, por exem -
plo. Seis mi lhões de bra si le i ros não têm onde mo rar,
mas te mos tudo para fa zer as ca sas: há ti jo los, te lhas, 
ma de i ra e mão-de-obra oci o sa, mas fal ta von ta de po -
lí ti ca e pre o cu pa ção com o so ci al. A ali men ta ção é
fun da men tal, e V. Exª tem todo o di re i to de fa lar so bre
isso, por que cum priu o seu de ver quan do foi Go ver na -
dor do Esta do. V. Exª mos trou ao Bra sil que, se um go -
ver nan te qui ser re sol ver o pro ble ma da fome no Esta -
do, ele re sol ve  como V. Exª fez na que les qua tro anos
de go ver no. Está aqui a meu lado o Se na dor Iris Re -
zen de Ma cha do, que foi Mi nis tro da Agri cul tu ra e Mi -
nis tro da su pers sa fra, que sabe da ne ces si da de de se 
jun ta rem as von ta des po lí ti cas. Qu an tos agri cul to res
nes te País es tão es pe ran do alen to, es tí mu lo para
pro du zir mais? Qu an tos pro du to res de le i te es tão vol -
tan do para as ci da des, numa in ver são da re for ma
agrá ria? Lem bre-se de que o le i te po de ria ser dis tri -

bu í do para mi lha res de cri an ças no Bra sil, pois es tão
pa gan do ao pro du tor ape nas R$0,17 pelo li tro. Um li -
tro de le i te dá para com prar ape nas um copo d’água
na ci da de. Um li tro de le i te, ver da de i ro ali men to, dá
para com prar ape nas um ca fe zi nho. Mas V. Exª dis tri -
bu iu mi lha res de li tros em Go iás, de mo cra ti zan do a
dis tri bu i ção no Esta do in te i ro. Agra de ço a V. Exª pela
con ces são do apar te. V. Exª é ad mi ra do pelo povo go -
i a no e pelo PMDB. E a nos sa luta é pelo con ven ci -
men to de todo o nos so Par ti do para que o pró xi mo
can di da to do PMDB à Pre si dên cia da Re pú bli ca co lo -
que em seu pro gra ma de go ver no o lema da ”fome
zero“, que deve es tar aci ma de qual quer par ti do po lí ti -
co. Mu i to obri ga do.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO)  Agra -
de ço a V. Exª pelo apar te, que in cor po ro ao meu pro -
nun ci a men to.

Para ter mi nar Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, mais uma vez, con ci to to dos os bra si le i ros a fa -
ze rem como faz Dom Ma u ro Mo rel li e tan tos ou tros
que pre gam o fim da fome, que a com ba tem, lu tan do
pe los ne ces si ta dos, pe los mi se rá ve is, fa min tos, de -
sem pre ga dos e ex clu í dos da nos sa Pá tria.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.

Se na do res Ma u ro Mi ran da e Ade mir Andra de 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. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, em 16 de ou tu bro
de 1945 foi cri a da a agên cia das Na ções Uni das para
Agri cul tu ra e Ali men ta ção (FAO), o que deu ori gem à
co me mo ra ção do Dia Mun di al da Ali men ta ção.

Em 1996, os re pre sen tan tes de 186 pa í ses re u -
ni dos em Roma, na Cú pu la Mun di al so bre Ali men ta -
ção, es ta be le ce ram o com pro mis so for mal de ga ran tir 
as con di ções eco nô mi cas, so ci a is e po lí ti cas ne ces -
sá ri as para a se gu ran ça ali men tar e para a er ra di ca -
ção da po bre za.

A Orga ni za ção das Na ções Uni das, a ONU, es -
co lheu o lema de “um mi lê nio sem fome” na co me mo -
ra ção do Dia Mun di al da Ali men ta ção do ano 2000,
para a mo bi li za ção dos go ver nos, em pre sas, so ci e da -
de ci vil, as so ci a ções de agri cul to res e as so ci a ções ci -
vis na luta con tra a fome e a des nu tri ção, ten do em
vis ta a meta de ali men tos para to dos.

Infe liz men te, hoje ain da es ta mos mu i to lon ge de 
atin gir es ses ob je ti vos, de re a li zar es sas me tas, as
qua is se apro xi mam mais de uma uto pia, ape sar de já 
exis ti rem as con di ções ob je ti vas para sua re a li za ção.



Ocu po a tri bu na do Se na do Fe de ral para tra tar
des se im por tan te tema para o Bra sil, para o mun do e,
par ti cu lar men te, para o meu Esta do de Go iás, um
Esta do com es pe ci al vo ca ção agrí co la, ver da de i ro
ce le i ro do Bra sil, ca paz de con tri bu ir de ci si va men te
para aca bar a fome em nos so País.

Infe liz men te as co i sas não ca mi nham na di re -
ção cor re ta, não há mu i to o que co me mo rar no Dia
Mun di al da Ali men ta ção, pois te mos mais de 800 mi -
lhões de pes so as que pas sam fome no mun do. No
Bra sil são mais de 50 mi lhões de po bres que pa de -
cem de fome crô ni ca.

No meu Esta do de Go iás, que por sua vo ca ção
agrí co la de ve ria ser um for ne ce dor de ali men to para
todo o Bra sil e ain da para ex por ta ção, in fe liz men te
ain da exis te mu i ta fome, em de cor rên cia da gran de
con cen tra ção de ren da e da in sen si bi li da de do Go ver -
no Esta du al.

O atu al ní vel de de sen vol vi men to da ciên cia e
da tec no lo gia já per mi ti ria à hu ma ni da de des fru tar de
uma vida em boas con di ções para to dos os se res hu -
ma nos, sem fome, sem pri va ções, sem po bre za, sem
in di gên cia, in de pen den te men te da na ci o na li da de, da
lín gua ou da raça.

Não exis te qual quer mo ti vo, do pon to de vis ta
téc ni co, para a exis tên cia de fome no pla ne ta Ter ra,
pois o de sen vol vi men to da agri cul tu ra, da ge né ti ca,
da bi o tec no lo gia, dos mo der nos pro ces sos de pro du -
ção, ar ma ze na gem, trans por te e dis tri bu i ção de ali -
men tos po de ria pou par a hu ma ni da de da hu mi lha ção
e da ver go nha de ver um ho mem pas san do fome ou
em es ta do de des nu tri ção.

Exis tem, em ní vel mun di al, re cur sos téc ni cos,
fi nan ce i ros, equi pa men tos e es tru tu ras ad mi nis tra ti -
vas para re sol ver o pro ble ma da fome. Fal ta von ta de
po lí ti ca e de ter mi na ção da que les que de têm o po der 
po lí ti co.

Essa von ta de po lí ti ca efe ti va para so lu ci o nar o
pro ble ma não exis te em ní vel mun di al, nem em ní vel
na ci o nal, nem mu i tas ve zes em ní vel lo cal, o que nos
leva a en trar no Ter ce i ro Mi lê nio com mais de 50 mi -
lhões de pes so as pas san do fome no Bra sil.

A fal ta de apo io à agri cul tu ra, prin ci pal men te ao
pe que no pro du tor agrí co la, e a ver go nho sa con cen tra -
ção da ren da exis ten te em nos so País, em que uma pe -
que na mi no ria de tém pra ti ca men te a to ta li da de da ri -
que za na ci o nal, são fa to res res pon sá ve is pela exis tên -
cia des ses mi lhões de pa trí ci os nos sos que le vam uma
vida mi se rá vel e ina ce i tá vel num país mo der no.

Não se tra ta de mera es ta tís ti ca, de nú me ros fri -
os e im pes so a is: são cri an ças que pa de cem de fome

crô ni ca, com pro me ten do o Bra sil do fu tu ro; são ho -
mens, mu lhe res e ido sos sem es pe ran ça de vida dig -
na, pois sem que cada pes soa te nha o mí ni mo ne ces -
sá rio para sua so bre vi vên cia é im pos sí vel pen sar
num mun do de paz e pros pe ri da de para to dos.

Com ri que za e po bre za ex tre mas, co lo ca das
lado a lado, te re mos o au men to da in to le rân cia, o ódio e 
a in com pre en são en tre pa í ses, en tre po vos, na ções e
clas ses so ci a is. Re vol tas po de rão sur gir em de cor rên cia 
da fal ta de es pe ran ça, da fal ta de um fu tu ro me lhor, pois
o de sa len to pode ser o fer men to das guer ras.

Assis ti mos hoje a mais uma guer ra, uma guer ra
di fe ren te, uma guer ra as si mé tri ca, uma guer ra mu i to
di fí cil de en ten der e de pre ver suas con se qüên ci as
em ter mos mun di a is.

Não pre ten de mos ser sim plis tas e ten tar ex pli -
car fa tos mu i to gra ves e com ple xos; no en tan to, nes te
Dia Mun di al da Ali men ta ção, não po de mos de i xar de
men ci o nar que ape nas uma pe que na per cen ta gem
do or ça men to mi li tar das gran des po tên ci as já se ria
su fi ci en te para aca bar com a fome em todo o mun do,
o que já se se ria uma gran de con tri bu i ção não ape nas 
para tor nar a vida hu ma na mais dig na e mais jus ta,
mas igual men te para eli mi nar um pe ri go so foco de
ins ta bi li da de po lí ti ca em todo o mun do.

Um mun do mais jus to, mais dig no, em que todo
ho mem te nha a cada dia o ali men to su fi ci en te para a
ma nu ten ção de sua vida e de sua fa mí lia, cer ta men te
se ria este um mun do em que exis ti ri am as con di ções
es sen ci a is para a paz e para a pros pe ri da de.

A se gu ran ça ali men tar é es sen ci al para to dos
ter mos a cons ciên cia da im por tân cia do pro ble ma da 
fome e para que a co me mo ra ção do Dia Mun di al da
Ali men ta ção não seja algo va zio, for mal, sem con se -
qüên ci as prá ti cas para a so lu ção de pro ble mas tão
gra ves.

A glo ba li za ção da eco no mia tem con tri bu í do
para re du zir o nú me ro de em pre gos, pois a cada dia
mi lha res de pos tos de tra ba lho são des tru í dos com as 
cha ma das fu sões, in cor po ra ções e a re en ge nha ria
ad mi nis tra ti va. Cer ta men te no vos pos tos são cri a dos, 
po rém em me nor quan ti da de e ge ral men te des ti na -
dos a uma pe que na par ce la de pes so as com ele va do
grau de es pe ci a li za ção, o que não re sol ve o pro ble ma 
da po bre za e da mar gi na li za ção.

O Bra sil tem to das as con di ções ob je ti vas para a 
er ra di ca ção do fla ge lo da fome; ne nhum bra si le i ro de -
ve ria pas sar pela hu mi lha ção de não ter o mí ni mo ne -
ces sá rio para sua ali men ta ção e de sua fa mí lia.



Te mos ter ras, te mos re cur sos fi nan ce i ros, te -
mos tec no lo gia para aca bar com esse pro ble ma ver -
go nho so e ge ra dor de gra ves ten sões so ci a is.

Não pos so ad mi tir que o Esta do de Go iás, ver -
da de i ro ce le i ro agrí co la, gran de pro du tor de ali men -
tos, ain da te nha mu i tos de seus fi lhos so fren do com a
des nu tri ção e a fome.

Pre ci sa mos ado tar pro vi dên ci as prá ti cas, me di -
das ur gen tes, ina diá ve is, para a so lu ção des se gra ve
pro ble ma da fome.

Não mais po de mos to le rar essa gran de con cen -
tra ção de ren da e de ri que za que di vi de os bra si le i ros
em ci da dãos de pri me i ra e de se gun da clas se, com -
pro me ten do nos so fu tu ro como país, como na ção e
como es pa ço em que exis te dig ni da de hu ma na.

Nes te Dia Mun di al da Ali men ta ção, de i xo aqui
mi nha men sa gem de in dig na ção com a fome que ain -
da exis te no Bra sil e, par ti cu lar men te, no meu Esta do
de Go iás, em de cor rên cia da fal ta de von ta de po lí ti ca
de di ri gen tes in sen sí ve is às ca u sas mais im por tan tes
do nos so povo.

Mu i to obri ga do. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, mi nha pre sen ça
na tri bu na do Se na do Fe de ral des ti na-se, nes ta
opor tu ni da de, a as si na lar a co me mo ra ção, hoje, 16
de ou tu bro, do Dia Mun di al da Ali men ta ção, o que
nos de man da a res pon sa bi li da de de, mais uma vez,
vol tar mos à ques tão de fome e da mi sé ria.

A gran di o si da de e a di fi cul da de da luta con tra
a fome re que rem nos sa cons ci en ti za ção so bre o
pro ble ma e tor nam nos so de ver sen si bi li zar pes so as 
e ins ti tu i ções li ga das às áre as da in fân cia e da ju -
ven tu de na bus ca de ca mi nhos e so lu ções ino va do -
ras, uma vez que es ta mos mu i to lon ge da meta es -
ta be le ci da na Cú pu la Mun di al de Ali men ta ção, qual
seja, a de re du zir pela me ta de as qua se um bi lhão
de pes so as que pas sam fome, se gun do da dos da
Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Agri cul tu ra
e Ali men ta ção (FAO), en ti da de das Na ções Uni das
li ga da es pe ci fi ca men te ao se tor.

Fome e má nu tri ção crô ni ca são obs tá cu los
para a vida hu ma na. Qu an do a pes soa não tem
aces so fí si co ou prá ti co ao ali men to se gu ro, nu tri ti -
vo e sa u dá vel, as con se qüên ci as são de sas tro sas.
No caso de po bres que en fren tam fome e sub nu tri -
ção a sua má si tu a ção é exa cer ba da com a con co -
mi tân cia de ou tros pro ble mas, tais como o anal fa -
be tis mo e o de sem pre go.

A co me mo ra ção do Dia Mun di al da Ali men ta ção
for ne ce uma opor tu ni da de para os go ver nos e ou tros
se to res da so ci e da de ci vil ava li a rem o que tem sido fe -
i to e o que tem sido de i xa do sem fa zer no se tor,
tam bém per mi te um mo men to para o diá lo go e a
mo bi li za ção na luta pela er ra di ca ção da fome, po -
bre za e des nu tri ção.

Va lho-me, pois, do en se jo para tra zer à re fle -
xão des te Ple ná rio al guns da dos que nos per mi -
tem di men si o nar a gran de za do pro ble ma da fome
e da mi sé ria em nos so País e no mun do, as sim
como ex por al gu mas al ter na ti vas que o co nhe ci -
men to ci en tí fi co e a ação po lí ti ca ofe re cem para a
so lu ção des se pro ble ma.

Cer ca de um bi lhão de pes so as cor rem o ris co
de mor rer de des nu tri ção no mun do. E isso não se
deve a qual quer ex plo são po pu la ci o nal, como va ti ci -
na vam pre vi sões apo ca líp ti cas de Tho mas Malt hus,
eco no mis ta in glês do sé cu lo XIX, fe i tas no sé cu lo
pas sa do. Em suas te o ri as, ele pre viu que o cres ci -
men to ge o mé tri co da es pé cie hu ma na es go ta ria to -
das as re ser vas de ali men tos e pro pôs um se ve ro
con tro le po pu la ci o nal. O co lap so malt hu si a no não
acon te ceu e não há in dí ci os de que ocor ra.

Espe ci a lis tas em de mo gra fia cal cu lam que a
Ter ra pro duz, hoje, co mi da para ali men tar, fol ga -
da men te, até 8 bi lhões de pes so as, e é pos sí vel
ga ran tir, fa cil men te, que cada ha bi tan te do pla ne ta 
re ce ba as 2.000 ca lo ri as ne ces sá ri as para a so -
bre vi vên cia sa u dá vel.

Entre 1950 e 1998, a pro du ção per ca pi ta de
grãos sal tou de 247 qui los, por ano, para 312 qui -
los; por tan to, 26% de au men to, sig ni fi can do ape -
nas 16% na área to tal cul ti va da. Enquan to na dé -
ca da de 50 era uti li za do 0,23 hec ta re cul ti va do por 
pes soa, hoje se uti li za ape nas 0,12. A pro du ção
va leu-se da tec no lo gia agrí co la na cha ma da ”Re -
vo lu ção Ver de“ – uma ex plo são de to na da pelo uso 
de pes ti ci das na la vou ras e por no vas téc ni cas de
ir ri ga ção e fer ti li za ção. Se há re giões onde se pas -
sa fome é por que a dis tri bu i ção da pro du ção de ri -
que zas é de si gual.

Os vin te pa í ses mais ri cos con cen tram 80%
da ri que za mun di al. O pro ble ma é como se dis tri -
bui toda a co mi da pro du zi da. Qu a ren ta por cen to
dos grãos co lhi dos no pla ne ta são usa dos para a
ali men ta ção de ani ma is como va cas, ove lhas e ca -
bras. A quin ta par te mais rica da po pu la ção mun di -
al tem um con su mo 66 ve zes su pe ri or ao da par te
mais po bre.



Se as pre vi sões malt hu si a nas não se con fir -
ma ram, o mes mo não se pode di zer das te ses do bra -
si le i ro Jo sué de Cas tro. As idéi as de fen di das por ele, 
há cin qüen ta anos, nas obras Ge o gra fia da Fome e
Ge o po lí ti ca da Fome, re ve lam-se ex tra or di na ri a men -
te atu a is. Para ele, a fome, ape sar de cons ti tu ir fe nô -
me no uni ver sal, não tra duz uma im po si ção da na tu -
re za.

Em ge ral, não são as con di ções na tu ra is que
con du zem os gru pos hu ma nos à si tu a ção de fome,
e sim cer tos fa to res cul tu ra is, pro du tos de er ros e
de fe i tos gra ves das or ga ni za ções so ci a is em jogo.

A si tu a ção ca tas tró fi ca que des cre ve, no Bra sil
e na Amé ri ca em ge ral, só pode ser ex pli ca da por
meio de fa to res so ci o cul tu ra is e não por qual quer
de ter mi nis mo ”na tu ral“. Assim, a so lu ção para rom -
per com os gri lhões da po bre za e da fome – pro pu -
nha o au tor – só se po de ria con cre ti zar com a al te -
ra ção subs tan ci al das es tru tu ras ru ra is en tão vi gen -
tes, ou seja, a re for ma agrá ria, en ca ra da como uma
ne ces si da de his tó ri ca e con ce bi da como sen do
”uma re vi são das re la ções ju rí di cas“ en tre aque les
que de ti nham a pro pri e da de da ter ra e os tra ba lha -
do res agrí co las.

O nos so au tor pre o cu pa va-se com as ca u sas
da fome e as bus ca va na his tó ria do Bra sil e da
Amé ri ca, da Ásia, da Áfri ca. Per gun ta mos, Sras. e
Srs. Se na do res: o que mu dou de lá para cá? Entre
nós, mu i to e nada. Não se fez a re for ma agrá ria na
pro por ção ne ces sá ria, o ho mem do cam po foi bru -
tal men te ex pro pri a do e ex pul so, as ci da des se agi -
gan ta ram e em po bre ce ram de for ma as sus ta do ra; o
País se mo der ni zou, é cer to, mas os de se qui lí bri os
so ci a is e cul tu ra is se acen tu a ram; a agri cul tu ra se
in dus tri a li zou, au men tan do, as sim, a ca pa ci da de
pro du ti va – em bo ra não dis tri bu ti va – de gê ne ros ali -
men tí ci os.

Os po bres de i xa ram seus tra di ci o na is re du tos
e pas sa ram a acam par nos es pa ços até en tão re -
ser va dos aos ri cos; a in dús tria cres ceu e di ver si fi -
cou-se, in te ri o ri zou-se o ca pi tal in ter na ci o nal. De
fato, o Bra sil se so fis ti cou. Apri mo ra ram-se as for -
mas de ex plo ra ção e de pre ser va ção do po der, mas
o País não mu dou sua subs tân cia po lí ti ca fun da -
men tal.

Tal vez as áre as de fome e des nu tri ção no Bra -
sil não se jam mais as mes mas des cri tas na Ge o -
gra fia da Fome, em bo ra o nos so Nor des te não te -
nha mu da do nos seus fun da men tos, per ma ne cen do
co ro ne lis ta, ape sar de mo der ni za do o dis cur so, com 

a ren da ver go nho sa men te con cen tra da, e as se cas
a di zi ma rem se res hu ma nos sem dó nem pi e da de.

Pode ser con si de ra da cor re ta a afir ma ção de
que a fome lo ca li za-se na re gião mais po bre do
País. Con tu do, é ne ces sá rio acom pa nhá-la da re co -
men da ção para que a pro du ção e a pro du ti vi da de
au men tem jus ta men te nas áre as até aqui con si de ra -
das im pró pri as para a apli ca ção das téc ni cas dis po -
ní ve is pela Re vo lu ção Ver de e mais ame a ça das por
pro ble mas am bi en ta is.

Não é pos sí vel que o mo de lo de de sen vol vi -
men to pro du ti vo seja o mes mo que pre si diu a pri me -
i ra Re vo lu ção Ver de. Em vez da bus ca de ren di men -
tos má xi mos por pro du to – com a aju da de in su mos
quí mi cos – a ên fa se deve ser co lo ca da, ago ra, nos
sis te mas de pro du ção e em seus com ple men tos in -
ter nos, na subs ti tu i ção dos in su mos quí mi cos, no
uso da en ge nha ria ge né ti ca e nos co nhe ci men tos
da eco lo gia ci en tí fi ca.

Mais do que do mi nar os me i os na tu ra is, o fun -
da men tal, ago ra, é po der con vi ver com sua di ver si -
da de, sa ber jo gar ”com“ e não ”con tra“ a va ri a bi li da -
de dos sis te mas da mo der na tec no lo gia agrí co la.
Por tal con cep ção, a mo der ni za ção agrí co la de i xa
de ser a adap ta ção lo cal de um pa ra dig ma uni ver sal 
de de sen vol vi men to téc ni co para trans for mar-se em
ca pa ci da de de in ser ção do de sen vol vi men to agrí co -
la na di nâ mi ca do meio na tu ral.

A agri cul tu ra, nes te sen ti do, for ne ce um exem -
plo em que o cres ci men to eco nô mi co pode não ser
o co ro lá rio da qui lo com que nos acos tu ma mos cada 
vez mais a iden ti fi car: a ex clu são so ci al.

So men te a dis cus são pro fun da des sas pos si bi -
li da des pode for ne cer al ter na ti vas es tru tu ra is para o
pro ble ma da fome em nos so País.

Por mais me ri tó ri as que se jam as ini ci a ti vas
as sis ten ci a is, como a Ação da Ci da da nia Con tra a
Mi sé ria pela Vida, do sa u do so Be ti nho, é pre ci so re -
to mar o de ba te so bre as es tru tu ras so ci o e co nô mi -
cas, que per pe tu am a po bre za e a mi sé ria, e con ce -
ber um pro je to de de sen vol vi men to agrí co la ca paz
de de be lar a fome, pelo co nhe ci men to de ta lha do,
tan to da or ga ni za ção so ci al e téc ni ca da pro du ção
ali men tar, como das pos si bi li da des e dos li mi tes que 
o meio na tu ral ofe re ce para sua ex pan são.

É in con ce bí vel, Sras. e Srs. Se na do res, que a
fome e a des nu tri ção con ti nu em mi nan do cer ca de
25 % das pes so as do País, e do mun do. De ve mos
nos pre pa rar, des de já, para ali men tar as 9 bi lhões



de pes so as que ha bi ta rão o pla ne ta em 2030. Hoje,
já so mos mais de 6 bi lhões.

A ba ta lha con tra a fome é, afi nal, a úni ca que
me re ce ser sus ten ta da, por que nos leva a pre ser var a 
vida e a con so li dar as ba ses da paz.

Era o que ti nha a di zer
O SR PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, a Pre si dên cia agra de ce às pre sen -
ças dos ilus tres re pre sen tan tes da FAO, Dr. José Tu bi -
no e Eli a na Fer re i ra, bem como dos re pre sen tan te da
CNBB, Dom Ma u ro Mo rel li e Pa dre João Ro que, que
mu i to en ga la na ram a pre sen te ses são. E as so cia-se
a tan tos quan tos er gue ram a sua voz em de fe sa de
um mun do cada vez me lhor, por que, por in crí vel que
pa re ça – pa re ce mes mo pa ra do xal –, en quan to se
pra ti cam atos de ter ro ris mo, en quan to fo gue tes e
bom bar de i os acon te cem no mun do, alas tra-se a ter rí -
vel cha ga da fome, que, pa ra le la men te às nos sas pa -
la vras, exi ge atos con cre tos que a ex ter mi nem.

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 231, DE 2001
(Nº 1.083/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, § 1º,
do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 40, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414,
de 14 de abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos -
sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se -
nhor Mar co Antô nio Di niz Bran dão, Mi nis tro de Pri me i ra 
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma -
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para,
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 Ta i lân dia, exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca De mo crá ti ca
Po pu lar do Laos.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Mar co Antô nio Di -
niz Bran dão, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da
ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte -
ri o res.

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 291/DP/ARC – MRE/APES

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, e
no art. 40, § 1º do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 
de abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia a ane xa mi nu ta de men sa gem ao Se na -
do Fe de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Mar co
Antô nio Di niz Bran dão, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, 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 Ta i lân dia, exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca De mo crá ti -
ca Po pu lar do Laos.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
Mar co Antô nio Di niz Bran dão, que, jun ta men te com a
men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
MARCO ANTÔNIO DINIZ BRANDÃO

Nas ci do em Belo Ho ri zon te/MG, 7 de mar ço de 
1949. Fi lho de Wan der ley Go mes Bran dão e Cir céa
Di niz Bran dão.

CPF: 30724384715
CI: 5303
Ba cha rel em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is,

UFF/RJ. CPCD, IRBr. Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca e
Con su lar. CAE, IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 15 de ja ne i ro de 1974.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 2 de fe ve re i -

ro de 1978.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 20 de no -

vem bro de 1980.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 29 de ju nho de

1987.



Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 24
de ju nho de 1993.

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 27
de ju nho de 2000.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co o pe ra ção 
Téc ni ca, 1974.

Assis ten te do Che fe do De par ta men to Cul tu ral, 
1974/75.

Assis ten te do Che fe da Di vi são da Áfri ca-II,
1976/77.

Assis ten te do Che fe da Di vi são das Na ções
Uni das, 1983/85.

Sub che fe da Se cre ta ria de Impren sa, 1987/89.

Che fe da Di vi são do Mer ca do Co mum do Sul,
1992/1994

Di re tor-Ge ral do De par ta men to de Di re i tos Hu -
ma nos e Te mas So ci a is, 1997/2001.

Bis sau, Encar re ga do de Ne gó ci os, em Mis são
Tran si tó ria, 1975.

Was hing ton, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1977.

Was hing ton, Se gun do Se cre tá rio, 1978/79.

Was hing ton, Pri me i ro Se cre tá rio, 1980/81.

Ma pu to, Pri me i ro Se cre tá rio, 1981/83.

Ma pu to, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1983.

Pa ris, Con se lhe i ro, 1989/92.

Roma, Mi nis tro-Con se lhe i ro (FAO), 1994.

VI Ses são do Sub gru po Con sul ti vo de Co mér -
cio Bra sil/Esta dos Uni dos da Amé ri ca, Was hing ton,
1979 (as ses sor).

Co mis são Mis ta Bra sil/Mo çam bi que, Ma pu to,
1982 (as ses sor).

Co mi tê de Con tri bu i ções da ONU, 1983/85
(mem bro).

XX Pe río do de Ses sões da Ce pal, Lima, 1984
(de le ga do).

XXXIX Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das,
Nova York, 1984 (as ses sor).

XLI Re u nião Anu al Con jun ta das Assem bléi as
de Go ver na do res do FMI e do BIRD, Was hing ton,
1986 (de le ga do).

Re u niões do Gru po dos 24 (pa í ses em de sen -
vol vi men to) e do Co mi tê Inte ri no do FMI, Was hing -
ton, 1987 (de le ga do).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da em 
vi si ta aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, à Grã-Bre ta -
nha, à Fran ça, à Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha, à
Su í ça, à Itá lia e ao Ja pão, 1987.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ao Peru, ao Mé xi co, à Ve ne zu e la e à Cos ta 
Rica, 1987.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
na Re u nião de Oito Pre si den tes La ti no-Ame ri ca nos,
Aca pul co, 1987.

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do na III Re u nião
do Me ca nis mo Per ma nen te de Con sul ta e Con cer ta -
ção Po lí ti ca, Pun ta del Este, 1987.

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do em vi si ta ao
Pa ra guai, 1987.

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res nas pos ses dos Pre si den tes
Shan kar, do Su ri na me, Bor ja, do Equa dor, e Stro -
ess ner, do Pa ra guai, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
nos en con tros com os Pre si den tes da Argen ti na e
do Uru guai, Ancho re na, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ofi ci al à Co lôm bia e à Bo lí via, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res em vi si ta à Chi na e à Ve ne zu e -
la, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
na II Re u nião de Pre si den tes La ti no-Ame ri ca nos,
Pun ta del Este, 1988.

Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res na XVIII Assem bléia-Ge ral da
OEA, El-Sal va dor, 1988.

À dis po si ção do Co man dan te da Una vem,
Ango la, 1989.

Re u niões do Clu be de Pa ris para a re ne go ci a -
ção das dí vi das da Ni gé ria, 1990, Po lô nia, 1990, e
Zâm bia, 1992, e para o re es ca lo na men to da dí vi da
do Bra sil, 1991 (de le ga do).

VIII, IX e XII Re u niões do Gru po Mer ca do Co -
mum, Mon te vi déu e Assun ção, 1992, 1993 e 1994
(de le ga do).

I e II Re u niões Extra or di ná ri as do Gru po Mer -
ca do Co mum do Mer co sul, Mon te vi déu e Assun ção,
1993 (de le ga do).

III e V Re u niões do Con se lho do Mer co sul,
Mon te vi déu e Co lô nia, 1992 e 1994 (de le ga do).



Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ofi ci al à Argen ti na e ao Uru guai (1993).

Re u niões de Pla ne ja men to Po lí ti co e Eco nô mi -
co com a Índia, o Ja pão e a Chi na, em Nova De lhi,
Tó quio e Pe quim, 1993 (mem bro da De le ga ção).

37ª a 40ª Ses sões do Co mi tê de Po lí ti cas e
Pro gra mas do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos,
Roma, 1994/1995 (che fe ou sub che fe das De le ga -
ções).

I e II Ses sões Extra or di ná ri as e VI Ses são Re -
gu lar da Co mis são de Re cur sos Ge né ti cos da FAO,
Roma, 1994, 1995 e 1996 (che fe ou sub che fe das
De le ga ções).

107ª a 111ª Ses sões do Con se lho da FAO,
Roma, 1994 a 1996 (sub che fe das De le ga ções).

21ª Ses são do Co mi tê de Pes cas da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção).

12ª Ses são do Co mi tê de Flo res tas da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção).

Re u niões Mi nis te ri a is da FAO so bre Pes cas e
Flo res tas, Roma, 1995 (de le ga do).

13ª Ses são do Co mi tê de Agri cul tu ra da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção).

60ª Ses são do Co mi tê de Pro du tos de Base da
FAO, Roma, 1995 (de le ga do).

54ª Ses são da Jun ta Exe cu ti va do Fida, Roma,
1995 (de le ga do).

28ª Ses são da Con fe rên cia da FAO, Roma,
1995 (sub che fe da De le ga ção).

I e II Ses sões Re gu la res e I Ses são Anu al da
Jun ta Exe cu ti va do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos
Roma, 1996 (sub che fe da De le ga ção).

Re u nião Re gi o nal da Amé ri ca La ti na e do Ca ri -
be so bre Re cur sos Fi to ge né ti cos, Bo go tá, 1996 (che -
fe da De le ga ção).

XII Ses são Extra or di ná ria do Con se lho da
União Inter na ci o nal para a Pro te ção de No vas Va ri e -
da des Ve ge ta is (UPOV), Roma, 1996 (che fe da De le -
ga ção).

IV Con fe rên cia Téc ni ca Inter na ci o nal so bre Re -
cur sos Fi to ge né ti cos, Le ip zig, 1996 (che fe da De le ga -
ção).

Co or de na dor de Co mu ni ca ção So ci al do Mi nis -
té rio da Fa zen da (1985/1987).

Ordem de Rio Bran co, Co men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Na val, Co men ta dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Ofi ci al, Bra sil.

Ordem de Fran cis co de Mi ran da, II Clas se, Ve -
ne zu e la.

Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Ofi ci al, Fran ça.
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral 

do De par ta men to de Ser vi ço Exte ri or.

LAOS

1. Da dos Bá si cos

Nome ofi ci al: Re pú bli ca Po pu lar De mo crá ti ca
do Laos

Su per fí cie: 236.800km2

Po pu la ção: 5,1 mi lhões

Lín gua ofi ci al: la o ci a no (ofi ci al)

Ca pi tal: Vi en ti a ne

For ma de go ver no: Re pú bli ca par la men ta ris ta
(re gi me co mu nis ta)

Pre si den te da Re pú bli ca: Ge ne ral Kham tay
Sip han do ne

Pri me i ro-Mi nis tro: Ge ne ral Si sa veth Ke o bounp -
hanh

Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res: Som sa vat
Leng sa vad (tam bém Vice-Pri me i ro Mi nis tro)

Le gis la ti vo: Uni ca me ral, Assem bléia Na ci o nal,
com 99 re pre sen tan tes ele i tos por voto di re to para
man da tos de 5 anos.

Mo e da: Kip Novo (di vi di do em 100 at)

2. Tra ços His tó ri cos Ge ra is

Com a cen tra li za ção do re i no de Lao Xang
Hom Khao em me a dos do sé cu lo XIV, o Laos sur ge
como Esta do uni fi ca do. Sua ad mi nis tra ção es ta va
ini ci al men te si tu a da na ci da de de Lu ang Pra bang,
lo ca li za da ao nor te do ter ri tó rio. Tal es ta bi li da de po lí -
ti ca foi in ter rom pi da por dis cór di as en tre os gru pos
so ci al men te in flu en tes, ao tér mi no da bem-su ce di da 
ges tão do Rei Su lin ya Vong sa no sé cu lo XVII. Como 
con se qüên cia, já na se gun da par te do sé cu lo XVIII,
os três re i nos re sul tan tes – lo ca li za dos em Lu ang
Pra bang (nor te), Vi en ti a ne (cen tro) e Cham pas sak
(sul) – es ta vam sob o con tro le ge ral dos si a me ses
(ta i lan de ses).

Apro ve i tan do suas co lô ni as ins ta la das no cen -
tro-nor te do Vi et nã em 1884, a Fran ça ex pan diu seu
im pe ri a lis mo ao to mar o con tro le ad mi nis tra ti vo dos
re fe ri dos re i nos do Laos em 1893, cen tra li zan do-os
em Lu ang Pra bang. No pla no eco nô mi co, o pro te to ra -
do fran cês no Laos foi ca rac te ri za do por um dis cre to
grau de de sen vol vi men to. O país per ma ne ceu



auto-su fi ci en te em ali men tos, sem, con tu do, ex por tar
pro du to al gum. Ape nas as ri que zas mi ne ra is, so bre -
tu do o es ta nho, des per ta vam in te res se ex ter no. A dis -
tri bu i ção da pro du ção e o for ne ci men to de cré di to, tra -
di ci o nal men te sob a res pon sa bi li da de dos chi ne ses,
ne ces si ta vam ser im pul si o na dos.

Des ta for ma, o Laos pas sou a com por a Indo chi -
na fran ce sa ao lon go de apro xi ma da men te 50 anos
até que, na Se gun da Gran de Gu er ra, o Go ver no da
Fran ça per deu sua he ge mo nia co lo ni al na re gião para 
o Ja pão. O do mí nio ja po nês no ter ri tó rio aca bou por
con tri bu ir para o for ta le ci men to da iden ti da de na ci o -
nal do Laos, pro vo can do, in clu si ve, o de sen ca de ar de
sua in de pen dên cia em 1945.

No en tan to, mes mo a exis tên cia de uma es tru tu -
ra da eli te la o ci a na no po der não foi su fi ci en te para
evi tar a re to ma da do con tro le na ci o nal pe las tro pas
fran ce sas em 1946. Com a eclo são, em 1950, da
guer ra en tre fran ce ses e a or ga ni za ção co mu nis ta vi -
et na mi ta Vi et minh, a in de pen dên cia de fi ni ti va do
Laos ga nha novo fô le go. O co lo ni a lis mo fran cês na
pe nín su la ter mi na com o Acor do de Ge ne bra so bre a
Indo chi na (1954), o qual não só re co nhe ceu a in de -
pen dên cia do

Laos mas pro i biu, ain da, a ins ta la ção de ba ses
mi li ta res por po tên ci as es tran ge i ras e a mo vi men ta -
ção de tro pas em seu ter ri tó rio. A ad mis são do Laos
na ONU foi re a li za da em 1955.

Nes te mes mo ano, em 1955, o Par ti do Po pu lar
do Laos (atu al Par ti do Re vo lu ci o ná rio Po pu lar do
Laos) foi ins ti tu í do sob a li de ran ça de Kay so ne Phom -
vi ha ne. Kay so ne Phom vi ha ne en ca be çou a for ma ção
do Go ver no da União Na ci o nal, o qual in clu ía dois
mem bros do Pat het Lao (Par ti do Co mu nis ta). Este
go ver no, con tu do, foi du ra men te com ba ti do pe los
Esta dos Uni dos e, pos te ri or men te, subs ti tu í do por
uma ad mi nis tra ção pa tro ci na da pe los nor te-ame ri ca -
nos em 1958. No ano se guin te, em 1959, o po der foi
re to ma do por uma ação mi li tar.

Com os mi li ta res no po der, o Pat het Lao pas sou
a atu ar na ile ga li da de, ini ci an do uma luta ar ma da
con tra o go ver no em 1963. Nes te pe río do, o Laos es -
ta va en vol vi do na Gu er ra do Vi et nã, o que pro vo cou
vá ri os con fli tos en tre vi et na mi tas e nor te-ame ri ca nos
den tro do ter ri tó rio la o ci a no. Com o fim da Gu er ra em
1973, os co mu nis tas for ma ram uma co a li zão com o
go ver no real, re sul tan do na for ma ção do Go ver no
Pro vi só rio da União Na ci o nal.

3.  Orga ni za ção Po lí ti ca do Esta do

O Par ti do Re vo lu ci o ná rio Po pu lar do Laos
(PRPL) tem tido a so be ra nia ab so lu ta do po der po lí -

ti co des de que o Pat het Lao de pôs o Go ver no real
em 1975. Algu mas re for mas po lí ti cas, den tre elas a
que bus ca im plan tar o mul ti par ti da ris mo no país,
têm sido for te men te con fron ta das pe los prin cí pi os
co mu nis tas do Esta do.

Con tu do, para pros se guir man ten do a he ge -
mo nia na ci o nal, o PRPL de mons tra ra zoá vel ca -
pa ci da de para di a lo gar e ne go ci ar com a so ci e da -
de ci vil de ter mi na das re for mas, prin ci pal men te
no âm bi to eco nô mi co. A res pe i to do seu grau de
le gi ti mi da de po pu lar, o Par ti do tem pro cu ra do
am pli ar a re pre sen ta ção das mi no ri as ét ni cas do
país, prin ci pal men te no de cor rer das suas con fe -
ren ci as pe rió di cas.

A Cons ti tu i ção vi gen te no Laos, de 1991, de -
ter mi na que, en quan to o PRPL pos suí a res pon sa bi -
li da de de es ta be le cer di re tri zes po lí ti cas ge ra is, o
Go ver no deve pre o cu par-se com a ad mi nis tra ção
diá ria do país. Essa mes ma cons ti tu i ção en fa ti za
que a eco no mia na ci o nal é li vre men te ori en ta da pe -
las for ças do mer ca do, mes mo con si de ran do-se a
ori en ta ção cen tra lis ta do Esta do la o ci a no.

O Pre si den te da Re pú bli ca tem a prer ro ga ti va
de in di car ou de por o Pri me i ro-Mi nis tro e o Go ver no
(com o aval da Assem bléia Na ci o nal). Con tu do, ao
lon go dos anos, o Pri me i ro-Mi nis tro tem de mons tra -
do pos su ir, de fato, mais po de res po lí ti cos que o
pró prio pre si den te.

A Assem bléia Na ci o nal é uni ca me ral, com 99
re pre sen tan tes ele i tos por voto di re to a cada qüin -
qüê nio, e re ú ne-se duas ve zes ao ano. A Cons ti tu i -
ção de 1991 au men tou con si de ra vel men te sua im -
por tân cia no ce ná rio po lí ti co na me di da em que o
Po der Ju di ciá rio e o Go ver no pas sa ram a ser su per -
vi si o na dos pela Assem bléia.

4. Po lí ti ca Inter na

O Go ver no do Laos di ri ge os as sun tos po lí ti -
cos in ter nos de for ma cen tra li za da. O Par ti do Re -
vo lu ci o ná rio Po pu lar do Laos (PRPL), há mais de
vin te anos no co man do e no mi nal men te so ci a lis ta, 
é bas tan te in flu en te nos cen tros de ci só ri os. To das
as ins ti tu i ções na ci o na is e o sis te ma po lí ti co, in -
clu in do-se aqui a es fe ra par ti dá ria e le gis la ti va,
es tão con cen tra dos nas mãos do atu al Pre si den te
Kham tay Sip han do ne (ex-Pri me i ro-Mi nis tro do re -
gi me an te ri or) e do Pri me i ro-Mi nis tro Si sa vath Ke -
o bunp hanh.

Nou hak, lí der his tó ri co do Par ti do Co mu nis ta
(Pat het Lao), su ce de ra a ou tro im por tan te lí der re vo -
lu ci o ná rio, Kay so ne Phom vi ha ne, mor to em 1992.



No pas sa do, os dois es ti ve ram uni dos a Sup ha nou -
vong – o “Prín ci pe Ver me lho” – du ran te a Gu er ra do
Vi et nam, tem po em que o país foi de vas ta do por
mais de 600 to ne la das de ar te fa tos ex plo si vos e ar -
mas quí mi cas (agen te la ran ja).

Com o afas ta men to de Nou hak, es bo çou-se
uma re no va ção dos qua dros di ri gen tes, com a
ces são de es pa ços, pela ve lha guar da, para uma
ge ra ção de po lí ti cos mais jo vens. Na ver da de,
essa as cen são já se vi nha evi den ci an do nos úl ti -
mos anos, con subs tan ci a da na ten ta ti va de mo di fi -
car a ima gem do país, usu al men te ca rac te ri za da
por um slow and lazy way of po li tics, mu i to em -
bo ra, ain da hoje, o nú me ro de fun ci o ná ri os go ver -
na men ta is jo vens de mé dio e alto es ca lão em pe -
nha dos na mo der ni za ção e aber tu ra do país seja
mu i to re du zi do e de pou ca au to no mia.

Em que pese essa si na li za ção, o cen tra lis mo
po lí ti co é jul ga do ne ces sá rio para vi a bi li zar, de for -
ma or de na da, o pro ces so de aber tu ra eco nô mi ca.
A bu ro cra cia po lí ti ca in ter fe re na de sig na ção dos
ad mi nis tra do res pú bli cos: os pre fe i tos e go ver na -
do res, as sim como to dos os in te gran tes da es tru -
tu ra ad mi nis tra ti va, são in di ca dos por mem bros lo -
ca is do Par ti do.

A apo sen ta do ria vo lun tá ria de Nou hak e a
as cen são de Kham tay como ho mem for te do país
pa re cem cor ro bo rar a hi pó te se aven ta da por ob -
ser va do res in ter na ci o na is: a de que o Laos es ta ria 
as su min do o per fil tí pi co de re gi me au to ri tá rio do
Ter ce i ro Mun do, com eco no mia ca pi ta lis ta fir me -
men te con tro la da pelo Esta do e sob a in fluên cia
dos mi li ta res. Exem plo dis so é o per fil con ser va dor 
do novo Po lit bu ro, ori un do do VI Con gres so do
Par ti do: dos nove mem bros que o com põem, seis
são ge ne ra is da ve lha guar da do Exér ci to.

Gra ve e en dê mi co pro ble ma do país, a cor -
rup ção tem sido com ba ti da por meio do Co mi tê de 
Com ba te à Cor rup ção (CCC), em fun ci o na men to
des de 1993, que goza de re la ti va au to no mia, ou
seja, tem po de res para in ves ti gar, de nun ci ar e, in -
clu si ve, pu nir os sus pe i tos. O CCC está di re ta men -
te vin cu la do ao Pri me i ro-Mi nis tro, a quem deve re -
la tar suas ati vi da des.

Ana lis tas as si na lam que, com o re tro ces so da
ide o lo gia co mu nis ta, a ques tão da di ver si da de ét ni -
ca ten de rá a tor nar-se fa tor po lí ti co pre pon de ran te e 
tal vez a prin ci pal ca u sa dos con fli tos in ter nos do
país. Em 2000 hou ve uma sé rie de ata ques do gru -
po guer ri lhe i ro ve i cu la do à et nia hmong – os

hmongs, que são apo i a dos pelo ge ne ral Vang Pao,
exi la do nos EUA, vi vem nos dois la dos dos 1.700km 
de fron te i ra do Laos com a Ta i lân dia –, o qual con ta
com o apo io de mem bros dis si den tes da po lí ti ca lo -
cal. O Vi et nam tem pro pi ci a do su por te po lí ti co e mi li -
tar ao Go ver no do Laos con tra a guer ri lha hmong. O
Laos e o Vi et nam têm atu a do jun tos na vi gi lân cia
con tra o trá fi co de dro gas e os gru pos guer ri lhe i ros
em suas fron te i ras.

5. Po lí ti ca Exter na

A re a li da de da po lí ti ca ex ter na do Laos é um
re fle xo do seu po si ci o na men to no con ti nen te e da
sua ca rac te rís ti ca ge o grá fi ca (ter re no aci den ta do
cons ti tu í do prin ci pal men te por va les e mon ta nhas).
Assim sen do, o país tem sido, ao lon go da sua his tó -
ria, cons tan te men te in flu en ci a do pe los seus vi zi nhos 
ime di a tos, den tre os qua is se des ta cam Cam bo ja,
Ta i lân dia e, so bre tu do, Vi et nam. Exis tem, no en tan -
to, su ces si vos es for ços do Go ver no la o ci a no para
que a po lí ti ca ex ter na na ci o nal apre sen te ma i or in -
de pen dên cia das de ci sões po lí ti cas to ma das na que -
les pa í ses.

O Go ver no vi et na mi ta tem se com pro me ti do
a au men tar as fa ci li da des de aces so do Laos ao
mar ori en tal atra vés do seu ter ri tó rio. Assim sen do, 
nos úl ti mos anos, as au to ri da des de Ha nói têm
pos si bi li ta do ao Laos sa í das ao mar por meio dos
por tos de Cua Long e de Da Nang, am bos lo ca li -
za dos na pro vín cia de Nghe Na, na par te cen tral
do Vi et nam.

O Laos pro cu ra es tre i tar ain da mais seus vín -
cu los com os pa í ses asiá ti cos de fora da sub-re -
gião, des ta can do-se o Ja pão, e ten ta apro xi ma ção 
com na ções si tu a das em ou tros con ti nen tes. Na
Amé ri ca La ti na, des ta cam-se Bra sil, Mé xi co, Chi le e
Cuba.

Ao lon go dos anos 90, o go ver no pro cu rou im -
ple men tar uma po lí ti ca de “in ter na ci o na li za ção eco -
nô mi ca e cul tu ral”, es ti mu lan do, ain da que de for ma
gra da ti va, uma ma i or aber tu ra do país ao diá lo go in -
ter na ci o nal.

O Laos bus ca con ci li ar uma for te cen tra li za ção 
no seu sis te ma po lí ti co com uma ra zoá vel fle xi bi li da -
de eco nô mi ca. Pro cu ra se guir o mo de lo pra ti ca do
pela Re pú bli ca Po pu lar da Chi na para cri ar um mo -
de lo pró prio de Esta do ca pi ta lis ta com go ver no co -
mu nis ta de par ti do úni co.

Exis te pre o cu pa ção no Laos de que os cres -
cen tes con ta tos com o sis te ma in ter na ci o nal ve -
nham a re sul tar na ace le ra ção e, con se qüen te -



men te, no des con tro le do pro gra ma de re for mas
em pre en di do nos úl ti mos anos. Assim sen do, ao
mes mo tem po em que se pro cu ra ex pan dir os in -
ves ti men tos ex ter nos em di ver sos se to res eco nô -
mi cos – den tre os qua is se des ta ca o tu ris mo –,
teme-se que a so ci e da de na ci o nal seja in flu en ci a -
da pe los cos tu mes e mo de los oci den ta is, fato que
po de ria con tri bu ir para o sur gi men to de mo vi men tos 
fa vo rá ve is às prá ti cas de mo crá ti cas.

6. Eco no mia

A Re pú bli ca De mo crá ti ca Po pu lar do Laos vem 
im ple men tan do su ces si vas re for mas de li be ra li za -
ção eco nô mi ca des de 1986 (al gu mas de las fo ram
ini ci a das já ao fi nal da dé ca da de 70). O Go ver no se 
auto-res pon sa bi li za a re a li zar trans for ma ções es tru -
tu ra is no sis te ma ban cá rio, nas em pre sas es ta ta is e
na ad mi nis tra ção pú bli ca. O VI Con gres so do Par ti -
do Re vo lu ci o ná rio Po pu lar do Laos (PRPL), re a li za -
do em mar ço de 1996, foi de gran de va lia para re a -
fir mar o com pro mis so na ci o nal de in cen ti var os in -
ves ti men tos no se tor pri va do, vi san do ob ter a ace le -
ra ção do cres ci men to e do de sen vol vi men to eco nô -
mi co.

O pro gra ma de pri va ti za ções das em pre sas
na ci o na is foi lan ça do em 1988. Os pri mór di os da dé -
ca da de 1990 apre sen ta ram alto ín di ce de pri va ti za -
ções, sen do o nú me ro de em pre sas e ban cos es ta -
ta is re du zi do de 800 a 29 em me nos de dez anos. O 
sal do das ven das no pe río do 1989-95 foi de
US$72,6 mi lhões, au men tan do con si de ra vel men te
com a ven da do Lao Bre wey em 1993.

O Go ver no la o ci a no vem to man do me di das
que in cen ti vem a li be ra li za ção do co mér cio, seja
pela re du ção das res tri ções de quo ta ou pela ra ci o -
na li za ção das ta ri fas dos im por ta dos. Des de a sua
en tra da na Asso ci a ção das Na ções do Su des te
Asiá ti co (ASEAN) em 1997, o Laos tem sido pres si -
o na do pe los pa í ses mem bros para es ta be le cer me -
no res ta ri fas so bre vá ri os pro du tos a par tir de 2008.
O Laos já ma ni fes tou o in te res se em in gres sar na
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC).

O Laos tem se ar ti cu la do com o Vi et nã e o
Cam bo ja para in ter ven ção con jun ta na Ase an,
além da cons ti tu i ção de ini ci a ti vas sub-re gi o na is.
Em ou tu bro de 1999, por exem plo, os Pri me i ros-Mi -
nis tros dos três pa í ses se re u ni ram em Vi en ti a ne. A
agen da de tra ba lhos abor dou te mas como a in te gra -
ção fron te i ri ça, viá ria, ae ro viá ria, de co mu ni ca ções e 
ener gé ti ca, a co i bi ção ao con tra ban do e ao trá fi co
de dro gas. Os três man da tá ri os de fi ni ram o ob je ti vo

de sua ar ti cu la ção como sen do a cons ti tu i ção de
um “triân gu lo de de sen vol vi men to” in do chi nês no
âm bi to da Ase an.

Um dos prin ci pa is pro ble mas eco nô mi cos do
país é a ele va da taxa de in fla ção exis ten te nos úl ti -
mos anos (15,2% anu a is no pe río do de 1990-95;
19,5% em 1997). A ba lan ça co mer ci al, por sua vez,
tem sido cro ni ca men te de fi ci tá ria.

As em pre sas es tran ge i ras atri bu em, en tre
ou tros fa to res, à ine fi ciên cia dos pro ce di men tos
al fan de gá ri os e à fal ta de trans pa rên cia dos pro -
ces sos de aqui si ção de pro pri e da de e de au to ri -
za ção de in ves ti men tos (ain da que par ci al men te
re for mu la dos, em 1996) o fato de que ape nas
30% dos pro je tos de in ves ti men to apro va dos en -
tre 1988 e 1996 (US$7 bi lhões) ti ves sem se con -
cre ti za do até 1997. De les, 40% eram pro ve ni en -
tes da Ta i lân dia; os Esta dos Uni dos e de ma is pa í -
ses asiá ti cos se co lo ca vam em dis tan tes se gun do 
e ter ce i ro lu gar, res pec ti va men te.

Com a ab so lu ta ma i o ria de sua po pu la ção es -
ta be le ci da no pe rí me tro ru ral, o de sen vol vi men to
eco nô mi co do Laos é di ta do ba si ca men te pela agri -
cul tu ra (60% do PIB e 80% da mão-de-obra). A cul -
tu ra pre do mi nan te é o ar roz, ape sar de pro du zir e
ex por tar pro du tos como ma de i ras, têx te is, café e es -
ta nho. Mes mo sen do con si de ra do auto-su fi ci en te em 
ter mos de pro du tos agrí co las in na tu ra, o país ex -
pe ri men ta, ao lon go dos anos, pe río dos al ter na dos
de inun da ções e se cas, além de inú me ras pra gas
agrí co las, que têm oca si o na do si tu a ção de es cas -
sez de ali men tos em di ver sas re giões.

7. Re la ções Bi la te ra is

As re la ções di plo má ti cas fo ram es ta be le ci -
das em 13 de ju nho de 1995. O Vice-Pri me i ro-Mi -
nis tro e Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros da Re -
pú bli ca De mo crá ti ca Po pu lar do Laos, Sow sa vat
Leng sa vad, vi si tou o Bra sil nos dias 24 a 28 de
agos to de 1998. Além de cons ti tu ir uma ma ni fes ta -
ção de in te res se pelo aden sa men to de vín cu los
po lí ti cos com o Bra sil, a vi si ta ob je ti vou iden ti fi car
se to res que pu des sem re ve lar ma i or po ten ci al de
co o pe ra ção eco nô mi ca.

O se tor elé tri co vi nha sen do bas tan te dis cu ti do 
en tre as au to ri da des bra si le i ras e la o ci a nas na que le
pe río do. No ano de 1999, o Pre si den te da Ele tro -
brás, Fir mí no Fer re i ra Sam pa io Neto, che gou a co gi -
tar a sua ida ao Laos para dis cu tir, jun to ao Go ver no 
la o ci a no, me di das que vi a bi li zas sem a co o pe ra ção
ener gé ti ca en tre os dois pa í ses.
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Re u niões do Clu be de Pa ris para a re ne go ci a -
ção das dí vi das da Ni gé ria, 1990, Po lô nia, 1990, e
Zâm bia,

1992, e para o re es ca lo na men to da dí vi da do
Bra sil, 1991 (de le ga do).

VIII, IX e XII Re u niões do Gru po Mer ca do Co -
mum, Mon te vi déu e Assun ção, 1992, 1993 e 1994
(de le ga do).

I e II Re u niões Extra or di ná ri as do Gru po Mer -
ca do Co mum do Mer co sul, Mon te vi déu e Assun ção,
1993 (de le ga do).

III e V Re u niões do Con se lho do Mer co sul,
Mon te vi déu e Co lô nia, 1992 e 1994 (de le ga do). 

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ofi ci al à Argen ti na e ao Uru guai (1993).

Re u niões de Pla ne ja men to Po lí ti co e Eco nô mi -
co com a Índia, o Ja pão e a Chi na, em Nova De lhi,
Tó quio e Pe quim, 1993 (mem bro da De le ga ção).

37ª a 40ª Ses sões do Co mi tê de Po lí ti cas e Pro -
gra mas do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos, Roma,
1994/1995 (che fe ou sub che fe das De le ga ções).

I e II Ses sões Extra or di ná ri as e VI Ses são Re -
gu lar da Co mis são de Re cur sos Ge né ti cos da FAO,
Roma, 1994, 1995 e 1996 (che fe ou sub che fe das De -
le ga ções).

107ª a 111ª Ses sões do Con se lho da FAO,
Roma, 1994 a 1996 (sub che fe das De le ga ções).

21ª Ses são do Co mi tê de Pes cas da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção).

12ª Ses são do Co mi tê de Flo res tas da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção).

Re u niões Mi nis te ri a is da FAO so bre Pes cas e
Flo res tas, Roma, 1995 (de le ga do).

13ª Ses são do Co mi tê de Agri cul tu ra da FAO,
Roma, 1995 (sub che fe da De le ga ção).

60ª Ses são do Co mi tê de Pro du tos de Base da 
FAO, Roma, 1995 (de le ga do).

54ª Ses são da Jun ta Exe cu ti va do Fida, Roma, 
1995 (de le ga do).

28ª Ses são da Con fe rên cia da FAO, Roma,
1995 (sub che fe da De le ga ção).

I e II Ses sões Re gu la res e I Ses são Anu al da
Jun ta Exe cu ti va do Pro gra ma Mun di al de Ali men tos,
Roma, 1996 (sub che fe da De le ga ção).

Re u nião Re gi o nal da Amé ri ca La ti na e do Ca ri -
be so bre Re cur sos Fi to ge né ti cos, Bo go tá, 1996
(che fe da De le ga ção).

XII Ses são Extra or di ná ria do Con se lho da
União Inter na ci o nal para a Pro te ção de No vas Va ri e -
da des Ve ge ta is (UPOV), Roma, 1996 (che fe da De -
le ga ção).

IV Con fe rên cia Téc ni ca Inter na ci o nal so bre
Re cur sos Fi to ge né ti cos, Le ip zig, 1996 (che fe da De -
le ga ção).

Co or de na dor de Co mu ni ca ção So ci al do Mi nis -
té rio da Fa zen da (1985/1987).

Ordem de Rio Bran co, Co men da dor, Bra sil.

Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil.

Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.

Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Ofi ci al, Bra sil.

Ordem de Fran cis co de Mi ran da, II Clas se, Ve -
ne zu e la.

Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Ofi ci al, Fran ça.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge -
ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

AVISOS

DO MINISTRO DE ESTADO DA
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº 299/2001, de 3 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 313, 
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.

Có pia das in for ma ções foi ane xa da ao
pro ces sa do do Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo nº 236, de 2000, que re tor nou à Co mis -
são de Edu ca ção.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 413, de 2001, en ca mi nhan do as in for ma ções 
em res pos ta ao Re que ri men to nº 496 de 2001, do Se -
na dor Ma u ro Mi ran da.

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

Foi ane xa da có pia das in for ma ções ao
pro ces sa do da Men sa gem nº 197, de 2001,
que vol ta à tra mi ta ção nor mal e vol ta à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, para exa me.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.



PARECERES

PARECER Nº 1.149, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 448, de 2001.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

O emi nen te Se na dor Osmar Dias, com base no
§ 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no, en ca mi nhou a esta Co mis são Di re to ra
o Re que ri men to nº 448, de 2001, no qual re quer se -
jam so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da in for ma ções so bre a in clu são da pri va ti za ção
da Com pa nhia Pa ra na en se de Ener gia – COPEL –
como com pro mis so do Go ver no Bra si le i ro, no re cen te 
acor do as si na do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal – FMI.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem 
os pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der
Exe cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li -
da de exi gi das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra zão
pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à sua
apro va ção.

Sala de Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te – 
Anto nio Car los Va la da res, Re la tor – Edi son Lo bão
– Ante ro Paes de Bar ros – Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº 1.150, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 520, de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

O Se na dor Edu ar do Su plicy re quer que, nos ter -
mos da Cons ti tu i ção Fe de ral e do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio
da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to in for ma ções so bre 
“as em pre sas pú bli cas e pri va das, com as qua is a
Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria –
EMBRAPA –  fir mou con tra tos e/ou con vê ni os de co o -
pe ra ção téc ni ca na ge ra ção, adap ta ção e trans fe rên -
cia de co nhe ci men tos e tec no lo gi as e a de ten ção do
di re i to de pro pri e da de das des co ber tas ad vin das en -
tre 1997 até a pre sen te data”.

O re que ri men to em aná li se, den tre ou tras,
apre sen ta ques tões re fe ren tes à lis ta gem das em -
pre sas pú bli cas e pri va das com as qua is a Embra pa 
fir mou con vê ni os ou con tra tos, os ob je ti vos e va lo -
res des ses ins tru men tos le ga is, bem como in for ma -
ções so bre os apor tes fi nan ce i ros e tec no ló gi cos
dos par ti ci pan tes.

Tam bém so li ci ta in for ma ção so bre o di re i to de
pro pri e da de das even tu a is des co ber tas, a res pon sa -
bi li da de da co mer ci a li za ção e as pos si bi li da des de
com par ti lhar no vas tec no lo gi as com ter ce i ros.

Em sua jus ti fi ca ção, con si de ra que as tec no lo gi -
as ge ra das pelo Sis te ma Na ci o nal de Pes qui sa Agro -
pe cuá ria (SNPA), co or de na do pela Embra pa, mu da -
ram a agri cul tu ra bra si le i ra. Men ci o na, den tre ou tros
exem plos do tra ba lho po si ti vo de sen vol vi do pela pes -
qui sa agrí co la, a in cor po ra ção dos cer ra dos, re gião
hoje res pon sá vel por 40% da pro du ção bra si le i ra de
grãos.

II – Aná li se

Re co nhe cen do o des ta ca do pa pel da Embra pa 
na agri cul tu ra bra si le i ra, o au tor con si de ra que as in -
for ma ções so li ci ta das são im por tan tes para que o
Se na do pos sa “me lhor con tri bu ir para o for ta le ci -
men to de um im por tan te se tor da eco no mia”.

A pro po si ção en con tra-se de acor do com o es -
ta be le ci do nos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi -
men ta is que tra tam dos pe di dos de in for ma ções à
au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, a sa ber: art. 50, §
2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e arts. 215 e 216 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Entre tan to, cabe uma re ti fi ca ção no sen ti do de
cor ri gir a de no mi na ção do mi nis té rio. Com a edi ção
da MP nº 2.216-37, de 31 de agos to de 2001, o seu
art. 17, in ci so XIII, de ter mi nou que o mes mo será
de no mi na do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, da Pe cuá ria e 
do Abas te ci men to.

O re que ri men to em aná li se cum pre com as
nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da Co -
mis são Di re to ra nº 1, de 2001.

III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 520, de
2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to.

Sala das Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Anto nio Car los
Va la da res – Mar lu ce Pin to – Edi son Lo bão.



PARECER Nº 1.151, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 521, de 2001.

Re la tor ad hoc: Se na dor Edi son Lo bão
O ilus tre Se na dor Se bas tião Ro cha re quer, seja

so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener -
gia, Dr. José Jor ge Vas con ce los Lima, in for ma ções
so bre a si tu a ção atu al do con tra to da Ico mi para ex -
plo ra ção de man ga nês na Ser ra do Na vio, no ex-ter ri -
tó rio Fe de ral do Ama pá; a si tu a ção dos bens pa tri mo -
ni a is da Ico mi que de ve ri am ser re ver ti dos para a
União após o en cer ra men to do con tra to, con si de ran -
do-se que as má qui nas, equi pa men tos e os bens imó -
ve is es tão em avan ça do es ta do de de te ri o ra ção, in -
clu in do, nes tas in for ma ções, a es tra da de fer ro, em
fun ção do grau de aban do no a que está sub me ti da;
qual a real si tu a ção do por to de San ta na, já que foi co -
mer ci a li za do com a em pre sa Amcel do gru po in ter na -
ci o nal Pa per, ex-Cham pi om Inter na ci o nal, e se a tran -
sa ção tem co ber tu ra le gal; e, ain da, qua is as me di das 
que es tão sen do ado ta das no sen ti do de pro vi den ci ar
ime di a ta men te a trans fe rên cia des ses bens para a
União, con for me cláu su la con tra tu al e pos te ri or re -
pas se para o es ta do e ou mu ni cí pi os.

A pro po si ção está de acor do com os dis po si ti -
vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os pe di -
dos de in for ma ções e de re mes sa de do cu men tos pe -
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos 
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 521, de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do de
Mi nas e Ener gia.

Sala das Re u niões,   de maio de 2001. – Ra mez
Te bet, Pre si den te – Car los Wil son, Re la tor –  Edi -
son Lo bão, Re la tor ad hoc – Anto nio Car los Va la -
da res –  Ante ro Paes de Bar ros – Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº 1.152, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre 
o Re que ri men to nº 524, de 2001.

Re la tor ad hoc:  Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 524, de 
2001, que re quer se jam so li ci ta das ao Mi nis tro do De -
sen vol vi men to Agrá rio...in for ma ções so bre o per fil da
dis tri bu i ção fun diá ria e so bre a uti li za ção dos imó ve is
ru ra is no Bra sil na po si ção de 1992, e na po si ção
mais atu a li za da dis po ní vel pelo go ver no, con so li dan -
do-se os da dos nos seus to ta is na ci o na is, e por uni -
da de fe de ra da.

O ilus tre re que ren te, Se na dor Edu ar do Su plicy, for -
mu la o seu pe di do me di an te três in da ga ções quan to ao
nú me ro e área dos imó ve is: (a)ca das tra dos, (b) pas sí ve is 
de ex plo ra ção agro pe cuá ria e, por der ra de i ro, (c) da dos
quan to à ex plo ra ção dos mes mos imó ve is clas si fi ca dos
em nove gru pos, de acor do com a sua di men são.

O no bre au tor ale ga na jus ti fi ca ção do re que ri -
men to ... o im pe ra ti vo do Se na do con tar com in for ma -
ções fi de dig nas acer ca do qua dro real da con cen tra -
ção da ter ra com vis tas a sub si di ar a ado ção de po lí ti -
cas dis tri bu ti vas com pa tí ve is com os re qui si tos da de -
mo cra ti za ção do aces so a esse meio de pro du ção.

O re fe ri do re que ri men to veio a esta Co mis são Di -
re to ra, com fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e no art. 216, in ci so I, do Re gi men to Inter no.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe cu -
ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de exi -
gi das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela qual
ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à sua apro va ção.

Sala de Re u niões, – Ra mez Te bet, Pre si den te 
– Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão –  Ante ro
Paes de Bar ros (Re la tor Ad Hoc) – Anto nio Car los
Va la da res – Mar lu ce Pin to.

PARECER Nº 1.153, 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 236, de
2000 (nº 608, 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 TV Ôme ga Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens — TV, nas ci da des do Rio de Ja -
ne i ro, Re ci fe, Belo Ho ri zon te, For ta le za e
São Pa u lo, nos Esta dos do Rio de Ja ne i -
ro, Per nam bu co, Mi nas Ge ra is, Ce a rá e
São Pa u lo, res pec ti va men te.

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 236, de 2000 (nº 608, 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 TV Ôme ga Ltda., para ex -
plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV) nas ci da des do Rio de Ja ne i ro, Re ci fe, Belo Ho ri -
zon te, For ta le za e São Pa u lo, nos Esta dos do Rio de
Ja ne i ro, Per nam bu co, Mi nas Ge ra is, Ce a rá e São Pa -
u lo, res pec ti va men te.



Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 975, de
1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 22 de
ju lho de 1999, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to TV Ôme ga Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Amíl ca re Dal le vo Jú ni or 1.000.000  

Mar ce lo de Car va lho Fra ga li 500.000  

To tal de Co tas 1.500.000  

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 Pe dro Ca ne do.

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.

Este pro je to foi alvo, tam bém, de duas au diên ci as 
pú bli cas, ins ta la das no âm bi to des ta Co mis são de
Edu ca ção, com o ob je ti vo de ins truí-lo com fun da men -
tos ori un dos do con tra di tó rio emer gen te de par tes em
li tí gio. A pri me i ra de las ocor reu em 3 de maio de 2000,
na Sub co mis são de Rá dio e TV, sob a pre si dên cia do
Se na dor Pe dro Si mon, nos ter mos do art. 2º do § 2º do
art. 58 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o in ci -
so II do art. 90 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral, e ou viu, na pri me i ra oca sião, os se nho res Amíl ca re 
Gal le vo Jú ni or, Di re tor da TV Ôme ga,. Car los Cha gas,
ex-Di re tor da TV Man che te em Bra sí lia, Már cio Câ ma -
ra Leal, Pre si den te do Sin di ca to dos Ra di a lis tas do Rio 
de Ja ne i ro e Ro ber to de Sou sa Ma cha do, fun ci o ná rio
da TV Man che te em São Pa u lo.

A se gun da au diên cia, sob a pre si dên cia do Se -
na dor Ri car do San tos, com o mes mo ob je ti vo, re a li za -
da em 25 de se tem bro do ano em cur so, ou viu as se -
guin tes per so na li da des: Ju a rez Mar ti nho Qu a dros do
Nas ci men to, Se cre tá rio-Exe cu ti vo do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, Du ci ran Van Mar sen Fa re na, Pro cu -
ra dor da Re pú bli ca em São Pa u lo, Fá bio Sa bo ya, da
TV Man che te, Ro ber to Sou za Ma cha do, Di re tor do
Sin di ca to dos Ra di a lis tas de São Pa u lo, Ro gé rio Reis
de Ave lar, Asses sor Ju rí di co da Rede TV, Mar ce lo de
Car va lho Fra ga li, Vice-Pre si den te da Rede TV, Cás -
sio Ca sa gran de, Pro cu ra dor do Mi nis té rio Pú bli co do

Tra ba lho, no Rio de Ja ne i ro e Pa u lo Pe re i ra da Sil va,
Pre si den te da For ça Sin di cal.

Ao con trá rio da pri me i ra, a au diên cia do dia 25
de se tem bro úl ti mo lo grou pro du zir ele men tos de con -
vic ção, em gran de me di da, gra ças ao gran de vo lu me
de in for ma ções que se fo ram agre gan do aos au tos.
Não se dis pu nha, em maio do ano pas sa do, da do cu -
men ta ção re fe ren te aos acór dãos pro fe ri dos pe los
me ri tís si mos Ju í zes dos Tri bu na is Su pe ri or e Re gi o -
nal – SP do Tra ba lho.

Na ver da de, é essa do cu men ta ção que for ne ce
a este Re la tor ele men tos de con vic ção para pro la tar
seu voto, voto este, ou tros sim, em ba sa do em tudo o
que com pul sou e nos ele men tos no vos tra zi dos pela
úl ti ma au diên cia.

V – 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.

O pre sen te pro ces so tem como pe cu li a ri da de o
fato de que a so li ci ta ção de re no va ção fe i ta, tem pes ti -
va men te, pela en tão con ces si o ná ria, TV Man che te
Ltda., per cor reu lon go ca mi nho, du ran te o qual acon -
te ceu a trans fe rên cia di re ta da con ces são, ra zão pela
qual, ao fi nal da tra mi ta ção, sur ge, como be ne fi ciá ria,
a TV Ôme ga Ltda., man te ne do ra da Rede TV, e su -
ces so ra da co nhe ci da Rede Man che te de Te le vi são,
sen do a con ces são re no va da por quin ze anos a par tir
de 20 de agos to de 1996.

O pre sen te pro ces so, ao che gar ao Se na do, en -
con tra seu ca mi nho obs ta cu li za do por uma ple to ra de
ações tra ba lhis tas, im pe tra das por fun ci o ná ri os e
ex-fun ci o ná ri os da TV Man che te, com a ale ga ção de
que a TV Ôme ga não es ta va hon ran do o pas si vo tra ba -
lhis ta as su mi do com a trans fe rên cia das con ces sões.

De fato, de tudo o que se apu rou, o sal do re sul -
tan te das di fi cul da des por que vi nha pas san do a ad -
mi nis tra ção da Rede Man che te é de gran de fra gi li da -
de fi nan ce i ra. Tal vez por isto, es tan do à ven da te nha
tido di fi cul da des em en con trar com pra do res. Está so -
be ja men te com pro va do que a em pre sa de via a ban -
cos, a for ne ce do res, a pro du to ras de te le vi são na ci o -
na is e in ter na ci o na is, ao INSS, ao FGTS, além de
acu mu lar me ses de sa lá rio atra sa do. Sabe-se de pe -



di dos de in ter ven ção do Go ver no, por par te de fun ci o -
ná ri os, na ten ta ti va de equa ci o nar tais pro ble mas.

Ao sur gir no ce ná rio, a TV Ôme ga fir ma um con -
tra to, no qual ela as su mia, em con tra par ti da da trans -
fe rên cia das con ces sões de trans mis são, par te do
pas si vo da TV Man che te. Nes se con tra to, pro cu ra va a 
nova con ces si o ná ria aco mo dar os in te res ses da TV
Man che te, por meio de seus aci o nis tas, do Go ver no,
por in ter mé dio do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e dos 
fun ci o ná ri os, por meio de sua re pre sen ta ção.

Tal con tra to, cha ma do de “Instru men to Par ti cu -
lar de Con tra to de Pe di do de Trans fe rên cia Di re ta e
Con di ci o nal da Con ces são Para Explo ra ção de Ser vi -
ços de Di fu são de Sons e Ima gens”, traz, em sua
cláu su la ter ce i ra, os com pro mis sos ex pres sa men te
as su mi dos pela nova con ces si o ná ria. Para in te i ra cla -
re za, re pro du zi mos os dois pri me i ros e prin ci pa is
pon tos des sa cláu su la, ip sis lit te ris:

CLÁUSULA TERCEIRA – Das res pon -
sa bi li da des da Ôme ga.

3.1. Cons ti tu em res pon sa bi li da des da
Ôme ga, a li qui da ção das se guin tes obri ga -
ções da TV Man che te:

a) as se gu rar nu me rá rio para o re co lhi -
men to das par ce las das con tri bu i ções pa ra -
fis ca is de vi das ao INSS e do FGTS de vi do à 
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral de com pe tên cia
fe de ral, ex clu si va men te nos ter mos e con di -
ções apon ta dos no Ane xo II des te ins tru -
men to, po den do fa zer o pa ga men to di re ta -
men te por con ta e or dem da TV Man che te;

b) efe tu ar, por con ta e or dem da TV
Man che te, o pa ga men to dos sa lá ri os em
atra so, re la ti vos aos fun ci o ná ri os da que la
em pre sa, em con for mi da de com a com po si -
ção ami gá vel efe tu a da com es tes úl ti mos;

3.2. Pa gar aos Co tis tas o mon tan te
equi va len te em re a is a US$7.500.000,00
(sete mi lhões e qui nhen tos mil dó la res),
pela co ta ção de com pra do dia an te ri or ao
pa ga men to (câm bio co mer ci al), na pro por -
ção de cada um no ca pi tal so ci al da em pre -
sa (con for me Ane xo III) em 7 (sete) par ce las 
anu a is ven cí ve is a pri me i ra (sic) 48 (qua ren -
ta e oito) ho ras após a pu bli ca ção no DOU
do res pec ti vo De cre to Pre si den ci al e as de -
ma is a cada 12 (doze) me ses des ta data.

Pos te ri or men te, na se qüên cia do acor do su pra -
men ci o na do, fir mou a TV Man che te, com seus fun ci o -
ná ri os, um ou tro com pro mis so, cha ma do de “Ter mo
de Acor do Co le ti vo”, no qual as res pon sa bi li da des da -
que la em pre sa com seus fun ci o ná ri os eram dis cri mi -

na das, sen do al gu mas re pas sa das à TV Ôme ga,
para atu ar em nome e por con ta da TV Man che te.

O pro ble ma sur giu quan do fo ram in ter pos tas
ações na Jus ti ça, pre ten den do que a TV Ôme ga, como
su ces so ra da TV Man che te, as su mis se os dé bi tos des -
ta, bem como da Edi to ra Bloch. Tais ações se mul ti pli ca -
ram, com con cen tra ção no Rio e em São Pa u lo.

E nes te mo men to que o ato de re no va ção da
con ces são, en ca mi nha do por Men sa gem Pre si den ci al
ao Con gres so Na ci o nal, che ga à apre ci a ção do Se na -
do Fe de ral, mo men to de inú me ras de nún ci as, en vol -
ven do fun ci o ná ri os, sin di ca tos e as duas em pre sas.

O es tu do da do cu men ta ção cons tan te do pro -
ces so re ve la que o ful cro da ques tão – em que pese a
le gi ti mi da de do ple i to dos fun ci o ná ri os da TV Man che -
te está na com pre en são equi vo ca da, por par te des tes,
do pro ces so de trans fe rên cia da con ces são. Enten dem 
eles ter ha vi do uma su ces são de em pre sa, oca sião em 
que as su me nova di re ção, como re sul ta do da mu dan -
ça de pro pri e da de da en ti da de. Nes te caso, se ria le gí ti -
mo aos fun ci o ná ri os e cre do res exi gir à TV Ôme ga a
re so lu ção do pas si vo as su mi do. No en tan to, de to das
as de ci sões e sen ten ças com pul sa das, de pre en de-se
que a TV Man che te não foi ad qui ri da pela TV Ôme ga,
e con ti nua exis tin do e res pon den do, por tan to, por seus 
com pro mis sos. Nas pa la vras da Ju í za Pre si den te da
21ª Vara do Tra ba lho de São Pa u lo – Ca pi tal, Drª Ma -
ria Cris ti na Fisch (fls. 1.479):

A TV Man che te con ti nua exis tin do, tem 
seu pró prio pa tri mô nio, con for me de vi da men -
te com pro va do pela TV Ôme ga, e deve con ti -
nu ar res pon den do pela pre sen te exe cu ção.

Aduz-se, para que se pres te a su pe dâ neo do voto
des te Re la tor, o se guin te ex cer to da Sen ten ça pro fe ri da
pela MMª Ju í za do Tra ba lho, Drª Cláu dia Mara Fre i tas
Mun dim, da 76ª Vara do Tra ba lho de São Pa u lo;

Não hou ve trans fe rên cia dos es ta be le -
ci men tos – uni da des eco nô mi co-ju rí di cas –
da em pre ga do ra do re cla man te para a re -
cla ma da, a qual não uti li zou-se de equi pa -
men tos e es pa ços fí si cos da que la, para
con ti nu ar a em pre en der as mes mas ati vi da -
des eco nô mi cas. Por tan to, não ten do ha vi do 
su ces são de em pre sas, con clui-se que a re -
cla ma da é par te pas si va ile gí ti ma, pos to
que não se pode atri bu ir-lhe a res pon sa bi li -
da de pe los di re i tos de cor ren tes da re la ção
de em pre go ha vi da en tre o re cla man te e a
TV Man che te Ltda. (fls. 1.680)

Res sal te-se, fi nal men te, que esta Co mis são de
Edu ca ção é le gal men te com pe li da a es tri bar-se, no
exa me de tais ma té ri as, às for ma li da des e aos cri té ri -
os es ta be le ci dos pela men ci o na da Re so lu ção nº 39,
de 1992. As ques tões su pra men ci o na das, por gra ves



que se jam, hão de en con trar seu foro pró prio, e não
nos pa re cem im pe dir apro va ção do pre sen te Pro je to.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 236, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca -
rac te ri za do que a en ti da de TV Ôme ga Ltda., aten deu a 
to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is ali lis ta dos 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, 16 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Pe dro Piva, Re la tor –
Ca sil do Mal da ner – Fre i tas Neto – Álva ro Dias –
Lú dio Co e lho – Antô nio Car los Jú ni or – Ju vên cio
da Fon se ca – Ro me ro Jucá – Ma u ro Mi ran da –
Car los Pa tro cí nio – Na bor Jú ni or – Mar lu ce Pin to
– Luiz Pon tes – Ro meu Tuma – Te o tô nio Vi le la –
Wal deck Orné las – Emí lia Fer nan des (Absten ção) – 
Ge ral do Cân di do (Con trá rio).’

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

SEÇÃO VII
Das Co mis sões

Art. 58. O Con gres so Na ci o nal e suas Ca sas te rão 
co mis sões per ma nen tes e tem po rá ri as, cons ti tu í das na
for ma e com as atri bu i ções pre vis tas no res pec ti vo re gi -
men to ou no ato de que re sul tar sua cri a ção.

§ 1º Na cons ti tu i ção das Me sas e de cada Co -
mis são, é as se gu ra da, tan to quan to pos sí vel, a re pre -
sen ta ção pro por ci o nal dos par ti dos ou dos blo cos
par la men ta res que par ti ci pam da res pec ti va Casa.

§ 2º às co mis sões, em ra zão da ma té ria de sua
com pe tên cia, cabe:

I – dis cu tir e vo tar pro je to de lei que dis pen sar,
na for ma do re gi men to, a com pe tên cia do Ple ná rio,

sal vo se hou ver re cur so de um dé ci mo dos mem bros
da Casa;

II – re a li zar au diên ci as pú bli cas com en ti da des
da so ci e da de ci vil;

III – con vo car Mi nis tros de Esta do para pres tar in -
for ma ções so bre as sun tos ine ren tes a suas atri bu i ções;

IV – re ce ber pe ti ções, re cla ma ções, re pre sen ta -
ções ou que i xas de qual quer pes soa con tra atos ou
omis sões das au to ri da des ou en ti da des pú bli cas;

V – so li ci tar de po i men to de qual quer au to ri da de
ou ci da dão;

VI – apre ci ar pro gra mas de obras, pla nos na ci o -
na is, re gi o na is e se to ri a is de de sen vol vi men to e so -
bre eles emi tir pa re cer.
....................................................................................

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

Do cu men tos ane xa dos pela Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa, nos ter mos do pa rá gra fo
úni co do art. 250 do Re gi men to Inter no.

REQUERIMENTO Nº 284, DE 2000
(Se na dor Ge ral do Cân di do)

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 215, I a, e
216, am bos do Re gi men to Inter no, se jam pres ta das
pelo Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções in for ma ções re fe ren tes à trans fe rên -
cia, da TV Man che te para a TV Ôme ga, da con ces são 
para ex plo ra ção de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e



ima gens nas ci da des do Rio de Ja ne i ro/RJ, Belo Ho ri -
zon te/MG, Re ci fe/PE, For ta le za/CE e São Pa u lo/SP,
bem como, nos ter mos do art. 217 do Re gi men to
Inter no, se jam en ca mi nha dos ao Se na do Fe de ral có -
pi as do con tra to res pec ti vo.

Jus ti fi ca ção

Por meio do De cre to s/n, de 14 de maio de 1999, 
a con ces são para ex plo ra ção de ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens ori gi nal men te ou tor ga da à TV
Man che te foi trans fe ri da para a TV Ôme ga Ltda., que
pas sou a ser a de ten to ra do di re i to de ex plo rar ser vi -
ço de te le vi são aber ta nas ci da des do Rio de Ja ne i ro,
Belo Ho ri zon te, Re ci fe, For ta le za e São Pa u lo.

O con tra to en tre as duas em pre sas, re sul tan te 
de ne go ci a ções pa tro ci na das pelo Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, diz, tex tu al men te, em sua cláu su la
ter ce i ra, cons ti tu ir res pon sa bi li da des da Ôme ga a
li qui da ção das se guin tes obri ga ções da TV Man -
che te:

– re co lhi men to das par ce las das con -
tri bu i ções pa ra fis ca is de vi das ao INSS e do
FGTS de vi do à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral;

– efe tu ar, por con ta e or dem da TV
Man che te, o pa ga men to dos sa lá ri os em
atra so re la ti vos aos fun ci o ná ri os da que la
em pre sa.

Não é o que vem ocor ren do, na prá ti ca. Até o
mo men to, a TV Ôme ga pa gou ape nas até a sex ta
par ce la das doze pro me ti das por con ta de sa lá ri os
atra sa dos (data do úl ti mo pa ga men to: 28-10) e hon -
rou ape nas as duas pri me i ras par ce las da dí vi da
com o INSS. Não hou ve qual quer acer to quan to à
dí vi da da TV Man che te com o FGTS, nem há re gis -
tro de qual quer de pó si to no Fun do, des de a as si na -
tu ra do acor do em maio de 1999.

Por en ten der mos que a trans fe rên cia da ou tor -
ga só te nha sido con cre ti za da na pre sun ção do cum -
pri men to das con di ções acor da das, aguar da mos um
po si ci o na men to do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções so -
bre a ques tão.

Con si de ra mos que as pen dên ci as ju rí di cas e
tra ba lhis tas que en vol vem este caso têm re fle xos di -
re tos so bre o tipo de te le vi são que a TV Ôme ga se
pro põe a ofe re cer à so ci e da de bra si le i ra. Nes se sen ti -
do, o Con gres so Na ci o nal não pode se fur tar a in ter -
me di ar uma so lu ção a con ten to para o caso.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2000. – Se -
na dor Ge ral do Cân di do, PT – RJ.

AVISO nº 184/MC
Bra sí lia, 28 de no vem bro de 2000

Se nhor Mi nis tro,
Re por to-me ao Ofí cio nº 961 (SF), de 9 de ju nho

de 2000 des sa pro ce dên cia, foi en ca mi nha da a este
Mi nis té rio, có pia do Re que ri men to de Infor ma ção nº
284, de 2000, de au to ria do Exmº Se nhor Se na dor
Ge ral do Cân di do.

2. A res pe i to do as sun to, trans mi to a Vos sa
Exce lên cia, có pia do Me mo ran do nº 529 – Con -
jur/MC, de 1º de no vem bro de 2000, bem como a do -
cu men ta ção apen sa, em que a Con sul to ra Ju rí di ca
des te Mi nis té rio pres ta as in for ma ções so li ci ta das
pelo men ci o na do par la men tar.

Aten ci o sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

Me mo ran do nº 529 – Con jur/MC 

Em 1º de no vem bro 2000

Ao: Se nhor Che fe de Ga bi ne te
Ref.: MM nº 2.016/GM-MC

Em aten di men to ao ex pe di en te em re fe rên cia
que so li ci ta se jam pres ta das as in for ma ções ob je to
do Re que ri men to nº 284, de 2000, de au to ria do
Exmº Sr. Se na dor Ge ral do Cân di do, te mos a in for -
mar o que se se gue.

Por so li ci ta ção des ta Con sul to ria Ju rí di ca a TV
Ôme ga ex pe diu via fax as cer ti dões ne ga ti vas ex pe di das 
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e do Insti tu to Na ci o -
nal do Se gu ro So ci al, que com pro vam a im pro ce dên cia
das ale ga ções cons tan tes do Re que ri men to em ques tão.

Qu an to ao não-pa ga men to dos sa lá ri os atra sa -
dos dos em pre ga dos da TV Man che te, que só foi efe -
tu a do até a 6ª par ce la, deve-se ao fato de a de ci são
ju di ci al da 35ª Vara/RJ, ha ver con ce i tu a do a TV Ôme -
ga como su ces so ra da TV Man che te Ltda.

Por con se guin te, a União Fe de ral so li ci tou ao MM. 
Ju í zo da 3ª Vara da Jus ti ça Fe de ral do Dis tri to Fe de ral
para com por a lide, o que foi aco lhi do, pas san do o fe i to
a se de sen vol ver na Jus ti ça Fe de ral de Bra sí lia, não
ten do, sido ex pe di do o pe di do de tu te la an te ci pa da au -
to ri zan do TV Ôme ga Ltda., a pa gar a 7ª par ce la dos
fun ci o ná ri os da TV Man che te, sem que isso se ca rac te -
ri ze como su ces são, ain da não foi apre ci a do.

Res sal te-se que a União in gres sou no fe i to, na
con di ção da Assis ten te da TV Ôme ga Ltda., ten do em
vis ta que tem in te res se na con ti nu i da de da con ces são
dos ser vi ços de ra di o di fu são de sons e ima gens trans -
fe ri dos à TV, bem como no cum pri men to do acor do fir -
ma do en tre a TV Ôme ga Ltda., e a TV Man che te Ltda.,
que faz par te do pro ces so de trans fe rên cia.

Assim sen do, ane xo ao pre sen te a do cu men ta -
ção per ti nen te ao as sun to aqui tra ta do.

Aten ci o sa men te, – Ra i mun da No na ta Pi res,
Con sul to ra Ju rí di ca.







INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E
CONDICIONAL DA CONCESSÃO PARA EXPLO-
RAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DE SONS E IMAGENS E OUTRAS AVENÇAS

São par tes nes te ins tru men to:

I. de um lado, TV Man che te Ltda., so ci e da de
co mer ci al por quo tas de res pon sa bi li da de li mi ta da,
com sede na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do
Rio Ja ne i ro, na rua do Rus sel, nº 766, ins cri ta no
CNPJ/MF sob nº  30.664.064/0001-58, nes te ato re -
pre sen ta da na for ma de seu con tra to so ci al, por
seus só ci os ge ren tes, e seus co tis tas a sa ber: Srs.:
Pe dro Jack Ka pel ler, Car los Si gel mann, Ivo Si gel -
mann, Da vid Elkind Schvartz, Espó lio de Adolp ho
Bloch re pre sen ta do por seu in ven ta ri an te Pe dro
Jack Ka pel ler e o Espó lio de Oscar Bloch Si gel mann 
re pre sen ta do pelo seu in ven ta ri an te Dr. Pa u lo Pe li -
ca no, do ra van te aqui de sig na da sim ples men te TV
Man che te e co tis tas res pec ti va men te;

II.  de ou tro lado, TV Ôme ga Ltda., so ci e da de
co mer ci al por quo tas de res pon sa bi li da de li mi ta da,
com sede no Mu ni cí pio de Ba ru e ri, Esta do de São Pa -
u lo, na Ala me da Ma de i ra, nº 53, 2º an dar, Alpha vil le,
ins cri ta no CHPJ/MF sob nº 02.131.538/0001-60,
nes te ato re pre sen ta da na for ma de seu con tra to so ci -
al, por seus di re to res, Srs. Amil ca re Dal le vo Jú ni or e
Mar ce lo de Car va lho Fra ga li, do ra van te aqui de sig na -
da sim ples men te Ôme ga;

Estas par tes, de sig na das em con jun to “Par tes”,

Con si de ran do que:

– a TV Man che te é de ten to ra dos di re i tos re la ti -
vos à con ces são para ex plo ra ção de ser vi ços de te le -
co mu ni ca ções, bem como dos di re i tos re la ti vos a to -
das as trans mis so ras, re pe ti do ras e re trans mis so res,
que hoje per ten cem à TV Man che te, por con ces são
go ver na men tal, lis ta dos e no mi na dos no ane xo I des -
te ins tru men to que pas sa a fa zer par te in te gran te do
mes mo con so an te os ter mos do De cre to Fe de ral nº
85.842, de 25 de mar ço de 1991, pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União (DOU) de 26 de mar ço de 1981, re ti -
fi ca do pelo De cre to Fe de ral nº 87.226, de 31 de maio
de 1982, pu bli ca do no DOU de 2 ju nho de 1982;

– o Con tra to de Con ces são cor res pon den te aos
di re i tos men ci o na dos aci ma foi pu bli ca do no DOU de
20 de agos to de 1981, sen do que a men ci o na da con -
ces são foi ou tor ga da pelo pra zo de 15 (quin ze) anos,

para a ex plo ra ção de ser vi ços de ra di o di fu são de
sons e ima gens nas lo ca li da des do Rio de Ja ne i ro –
RJ (ca nal 6), São Pa u lo – SP (ca nal 9), Belo Ho ri zon -
te – MG (ca nal 4), Re ci fe – PE (ca nal 6) e For ta le za –
CE (ca nal 2);

– as Par tes man ti ve ram en ten di men tos no sen ti -
do da aqui si ção pela Ôme ga dos di re i tos re la ti vos à
con ces são para ex plo ra ção de ser vi ços de ra di o di fu -
são de sons e ima gens e, em con tra par ti da, esta se
res pon sa bi li za rá sub si di a ri a men te, pelo cum pri men to 
das obri ga ções da TV Man che te lis ta das na Cláu su la
Ter ce i ra des te ins tru men to;

– jun ta men te com os di re i tos da con ces são se -
rão trans fe ri dos os di re i tos re fe ren tes a to das es ta -
ções ge ra do ras, re trans mis so ras e às ins ta la ções re -
pe ti do ras, de pro pri e da de da TV Man che te, por con -
ces são do po der go ver na men tal;

– a trans fe rên cia dos di re i tos à con ces são deve
aten der às nor mas le ga is es pe cí fi cas so bre a ma té ria
e às exi gên ci as dos ór gãos com pe ten tes;

– a trans fe rên cia dos di re i tos re la ti vos a con ces -
são  não deve im pli car em so lu ção de con ti nu i da de
das ati vi da des de sen vol vi das pela TV Man che te, no
que diz res pe i to aos ser vi ços de ra di o di fu são de sons
e ima gens.

Re sol vem ce le brar o pre sen te “con tra to” (o Con -
tra to) de ces são e trans fe rên cia con di ci o nal da con -
ces são para a ex plo ra ção de ser vi ços de ra di o di fu são 
de sons e ima gens que se re ge rá pe las cláu su las e
con di ções se guin tes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Obje to

1.1 O pre sen te con tra to tem por ob je to a obri -
ga ção da TV Man che te de re que rer às au to ri da des
com pe ten tes a trans fe rên cia à Ôme ga, de sua con -
ces são para ex plo ra ção de ser vi ços de ra di o di fu são
de sons e ima gens, ou tor ga da nos ter mos do Con -
tra to de Con ces são pu bli ca do no DOU de 20 de
agos to de 1981, ce le bra do en tre a União Fe de ral e
a TV Man che te, bem como de to das as suas trans -
mis so ras, re cep to ras e re trans mis so res. Em con tra -
par ti da, a Ôme ga se res pon sa bi li za rá pe los pas si vos
da TV Man che te re la ci o na dos nos ane xos a este ins -
tru men to.

1.2 Por sua vez, Ôme ga de cla ra con cor dar com
os ter mos e con di ções es ta be le ci dos nes te ins tru -
men to para a ces são e trans fe rên cia dos di re i tos à
con ces são.



CLAÚSULA SEGUNDA – Das Res pon sa bi li da des
da TV Man che te

2.1 A TV Man che te, nes ta data, está so li ci tan -
do a trans fe rên cia para a Ôme ga dos seus di re i tos
de con ces são para ex plo ra ção dos ser vi ços de ra di -
o di fu são de sons e ima gens dos qua is é de ten to ra,
me di an te ofí cio di ri gi do ao Exmº Sr. Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções, có pia do qual é ora en tre gue aos re -
pre sen tan tes le ga is da Ôme ga com pe tin do à pri me i -
ra, cum prir to das as exi gên ci as le ga is ne ces sá ri as a 
tal trans fe rên cia. Por sua vez em con tra par ti da,
Ôme ga se res pon sa bi li za pe las obri ga ções re fe ri das 
na Cláu su la Ter ce i ra, adi an te;

2.2 A TV Man che te se obri ga ex pres sa men te, a
pro vi den ci ar fir mar os do cu men tos e aten der to das as 
exi gên ci as for mu la das pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções ou a quem por este vier a ser in di ca do, ne ces sá -
ri os à trans fe rên cia da con ces são do que é ti tu lar.

2.3. A TV Man che te con ti nu a rá res pon den do
por to das as obri ga ções que não se jam de res pon sa -
bi li da de da Ôme ga, con for me re la ci o na das nes te
con tra to.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Res pon sa bi li da des
da Ôme ga

3.1. Cons ti tu em res pon sa bi li da des da Ôme ga,
a li qui da ção das se guin tes obri ga ções da TV Man -
che te: 

a. as se gu rar nu me rá rio para o re co lhi men to das
par ce las das con tri bu i ções pa ra fis ca is de vi das ao
INSS e do FGTS, de vi do à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
de com pe tên cia fe de ral, ex clu si va men te nos ter mos e 
con di ções apon ta dos no Ane xo II des te ins tru men to,
po den do fa zer o pa ga men to di re ta men te por con ta e
or dem da TV Man che te;

b. efe tu ar, por con ta e or dem de TV Man che te
o pa ga men to dos sa lá ri os em atra so, re la ti vos aos
fun ci o ná ri os da que la em pre sa, em con for mi da de
com a com po si ção ami gá vel efe tu a da com es tes úl -
ti mos;

3.2. Pa gar aos Co tis tas, o mon tan te equi va len te
em re a is a US$7.500.000,00 (sete mi lhões e qui nhen -
tos mil dó la res), pela co ta ção de com pra do dia an te ri -
or ao pa ga men to (câm bio co mer ci al) na pro por ção de 
cada um no ca pi tal so ci al da em pre sa (con for me Ane -
xo III) em 7 (sete) par ce las anu a is ven cí ve is; a pri me i -
ra 48 (qua ren ta e oito) ho ras após a pu bli ca ção no

DOU do res pec ti vo De cre to Pre si den ci al e as de ma is
a cada 12 (doze) me ses des ta data.

3.3. Com ex ce ção do pa ga men to a que se re fe -
re a cláu su la 3.2 su pra as res pon sa bi li da des da
Ôme ga, es ta be le ci das nes ta Cláu su la, es tão li mi ta -
das, em sua to ta li da de, ao mon tan te de até
R$234.542.684,00 (du zen tos e trin ta e qua tro mi -
lhões, qui nhen tos e qua ren ta e dois mil, se is cen tos
e oi ten ta e qua tro re a is).

3.4. A Ôme ga se re ser va o di re i to de uti li za ção 
de to dos os me i os le ga is para pro mo ver o cum pri -
men to das suas obri ga ções con tra tu a is re fe ri das na 
alí nea a da sub cláu su la 3.1, su pra, seja pa gan -
do-as em es pé cie ou fa zen do uso de tí tu los e cré di -
tos con tra a União e/ou ter ce i ros ou qual quer ou tro
meio que me lhor lhe con ve nha, bem como será a
Ôme ga be ne fi ciá ria úni ca de to das as van ta gens le -
ga is, que even tu al men te in ci di rem so bre as re fe ri -
das obri ga ções.

3.4.1. Na hi pó te se pre vis ta de uti li za ção dos me -
i os le ga is re fe ri dos no item an te ri or TV Man che te se
obri ga a, me di an te so li ci ta ção de Ôme ga, ou tor gar
man da to a esta úl ti ma, para que, se ne ces sá rio, cons -
ti tua pro cu ra do res para aque le fim.

3.5. As res pon sa bi li da des da Ôme ga não ex ce -
dem o pre vis to nes te Con tra to, fi can do es ta be le ci do
que não man te rá ela com a TV Man che te, ou com ter -
ce i ros, qual quer so li da ri e da de no cum pri men to das
obri ga ções des ta úl ti ma.

CLÁUSULA QUARTA – Da Con di ção Re so lu ti va

4.1. Cons ti tui con di ção re so lu ti va ex pres sa
des te Con tra to a edi ção e pu bli ca ção de De cre to
Pre si den ci al for ma li zan do a trans fe rên cia da con -
ces são ob je to des te ins tru men to.

4.1.1. Du ran te o pe río do de 90 dias a con tar
da pu bli ca ção do De cre to Pre si den ci al apro van do
a trans fe rên cia di re ta da con ces são, a TV Man che -
te obri ga-se a ce der à Ôme ga, sem ne nhum cus to
adi ci o nal, o di re i to de uti li za ção dos fun ci o ná ri os
e/ou ge ren tes ne ces sá ri os à ope ra ção da emis so -
ra, bem como, o uso de to dos o di re i tos que de ti ver
re la ci o na dos com a pro gra ma ção, es te ja ela em
exi bi ção ou não.

4.1.2. Du ran te o mes mo pe río do men ci o na do no 
item 4.1.1., an te ri or, a Ôme ga po de rá se uti li zar da
mar ca TV Man che te sem in cor rer em ne nhum cus to
adi ci o nal. Fica as se gu ra do à Ôme ga por 15 (quin ze)



anos, con ta do da data da pu bli ca ção do De cre to Pre -
si den ci al re fe ri do no ca put des ta cláu su la, o di re i to de 
pre fe rên cia tan to para a com pra como para uso sob
qua is quer for mas ju rí di cas da mar ca, ao cus to de
R$100.000,00 (cem mil re a is) pela com pra, ou de
R$20.000,00 (vin te mil re a is) por ano pelo uso da
mar ca. Para tan to, fica a em pre sa TV Man che te Ltda., 
obri ga da a no ti fi car a Ôme ga acer ca do in te res se de
ter ce i ros. A Ôme ga terá o pra zo de 90 (no ven ta) dias
a con tar da data do re ce bi men to da no ti fi ca ção para
exer cer o seu di re i to de pre fe rên cia. O des res pe i to ao
di re i to de pre fe rên cia su je i ta rá a em pre sa TV Man -
che te Ltda., e aos quo tis tas se es tes por qua is quer ra -
zões ten ta rem in ter fe rir na tran sa ção di re ta ou in di re -
ta men te a mul ta de R$5.000.000,00 (cin co mi lhões
de re a is).

4.1.3. Igual men te du ran te o pe río do men ci o na -
do, fica ajus ta da a ces são à Ôme ga sem ne nhum
ônus o uso de suas ins ta la ções, es tú di os e equi pa -
men tos, lo ca li za dos à Rua Profª Ida Kolb, nº 551, São
Pa u lo e na Rua do Rus sell, nº 766, Rio de Ja ne i ro, (4º, 
5º e 6º an da res), sem cus to de lo ca ção, in ci din do, po -
rém, as des pe sas de fun ci o na men to e ma nu ten ção
per ti nen tes, cal cu la das pró-rata (re la ti vos à pro por -
ção que for pela Ôme ga ocu pa da), in clu si ve luz, gás,
te le fo ne e ou tros.

4.1.4. É do co nhe ci men to e da in te i ra apro va ção 
das Par tes o con tra to de lo ca ção de tor res, de Ante -
nas Re cep to ras, Trans mis so ras de Si na is de te le co -
mu ni ca ções, Ge ra do res e Com po nen tes Re la ti vos
aos mes mos, com pro me ten do-se es tas a cum pri-lo
in te gral men te.

4.2. Não se im ple men tan do a con di ção re so lu ti -
va cons tan te do item 4.1 su pra, as Par tes se rão res ti -
tu í das ao sta tus quo ante, não se per fa zen do ne nhu -
ma das obri ga ções es ti pu la das no pre sen te Con tra to,
e ne nhu ma in de ni za ção será de vi da de uma par te à
ou tra, a qual quer tí tu lo.

CLÁUSULA QUINTA – Das De cla ra ções e Ga ran ti as 
das Par tes

5.1. Cada uma das Par tes de cla ra e ga ran te à
ou tra que:

a. pos sui po de res e au to ri za ção para fir mar o
pre sen te ins tru men to e cum prir in te gral men te as obri -
ga ções nele pre vis tas, cons ti tu in do o pre sen te Con -
tra to uma obri ga ção le gal e vá li da, exe qüí vel con tra
tal par te em con so nân cia aos seus ter mos;

b. a efe ti va ção das obri ga ções ora con tem pla -
das não in frin ge, não in frin gi rá e nem con fli ta rá com
seus res pec ti vos con tra tos so ci a is, ou com os ter mos
de qual quer con tra to ou ins tru men to pelo qual tal par -
te es te ja obri ga da.

CLÁUSULA SEXTA – Da Efi cá cia das Dis po si ções

6.1. A ine fi cá cia de qual quer dis po si ção pre vis -
ta nes te Con tra to não acar re ta, nem acar re ta rá, nu li -
da de das de ma is dis po si ções nele con ti das.

6.2. As Par tes, va len do-se de boa fé, de ve rão
ne go ci ar a subs ti tu i ção da de ter mi na ção ine fi caz por
ou tra dis po si ção que atin ja a fi na li da de e efe i tos es ta -
be le ci dos na dis po si ção subs ti tu í da.

CLÁUSULA SÉTIMA – Dos Adi ti vos e Alte ra ções

7.1. A cri té rio das Par tes, o pre sen te ins tru -
men to po de rá ser adi ta do ou al te ra do, vi san do es ta -
be le cer dis po si ções re la ti vas aos di re i tos e obri ga -
ções ob je to des te Con tra to.

7.2. As al te ra ções e adi ti vos ao pre sen te Con tra -
to de ve rão sem acor da das mu tu a men te por es cri to,
com a as si na tu ra de re pre sen tan tes de vi da men te de -
sig na dos por am bas as par tes.

CLÁUSULA OITAVA – Do Re gis tro

8.1. O pre sen te ins tru men to será le va do a re -
gis tro em Ser vi ço de Re gis tro de Tí tu los e Do cu -
men tos na Ca pi tal do Esta do do Rio de Ja ne i ro, de -
ven do ser pro vi den ci a da a res pec ti va pu bli ca ção da
cer ti dão de ar qui va men to, para que pro du za to dos
os efe i tos ju rí di cos pe ran te ter ce i ros.

CLÁUSULA NONA – Da Pe na li da de

9.1. O ina dim ple men to das dis po si ções pre vis -
tas nes te ins tru men to, por qual quer das Par tes, su -
je i ta rá a ina dim plen te ao pa ga men to de uma mul ta, de 
ca rá ter me ra men te pe nal, do va lor de R$1.000.000,00 
(num mi lhão de re a is), sem pre ju í zo da obri ga ção de 
in de ni zar a ou tra par te por to das as per das e da nos
ocor ri dos ex ce tu an do-se a in fra ção a que se re fe re
a cláu su la 4.1.2 que im pli ca na mul ta es pe cí fi ca a
ela co mi na da.

9.2 As mul tas pre vis tas nes te con tra to es ta rão
su je i tas à atu a li za ção mo ne tá ria cal cu la da em con for -
mi da de com a va ri a ção do IGP-DI edi ta do pela Fun -
da ção Ge tú lio Var gas, e de ve rão ser pa gas à ou tra
par te in de pen den te men te de ve ri fi ca ção de cul pa ou
pro va de dano, no pra zo de 5 (cin co) dias con ta do da



data em que a obri ga ção da par te in fra to ra de ve ria ter 
sido cum pri da.

9.3 A mul ta de ve rá ser paga no do mi cí lio da
par te afe ta da, acres cen do-se ao va lor da mes ma
to dos os tri bu tos, gas tos, co mis sões e/ou en car gos
de qual quer na tu re za, que por ven tu ra ve nham a in -
ci dir sob res pon sa bi li da de da par te afe ta da, de ma -
ne i ra que esta re ce ba o mon tan te lí qui do da soma
aci ma in di ca da.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Con fi den ci a li da de

10.1 Con si de ram-se con fi den ci a is e de ca rá ter
não pú bli co, to das e qua is quer in for ma ções téc ni -
cas, ope ra ci o na is, fi nan ce i ras, ad mi nis tra ti vas, eco -
nô mi cas, co mer ci a is, bem como to das e qua is quer
ou tras in for ma ções, es cri tas ou ver ba is, for ne ci das
ou que ve nham a ser do co nhe ci men to das Par tes,
suas con tro la do ras, con tro la das ou co li ga das, ou
ain da qual quer ou tra do cu men ta ção dis po ni bi li za da
por qual quer uma das Par tes, por sua con tro la do ra,
con tro la das ou co li ga das.

10.2 Em face do dis pos to na sub cláu su la an te ri -
or, cada uma das Par tes fica obri ga da a:

a) man ter con fi den ci a is, to das as in for ma ções
de ca rá ter não pú bli co a que te nha aces so;

b) uti li zar as in for ma ções re la ci o na das so men te 
com o pro pó si to de bus car a trans fe rên cia dos di re i tos 
de con ces são da TV Man che te à Ôme ga.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Vi gên cia

11.1 O pre sen te Con tra to en tra rá em vi gor na
data de sua as si na tu ra, vi go ran do, en tre tan to, em
ca rá ter tran si tó rio até que haja a pu bli ca ção do De -
cre to Pre si den ci al for ma li zan do a trans fe rên cia da
con ces são que cons ti tui semi-ob je to.

11.2 Enquan to não ocor rer o im ple men to da
con di ção re so lu ti va es ta be le ci da na Cláu su la Qu ar ta
des te Con tra to, são ine xi gí ve is as obri ga ções da

Ôme ga, as qua is so men te se rão de vi das após esse
even to.

11.3 Este Con tra to é ce le bra do com o ca rá ter
de ir re vo ga bi li da de e ir re tra ta bi li da de, obri gan do as 
Par tes por si e/ou por seus su ces so res le ga is, a
qual quer tí tu lo ou con di ção, res pe i ta do o pe río do de 
tran si ção e o im ple men to da  con di ção re so lu ti va
con tra tu al.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Foro

12.1 O pre sen te Con tra to será re gi do e in ter -
pre ta do em con for mi da de com as leis bra si le i ras,
ele gen do as Par tes o Foro da Co mar ca da Ca pi tal
do Esta do do Rio de Ja ne i ro, o qual terá com pe tên -
cia ex clu si va no que toca a qua is quer ques tões ju di -
ci a is, re la ti vas à in ter pre ta ção des te Con tra to e à
exe cu ção de qua is quer obri ga ções aqui pre vis tas,
com ex pres sa re nún cia de qual quer ou tro, em ra zão
de pri vi lé gio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13.1 O Dr. Pa u lo Pe li ca no, in ven ta ri an te do
Espó lio de Oscar Bloch Si gel mann, res sal va que as -
si na sob a con di ção de ob ter o al va rá ju di ci al com -
pe ten te.

E, por es ta rem as sim jus tas e con tra ta das, as
Par tes fir mam o pre sen te ins tru men to em 10 (dez)
vias de igual for ma e teor para um só efe i to, na pre -
sen ça das tes te mu nhas aba i xo.

São Pa u lo, de maio de 1999.
TV Man che te Ltda: Pe dro Jack Ka pel ler – Car -

los Si gel mann – Ivo Si gel mann - Da vid Elkind
Schvartz – Espó lio de Adolp ho Bloch - Espó lio de
Oscar Bloch Si gel mann - Do ris Ka pel ler.

TV Ôme ga Ltda.: a) Amil ca re Dal le vo Jr. – b)
Mar ce lo de Car va lho Fra ga li.

Tes te mu nhas: 1. Anto nio Can di do de Aze ve do 
So dré, RG nº 1.985.326/SSP–SP – 2. Tú lio Sil vi a no
Bran dão, RG nº 184.358.















Exmº Sr. Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções:

Ref. S/Ofí cio 1.645/SE – MC

TV Ôme ga Ltda., por seu re pre sen tan te le gal a 
fi nal as si na do, em aten ção ao pe di do de in for ma -
ções de 3 do cor ren te ano que ca pe ia pe di do dos
Sin di ca tos de Ra di a lis tas e Jor na lis tas do Rio de Ja -
ne i ro, São Pa u lo, Dis tri to Fe de ral, Per nam bu co e Mi -
nas Ge ra is, vem es cla re cer o quan to se gue:

1. Na for ma da do cu men ta ção de fo lhas 153/175 
que ins trui o pe di do de trans fe rên cia da con ces são
hoje ti tu la da pela TV Ôme ga Ltda., cons ta ta-se que,
em es tri to com pri men to ao dis pos to na cláu su la 3.1
do “Instru men to Par ti cu lar de Pe di do de Trans fe rên cia 
Di re ta e Con di ci o nal de Con ces são para Explo ra ção
de Ser vi ços de Rá dio de Fu são de Sons e Ima gens e
ou tras aven ças” da ta do de 10-5-1999, esta as su miu
as se guin tes obri ga ções:

a) as se gu rar nu me rá rio para re co lhi men to das
par ce las das con tri bu i ções de vi das ao INSS e FGTS;

b) efe tu ar por con ta e or dem da TV Man che te, o
pa ga men to de sa lá ri os em atra so;

c) pa gar aos quo tis tas da TV Man che te, a quan -
tia con ven ci o na da.

2. Em cum pri men to às dis po si ções aci ma a TV
Ôme ga Ltda., além de efe tu ar o pa ga men to de duas
pres ta ções ini ci a is dos qua tro acor dos fir ma dos en tre
TV Man che te e INSS, re que reu a con so li da ção e par -
ce la men to des tas dí vi das jun to ao Pro gra ma do Re fis, 
con for me pro to co lo de 11 de ou tu bro de 1999 (có pia
ane xa).

3. Igual men te, no sen ti do de efe tu ar o re co lhi -
men to das par ce las de vi das ao FGTS – ape sar do in -
su ces so da sig na tá ria em ob ter me lho res ele men tos
jun to aos con tro la do res da TV Man che te –, por inú -
me ras ve zes ten tou pro ce der ao cál cu lo dos va lo res
de vi dos, como tam bém, os mon tan tes que de ve rão
ser aba ti dos por de cor rên cia de re co lhi men tos re a li -
za dos jun to às inú me ras re cla ma ções tra ba lhis tas
exis ten tes.

Não ten do lo gra do su ces so na ob ten ção des ses 
ele men tos em data de 17 do cor ren te, for mal men te,
re que reu à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral a in di ca ção do
es ta do da dí vi da, de modo que, o dé bi to da TV Man -
che te pu des se ser sal da do por TV Ôme ga Ltda., (có -
pia ane xa).



4. Além de já ter a TV Ôme ga pago a pri me i ra
par ce la anu al de US$1.000.000,00 (Hum Mi lhão de
Dó la res) con ver ti dos em Re a is, aos an ti gos quo tis tas
de TV Man che te, com re la ção aos “sa lá ri os em atra -
sos” re fe ren te a fun ci o ná ri os da TV Man che te, efe tu -
ou a TV Ôme ga o pa ga men to de seis par ce las, de
doze, atin gin do o mon tan te de R$7.570.651,00
(Sete Mi lhões, Qu i nhen tos e Se ten ta Mil, Se is cen tos 
e Cin qüen ta e Um Re a is), en con tran do-se pen den te
a sé ti ma com ven ci men to pre vis to para 28 de no -
vem bro do cor ren te ano, em ra zão de des ca bi da de -
ci são pro fe ri da pelo Ju í zo Esta du al do Rio de Ja ne i -
ro, e as sim in com pe ten te, eis que a ma té ria se en -
con tra no âm bi to de apre ci a ção da Jus ti ça Fe de ral
(pla ni lha ane xa).

De fato, em Ação De cla ra tó ria em cur so pe ran te
a 3ª Vara da Jus ti ça Fe de ral de Bra sí lia (Pro ces so nº
99.036.202-6), a União Fe de ral não so men te de -
mons trou o seu in te res se a ser tu te la do em ju í zo,
como tam bém re que reu e ob te ve a sua in te gra cão
pro ces su al como as sis ten te da TV Ôme ga (có pia
ane xa do des pa cho de 14-12-1999).

Da de ci são pro fe ri da pelo M.M. Ju í zo da 3ª Vara
da Jus ti ça Fe de ral do Dis tri to Fe de ral, re sul ta ma ni -
fes ta a com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral para o exa me
das con di ções ajus ta das para pro ce der a trans fe rên -
cia da con ces são, por for ça do in ci so I, do art. 19 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. De flui, tam bém, des ta de ci são
que ape nas as con di ções enu me ra das no pro ces so
de trans fe rên cia, e não ou tras e am plas como in de vi -
da men te en ten di do por Ju í zo Esta du al, são as úni cas
exi gí ve is e que de vem ser con si de ra das como de pre -
ser va ção do in te res se da União.

5. Nes sas con di ções a TV Ôme ga, pres tan do as 
pre sen tes in for ma ções, de se ja en fa ti zar a esse Mi nis -
té rio o per fe i to adim ple men to das obri ga ções con tra -
tu a is as su mi das como con di ção ex pres sa no pe di do
de trans fe rên cia di re ta, cuja re gu la ri da de, além de se
em ba sar em ju di ci o sos pro nun ci a men tos da Con sul -
to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, ain da
con tou com o res pal do da apre ci a ção do Po der Ju di -
ciá rio ao de ter mi nar o ar qui va men to de Ação Po pu lar
(ação que se pro ces sou pe ran te a 8ª Vara da Jus ti ça
Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, pro ces so nº 99.001.8427-0 
– des pa cho em ane xo).

Co lo can do-se a TV Ôme ga à dis po si ção des te
Mi nis té rio para pres tar qua is quer ou tras in for ma ções
su ple men ta res, vale-se da opor tu ni da de para apre -
sen tar seus pro tes tos de ele va da con si de ra ção.

Ba ru e ri, 20 de de zem bro de 1999. – Amíl ca re
Dal le vo Jú ni or, TV Ôme ga Ltda.

São Pa u lo, 13 de ou tu bro de 1999 

Ilmº Sr.
Dr. Ita çu ci Gon çal ves de Lima Bel trão
Pro cu ra do ria do Insti tu to So ci al de Se gu ro So ci al
Rua Pe dro Les sa, nº 36, sala 616 – Cen tro
Rio de Ja ne i ro – RJ

Se nhor Pro cu ra dor,
Com re fe rên cia aos par ce la men tos re la ci o na -

dos em ane xo con fir ma mos o in te res se da em pre sa
TV Man che te Ltda., em con so li dar to dos os dé bi tos
exis ten tes jun to ao ins ti tu to.

Para tan to, ma ni fes ta ex pres si va men te a sua
von ta de e for ma li za o pe di do de in gres so no Re fis
con for me pre vê o § 2º do art. 2º da Me di da pro vi só ria
nº 1.932, de 6 de ou tu bro de 1999, pas san do a data
de hoje a ser a data base da op ção.

Pe di mos man ter os par ce la men tos no es ta do
em que se en con tram para con so li dá-los na for ma da
op ção ora ma ni fes ta da.

Aten ci o sa men te gra tos pe las pro vi dên ci as
subs cre ve mo-nos aten ci o sa men te – p.p. Lú cio Ca -
tal do Co lan ge lo, TV Man che te Ltda., OAB SP.7329 – 
c/c Dr. Mar cos Maia Jú ni or.



São Pa u lo 17 de de zem bro de 1999

À Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral

Pre za dos Se nho res,
TV Ôme ga Ltda., a fi nal as si na da, ten do em vis -

ta a as sun ção de obri ga ção de pa ga men to de con tri -
bu i ção de vi da ao FGTS, de res pon sa bi li da de de TV
Man che te Ltda., e no sen ti do de po der com pro var o
adim ple men to des ta obri ga ção jun to ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, ser ve-se da pre sen te para so li ci -
tar a V. Sªs o es ta do da dí vi da da que la em pre sa jun to
ao FGTS, le van do-se em con ta as de du ções que de -
ve rão ser con si de ra das por de cor rên cia de re co lhi -

men tos fe i tos em inú me ras re cla ma ções tra ba lhis tas
mo vi das con tra a TV Man che te Ltda.

O pre sen te pe di do de cor re, igual men te, da im -
pos si bi li da de da sig na tá ria em ob ter do cu men tos jun -
to aos ti tu la res do con tro le da TV Man che te Ltda.,
ape sar de re i te ra das ten ta ti vas vi san do a so lu ção da
pen dên cia.

Cer tos de po der con tar com a ne ces sá ria ce le ri -
da de des sa Ca i xa Eco nô mi ca no for ne ci men to da
exa ta po si ção do es ta do da dí vi da, ser vi mo-nos da
opor tu ni da de para ma ni fes tar nos so apre ço e con si -
de ra ção.

Ro gé rio Si mões Alves, TV Ôme ga Ltda.

























REQUERIMENTO Nº 313, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Com vis tas a ins tru ir o Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo nº 236, de 2000, re que i ro, nos ter mos do art. 50, 
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 
215, I, a, 216 e 217 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, seja en ca mi nha da ao Exce len tís si mo Se -
nhor Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al a se guin te so li ci ta ção:

1 – Infor ma ção so bre a si tu a ção da em pre sa TV
Ôme ga Ltda. jun to ao Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri da -
de So ci al (INSS), no to can te às obri ga ções so ci a is re -
fe ren tes a seus em pre ga dos, e a re mes sa dos res -
pec ti vos ex tra tos men sa is;

2 – Infor ma ção so bre a si tu a ção da em pre sa TV
Man che te Ltda. jun to ao Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri -
da de So ci al (INSS), no to can te às obri ga ções so ci a is
re fe ren tes a seus em pre ga dos, de 1982 a 1999, e a
re mes sa dos res pec ti vos ex tra tos men sa is.

Jus ti fi ca ção

Encon tra-se na Co mis são de Edu ca ção des ta
Casa le gis la ti va, para pa re cer, o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 236, de 2000, que re no va a con ces são
trans fe ri da da TV Man che te à TV Ôme ga (nome fan -
ta sia Rede TV!) por meio do De cre to s/n, de 14 de
maio de 1999, para ex plo ra ção de ser vi ço de te le vi -
são aber ta nas ci da des do Rio de Ja ne i ro, Belo Ho ri -
zon te, Re ci fe, For ta le za e São Pa u lo.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Se na -
do Fe de ral, dos atos que ou tor gam e re no vam con -
ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu -
tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter mos do 
art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer às
for ma li da des e cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu -
ção SF nº 39, de 1992.

Essa nor ma in ter na elen ca uma sé rie de in for -
ma ções a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten den -
te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, e
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da 
Co mis são. O cum pri men to das obri ga ções pre vi den -
ciá ria e tra ba lhis ta in clui-se, evi den te men te, en tre as
exi gi das das emis so ras.

No pre sen te caso, há de nún ci as de que a TV
Ôme ga não vem hon ran do o con tra to de com pra e
ven da fir ma do com a TV Man che te, re sul tan te de ne -
go ci a ções pa tro ci na das pelo Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções, que diz, tex tu al men te, em sua cláu su la ter -
ce i ra:

Cons ti tu em res pon sa bi li da des da Ôme ga, a li -
qui da ção das se guin tes obri ga ções da TV Man che te:

– as se gu rar nu me rá rio para o re co lhi men to das
par ce las das con tri bu i ções pa ra fis ca is de vi das ao INSS
e do FGTS de vi do à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral (...);

– efe tu ar, por con ta e or dem da TV Man che te, o
pa ga men to dos sa lá ri os em atra so re la ti vos aos fun ci -
o ná ri os da que la em pre sa.

Essas as ra zões que nos le vam a apre sen tar o
pre sen te re que ri men to de in for ma ções, de modo a
em ba sar a apre ci a ção do ato de re no va ção da con -
ces são para ex plo ra ção de ser vi ço de ra di o di fu são de 
sons e ima gens, ora sob aná li se da Co mis são de
Edu ca ção.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2001. – Se na -
do ra He lo í sa He le na.

(À Mesa para de ci são.)

Avi so nº 299

Em 3 de ou tu bro de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Em aten ção ao ofí cio PS/RI nº 1.024/01, que tra -

ta do Re que ri men to de Infor ma ção nº 313, de 2001,
de au to ria da Se na do ra He lo í sa He le na, que re quer
in for ma ções acer ca da em pre sa TV Ôme ga Ltda. jun -
to ao INSS, en ca mi nho a V. Exª em ane xo, Ofí cio nº
932, da Pre si dên cia do INSS, que aten de a so li ci ta -
ção da Par la men tar.

Aten ci o sa men te, – Ro ber to Brant, Mi nis tro de
Esta do.

OFÍCIO/INSS/DCGAB/Nº 932

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001

A Sua Se nho ria o Se nhor
Wal ter Már cio Var gas de Qu e i roz
Asses sor Espe ci al do Mi nis tro
Asses so ria de Assun tos Par la men ta res
Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al
70059-900 Bra sí lia – DF

Se nhor Asses sor,
Por in ter mé dio do pre sen te, re me te mos para

essa Asses so ria os da dos em ane xo, que vi sam aten -
der ao Re que ri men to de Infor ma ção nº 313/2001, de
au to ria da Se na do ra He lo í sa He le na.

Aten ci o sa men te, – José Car los C de P. Cas ti -
lho, Che fe de Ga bi ne te do Di re tor-Pre si den te.









O SR PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe di -
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa do Se na do
apro vou os Re que ri men tos n.ºs 448, 520, 521 e 524,
de 2001, de au to ria dos Se na do res Osmar Dias, Edu -
ar do Su plicy e Se bas tião Ro cha, cu jos pa re ce res fo -
ram li dos an te ri or men te, so li ci tan do in for ma ções a
Mi nis tros de Esta do.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ve nho so li ci tar à Mesa Di re to ra pro vi -
dên ci as re fe ren tes a ofí cio que, como Pre si den te da
CPI do Fu te bol, aca bo de re ce ber da Asso ci a ção dos
Con sul to res Le gis la ti vos e dos Con sul to res de Orça -
men to do Se na do Fe de ral, do qual faço a le i tu ra:

No cum pri men to de mi nhas obri ga -
ções de Pre si den te da Ales fe, ve nho trans -
mi tir a V. Exª os fa tos que fo ram da dos a co -
nhe cer no dia de hoje e que de man dam, a
meu ver, ur gen tes pro vi dên ci as para a pro -
te ção da in te gri da de fí si ca dos ser vi do res
pú bli cos que de sem pe nham tra ba lho de as -
ses so ra men to à CPI pre si di da por V. Exª,
en tre os qua is se in clu em Con sul to res do
Se na do Fe de ral.

Des de abril pas sa do, al guns de seus
as ses so res têm re ce bi do ame a ças di fu sas,
ve i cu la das pela im pren sa ou re trans mi ti das
por re pór te res, e li ga ções ame a ça do ras
anô ni mas para sua re si dên cia.

Ora, Sr. Se na dor, para o bem das ins ti -
tu i ções pú bli cas bra si le i ras e para a pre ser -
va ção da ati vi da de mo ra li za do ra que re pre -
sen ta a ação de uma Co mis são como a pre -
si di da por V. Exª, jul go im pres cin dí vel que os 
ser vi do res que a as ses so ram pos sam des -
fru tar da in dis pen sá vel tran qüi li da de para
exer cer sua ta re fa de apo io téc ni co aos Se -
nho res Par la men ta res.

Em con se qüên cia, ava lio como in to le -
rá vel que a atu a ção des ses de di ca dos ser vi -
do res ou sua vida pes so al pos sam ser per -
tur ba das por qua is quer cons tran gi men tos
ou ame a ças, mes mo que fa la ci o sas.

Nes ses ter mos, Sr. Se na dor, ve nho
res pe i to sa men te so li ci tar que V. Exª, com os 

po de res de que é in ves ti do, re que i ra das au -
to ri da des com pe ten tes a de vi da apu ra ção
dos fa tos, bem como, se ne ces sá ria, a pro -
te ção po li ci al à as ses so ria da Co mis são.

Con fi an te de que V. Exª sa be rá des -
cor ti nar as me lho res pro vi dên ci as a so li ci tar, 
subs cre vo-me.

Res pe i to sa men te,
Pa u lo Cha ves de Re zen de Mar tins.
Con sul tor Le gis la ti vo.
Pre si den te da Ales fe.

Sr. Pre si den te, re pu di a mos, em nome tam bém
do Se na dor Ge ral do Althoff, Re la tor da CPI do Fu te -
bol, e dos de ma is in te gran tes da re fe ri da Co mis são,
as sór di das ame a ças que se cons ti tu em em fi lhas
da co var dia, pro du zi das no ano ni ma to por aque les
que, cer ta men te, te mem a ação mo ra li za do ra de
uma co mis são par la men tar de in qué ri to.

Des ta co o tra ba lho de de di ca ção, com pe tên cia
e de no do dos ser vi do res do Se na do Fe de ral e de ou -
tros ór gãos do Po der Exe cu ti vo que co la bo ram nas in -
ves ti ga ções. São pro fis si o na is téc ni cos, com pe ten -
tes, que in ves ti gam os fa tos com se ri e da de e ab so lu ta 
res pon sa bi li da de.

Cer ta men te, Sr. Pre si den te, há os que não se
con for mam com esse tra ba lho de in ves ti ga ção, que
abriu cha ma da ca i xa-pre ta do fu te bol bra si le i ro, des -
ven dan do os mis té ri os que pro du zem ma ze las, fal ca -
tru as e cor rup ção, cri mes con tra o sis te ma fi nan ce i ro
na ci o nal, con tra a or dem tri bu tá ria na ci o nal, com eva -
são de di vi sas, so ne ga ção fis cal, eli são fis cal, la va -
gem de di nhe i ro, en ri que ci men to ilí ci to.

Não há dú vi das, Sr. Pre si den te, é pre ci so que os 
que ame a çam sa i bam: não con se gui rão ate mo ri zar o
tra ba lho des ses pro fis si o na is que as ses so ram a CPI
do Fu te bol.

Esta mos pró xi mos da pro du ção de um re la tó rio
com pe ten te do Se na dor Ge ral do Althoff, Re la tor des -
ta CPI, que vai ofe re cer ao País um di ag nós ti co da re a li -
da de da ad mi nis tra ção do fu te bol bra si le i ro e, além
dis so, vai pro por uma nova le gis la ção, ca paz de co i bir
abu sos, aca bar com a im pu ni da de, para que as fal ca -
tru as e os ilí ci tos pra ti ca dos não per du rem em pre ju í -
zo aos in te res ses des te País.

Sr. Pre si den te, em ho me na gem a es ses ser vi -
do res, em res pe i to à pro fis são que exer cem, so li ci to,
em nome da CPI do Fu te bol, a V. Exª as ne ces sá ri as
pro vi dên ci as para pre ser vá-los des sas ame a ças, a
fim de que pos sam con ti nu ar tra ba lhan do com a mes -
ma efi ciên cia e de no do a ser vi ço do in te res se pú bli co
nes ta Casa do Se na do Fe de ral.

Já en ca mi nha mos à Po lí cia Fe de ral fita con ten -
do gra va ção com as ame a ças anô ni mas, pro du zi das
atra vés de te le fo ne ma, e es pe ra mos que V. Exª, Pre -



si den te do Se na do Fe de ral, ado te as pro vi dên ci as
que re quer o caso para im pe dir que as ses so res des ta 
Casa pos sam ser ame a ça dos por aque les que não
que rem a mo ra li za ção de uma ati vi da de, que é es por -
ti va, mas é tam bém eco nô mi ca e so ci al, da ma i or im -
por tân cia para o de sen vol vi men to des te País.

Agra de ço, an te ci pa da men te, Sr. Pre si den te, as
pro vi dên ci as que ha ve rá de ado tar nes se caso. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, con si de ran do a gra vi da de da de nún -
cia apre sen ta da pelo ilus tre Se na dor Álva ro Dias,
Pre si den te da CPI que apu ra ir re gu la ri da des no fu te -
bol do Bra sil, de ter mi no à Se gu ran ça da Casa que re do -
bre es for ços no sen ti do de ga ran tir a in te gri da de fí si ca
de to dos aque les que tra ba lham na CPI do Fu te bol.

Con si de ran do que a Po lí cia Fe de ral, se gun do
V. Exª, já tem fita gra va da des sas ame a ças, so li ci to a
V. Exª que me for ne ça có pia do ofí cio en vi a do pela
Asso ci a ção dos Ser vi do res des ta casa a fim de que,
com o ofí cio des ta Pre si dên cia, jun ta men te com o dis -
cur so de V. Exª, seja en vi a do à Po lí cia Fe de ral para
que nos aju de a ga ran tir o tra ba lho e o seu êxi to na
CPI do Fu te bol. 

Re al men te, como afir mou V. Exª, a ame a ça é a
arma dos co var des. Te nho ple na con vic ção de que,
ape sar de tudo, es ses hon ra dos ser vi do res do Se -
na do da Re pú bli ca e os Se na do res que com põem a
CPI, bem como to dos os Se na do res des ta Casa,
não te mem ame a ças. Os nos sos tra ba lhos, com
toda cer te za, irão se re na men te pros se guir até a
sua con clu são.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB - RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der, por cin -
co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra, como Lí der, por cin co mi nu tos, con for -
me so li ci ta do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, é do co nhe ci men to de to dos as
sus pe i tas so bre a pre sen ça da bac té ria an traz não ape -
nas no mun do como even tu al men te em nos so País. 

Por isso, que ro tra zer à Casa as pro vi dên ci as to -
ma das até ago ra pelo Go ver no Fe de ral, par ti cu lar -
men te pelo Mi nis té rio da Sa ú de, a fim de que as Srªs.
Se na do ras e os Srs. Se na do res fi quem com ple no co -
nhe ci men to das me di das to ma das e pos sam even tu al -
men te tam bém su ge rir ou tras me di das nes sa na tu re za.

Ontem, fo ram pre pa ra dos al guns hos pi ta is de
re fe rên cia nas prin ci pa is ca pi ta is do País para aten -
der a even tu a is ca sos sus pe i tos de con ta mi na ção
pela bac té ria an traz. São ins ti tu i ções es pe ci a li za das

no tra ta men to de do en ças trans mis sí ve is. São elas –
pas so a no meá-las para as Srªs e os Srs. Se na do res:
o Hos pi tal São Se bas tião, no Rio de Ja ne i ro; Emí lio
Ri bas, em São Pa u lo; Mi guel Cou to, em Sal va dor, e
Osval do Cruz, em Re ci fe e no Pa ra ná.

Será fe i to um tra ba lho con jun to en tre a Fi o cruz,
a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa) e
o Cen tro Na ci o nal de Epi de mi o lo gia (Ce nep) da Fun -
da ção Na ci o nal de Sa ú de (Fu na sa). Esses três ór -
gãos li ga dos ao Mi nis té rio da Sa ú de es ta rão atu an do
em con jun to com a Po lí cia Fe de ral, Re ce i ta Fe de ral,
De par ta men to de avi a ção Ci vil (DAC), Infra e ro e Cor -
re i os, ini ci al men te nos ae ro por tos do Rio de Ja ne i ro e 
São Pa u lo. Essa ação pre ven ti va de ve rá es ten der-se
para as ou tras ca pi ta is do País. 

Nes se tra ba lho con jun to, ca be rá à Infra e ro fa zer 
o tre i na men to de seus fun ci o ná ri os res pon sá ve is pela 
lim pe za, a fim de es ta rem pre pa ra dos no caso do en -
con tro de ma te ri al sus pe i to. A Po lí cia Fe de ral, com
agen tes es pe ci a li za dos, fi ca rá res pon sá vel pelo re co -
lhi men to de subs tân ci as, que se rão en ca mi nha das,
jun ta men te com a Anvi sa, à Fun da ção Oswal do Cruz
para as aná li ses. 

Já exis te o gru po cha ma do Res pos tas Rá pi das a
Emer gên ci as Epi de mi o ló gi cas, do Mi nis té rio da Sa ú de,
for ma do por 22 es pe ci a lis tas tre i na dos no Cen ter of Di -
se a se Con trol, nos Esta dos Uni dos, que tam bém está
pre pa ra do para atu ar em ca sos de emer gên cia. 

O Mi nis tro da Sa ú de as si na por ta ria pre ven do
que to dos os la bo ra tó ri os do País que usam a bac té -
ria an traz em suas pes qui sas no ti fi quem ime di a ta -
men te o Mi nis té rio da Sa ú de. A par tir des sa no ti fi ca -
ção, téc ni cos do Mi nis té rio vi si ta rão os lo ca is para ve -
ri fi car se es tão se guin do es tri ta men te as nor mas de
se gu ran ça du ran te o ma nu se io da bac té ria. 

São es cla re ci men tos e in for ma ções que tra go à
Casa não ape nas para con tar com a co la bo ra ção das
Srªs Se na do ras e dos Srs. Se na do res em no vas su -
ges tões, mas, ao mes mo tem po, para in for má-los das 
me di das to ma das no par ti cu lar. 

Obri ga do, Sr. Pre si den te, agra de ço pelo tem po
con ce di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 597, DE 2001

Nos ter mos do art. 336, in ci so II, com bi na do
com o art. 338, in ci so IV, do Re gi men to in ter no do Se -
na do Fe de ral, re quer ur gên cia, para o PDS nº 236/00
que “Apro va o ato que re no va a con ces são da TV
Ôme ga Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são



de sons e ima gens – TV nas ci da des do Rio de Ja ne i -
ro, Re ci fe, Belo Ho ri zon te, For te le za e São Pa u lo, nos
Esta dos do Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co, Mi nas Ge ra is,
Ce a rá e São Pa u lo, res pec ti va men te”. 

Sala das Co mis sões, 16 de ou tu bro de 2001. –
Ri car do San tos – Pe dro Piva – Ca sil do Mal da ner –
Fre i tas Neto – Álva ro Dias – Emi lia Fer nan des
(Absten ção) – Antô nio Car los Jú ni or – Ju vên cio da
Fon se ca – Ro me ro Jucá – Ge ral do Cân di do (con trá -
rio) – Car los Pa tro cí nio – Na bor Jú ni or – Mar lu ce
Pin to – Luiz Pon tes – Ro meu Tuma – Te o tô nio Vi le la
– Wal deck Orné las – José Fo ga ça (não-mem bro).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esse
re que ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia, na
for ma do dis pos to no art. 340, II do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 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 598 DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 236/2000, que
“Apro va o ato que re no va a con ces são da TV Ôme ga
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens – TV, nas ci da des do Rio de Ja ne i ro, Re ci fe,
Belo Ho ri zon te, For ta le za e São Pa u lo, nos Esta dos
do Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co, Mi nas Ge ra is, Ce a rá
e São Pa u lo, res pec ti va men te”, seja ou vi da tam bém a 
Co mis são de Assun tos So ci a is.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re -
que ri men to que aca ba de ser lido será in clu í do em
Ordem do Dia opor tu na men te, nos ter mos do art.
255, II, ”c“, item 12 do Re gi men to da Casa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É so bre o 
as sun to, Exce lên cia?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
É, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V. Exª
a pa la vra 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,
de se jo fa lar so bre o as sun to lido há pou co pelo Sr. 1º
Se cre tá rio.

Foi apre sen ta do um re que ri men to de ur gên cia
para a vo ta ção da au to ri za ção pelo Se na do Fe de ral

da con ces são da Rede Ôme ga, que é su ces so ra da
Rede Man che te. Apre sen tei um re que ri men to para
que esse pro je to seja apre ci a do pela Co mis são de
Assun tos So ci a is, em vir tu de da sua ex tra or di ná ria
im por tân cia so ci al. Cre io que o Se na do Fe de ral deva
em pe nhar-se a fim de pro mo ver o en ten di men to en tre 
a Rede Ôme ga, a Rede TV! e os fun ci o ná ri os que por
tan tos anos tra ba lha ram na Rede Man che te e que es -
pe ram que re a li ze mos um tra ba lho ca ta li sa dor de en -
ten di men to en tre os res pon sá ve is pela Rede Ôme ga,
Rede TV! e Rede Man che te de modo a as se gu rar o
aten di men to dos di re i tos so ci a is de les, con for me es -
ta va pre vis to no con tra to as si na do.

Se por ven tu ra for apro va do o re que ri men to de
ur gên cia – o pro je to se ria co lo ca do em pa u ta na quin -
ta-fe i ra –, o meu re que ri men to se ria co lo ca do em pa u -
ta an tes dis so, ou seja, ama nhã, de tal ma ne i ra a não
per der a re le vân cia e o pro pó si to?

É essa a in da ga ção que for mu lo a V. Exª, Sr.
Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra para con tra di tar o
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, para con tra di tar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para um es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, eu que ria fa zer duas ob ser va ções. A
pri me i ra é a de que a Co mis são de Edu ca ção fez uma 
au diên cia pú bli ca para dis cu tir a ques tão da TV Man -
che te e da TV Ôme ga. Essa au diên cia ocor reu, a ma -
té ria foi dis cu ti da e a Co mis são, se guin do o seu pre -
ce i to, a apro vou e tam bém um pe di do de ur gên cia.

O Se na dor Edu ar do Su plicy so li ci ta que seja ou -
vi da a Co mis são de Assun tos So ci a is. Se for apro va -
do o pe di do de ur gên cia, a Co mis são de Assun tos
So ci a is dará o pa re cer em ple ná rio, no dia da vo ta ção. 
Por tan to, a apro va ção do re gi me de ur gên cia não pre -
ju di ca o re que ri men to do Se na dor Edu ar do Su plicy,
pelo con trá rio, co lo ca em de ba te essa ques tão tam -
bém no dia da vo ta ção do re gi me de ur gên cia.

Era esse o es cla re ci men to que eu gos ta ria de
fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª tem ra zão. Se a ur gên cia for
apro va da, o re que ri men to do Se na dor Edu ar do Su -
plicy será apre ci a do como pre li mi nar e, se apro va do,
o pa re cer será dado ime di a ta men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 206, DE 2001

Au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro -
pe cuá rio no Mu ni cí pio de Por to Gran de,
no Esta do do Ama pá, 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

Dis tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio de Por to Gran de,
Esta do do Ama pá.

Art. 2º O Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta esta lei 
terá como ob je ti vo prin ci pal a cri a ção de pólo de de sen -
vol vi men to agro pe cuá rio au to sus ten ta do, ge ran do em -
pre gos e ren da por meio da pro du ção e da co mer ci a li -
za ção de pro du tos agro pe cuá ri os e ex tra ti vos, da pre -
ser va ção do meio am bi en te, da pro mo ção da pes qui sa,
da mi ne ra ção e do tu ris mo eco ló gi co.

Art. 3º Com pe te ao Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, por in ter mé dio
da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us
(SUFRAMA), de ter mi nar as nor mas téc ni cas e fi nan -
ce i ras para o es ta be le ci men to do Dis tri to Agro pe cuá -
rio re fe ri do nes ta lei.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us
(SUFRAMA), se di a da em Ma na us, foi ins ti tu í da pelo
De cre to-Lei nº 288, de 1967, com a pre ten são de ge -
rar um pólo de de sen vol vi men to para a Re gião Nor te,
com base em isen ções fis ca is e fa ci li da des de con su -
mo ca pa zes de atra ir ca pi ta is e mão de obra.

O De cre to-Lei nº 356, de 1968, es ten deu os mes -
mos be ne fí ci os a to dos os es ta dos da Ama zô nia Oci -
den tal – Ama zo nas, Acre, Ro ra i ma, Ron dô nia e Acre.

Des de o iní cio da exis tên cia da Zona Fran ca de
Ma na us, hou ve o pro pó si to de im plan ta ção de um
Dis tri to Agro pe cuá rio que che gou a ser cri a do, abri -
gan do 165 pro je tos de agri cul tu ra.

É ine gá vel o po ten ci al agro pe cuá rio da Ama zô -
nia Oci den tal, e a im plan ta ção de um Dis tri to Agro pe -
cuá rio no Ama pá con tri bu i rá sig ni fi ca ti va men te para o 
de sen vol vi men to do se tor.

Hoje, o ma i or co nhe ci men to téc ni co-ci en tí fi co
dis po ní vel so bre a re gião, a ma i or cons ci en ti za ção
so bre a ri que za que re pre sen ta a enor me bi o di ver si -
da de lo cal e o su ces so mun di al do tu ris mo eco ló gi co
e ru ral po dem pro mo ver uma ex plo ra ção agro pe cuá -

ria ca paz de as se gu rar o pro gres so eco nô mi co, sem
pre ju í zo dos as pec tos so ci a is e da ne ces sá ria pre ser -
va ção am bi en tal.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Se bas tião Ro cha.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Alte ra as dis po si ções da Lei nº
3.173, de 6 de ju nho de 1957 e re gu la a
Zona Fran ca de Ma na us.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 9º, § 2º do Ato Insti tu ci o nal
nº 4, de 7 de de zem bro de 1966,

De cre ta:

CAPÍTULO I
Das fi na li da des e lo ca li za ção da

Zona Fran ca de Ma na us

Art 1º A Zona Fran ca de Ma na us é uma área de
li vre co mér cio de im por ta ção e ex por ta ção e de in cen ti -
vos fis ca is es pe ci a is, es ta be le ci da com a fi na li da de de
cri ar no in te ri or da Ama zô nia um cen tro in dus tri al, co -
mer ci al e agro pe cuá rio do ta do de con di ções eco nô mi -
cas que per mi tam seu de sen vol vi men to, em face dos fa -
to res lo ca is e da gran de dis tân cia, a que se en con tram,
os cen tros con su mi do res de seus pro du tos.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 356,
DE 15 DE AGOSTO DE 1968

Esten de Be ne fí ci os do De cre to-Lei
nú me ro 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, a 
Áre as da Ama zô nia Oci den tal e dá ou tras 
Pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i -
ções que lhe con fe re o art. 58, Item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
Art. 1º Fi cam es ten di dos às áre as pi o ne i ras, zo -

nas de fron te i ra e ou tras lo ca li da des da Ama zô nia
Oci den tal fa vo res fis ca is con ce di dos pelo De cre to-Lei 
nú me ro 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967 e seu re gu la -
men to, aos bens e mer ca do ri as re ce bi dos, ori un dos,
be ne fi ci a dos ou fa bri ca dos na Zona Fran ca de Ma na us, 
para uti li za ção e con su mo in ter no na que las áre as.
....................................................................................



(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 207, DE 2001

Au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro pe -
cuá rio no Mu ni cí pio de Ama pá, no Esta do
do Ama pá, 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

Dis tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio de Ama pá, Esta do 
do Ama pá.

Art. 2º O Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta esta
lei terá como ob je ti vo prin ci pal a cri a ção de pólo de
de sen vol vi men to agro pe cuá rio auto-sus ten ta do, ge -
ran do em pre gos e ren da por meio da pro du ção e da
co mer ci a li za ção de pro du tos agro pe cuá ri os e ex tra ti -
vos, da pre ser va ção do meio am bi en te, da pro mo ção
da pes qui sa, da mi ne ra ção e do tu ris mo eco ló gi co.

Art. 3º Com pe te ao Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, por in ter mé dio
da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us
(SUFRAMA), de ter mi nar as nor mas téc ni cas e fi nan -
ce i ras para o es ta be le ci men to do Dis tri to Agro pe cuá -
rio re fe ri do nes ta lei.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us
(SUFRAMA), se di a da em Ma na us, foi ins ti tu í da pelo
De cre to-Lei Nº 288, de 1967, com o ob je ti vo de cri ar
um pólo de de sen vol vi men to para a re gião Nor te, com 
base em isen ções fis ca is e fa ci li da des de con su mo
ca pa zes de atra ir ca pi ta is e mão-de-obra.

O De cre to-Lei Nº 356, de 1968, es ten deu os mes -
mos be ne fí ci os a to dos os es ta dos da Ama zô nia Oci -
den tal – Ama zo nas, Acre, Ro ra i ma, Ron dô nia e Acre.

Des de o iní cio da exis tên cia da Zona Fran ca em
Ma na us, hou ve o pro pó si to de im plan ta ção de um
Dis tri to Agro pe cuá rio, que che gou a ser cri a do, abri -
gan do 165 pro je tos de agri cul tu ra.

É ine gá vel o po ten ci al agro pe cuá rio da Ama zô -
nia Oci den tal, e a im plan ta ção de um Dis tri to Agro pe -
cuá rio no Ama pá con tri bu i rá sig ni fi ca ti va men te para o 
de sen vol vi men to do se tor.

Hoje, o ma i or co nhe ci men to téc ni co-ci en tí fi co
dis po ní vel so bre a re gião, a ma i or cons ci en ti za ção
so bre a ri que za que re pre sen ta a enor me bi o di ver si -
da de lo cal e o su ces so mun di al do tu ris mo eco ló gi co
e ru ral po dem pro mo ver uma ex plo ra ção agro pe cuá -

ria ca paz de as se gu rar o pro gres so eco nô mi co, sem
pre ju í zo dos as pec tos so ci a is e da ne ces sá ria pre ser -
va ção am bi en tal.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Se bas tião Ro cha.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Alte ra as dis po si ções da Lei nº
3.173, de 6 de ju nho de 1957, e re gu la a
Zona Fran ca de Ma na us.

O Pre si den te da Re pú bli ca usan do da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 9º, § 2º, do Ato Insti tu ci o nal nº 4,
de 7 de de zem bro de 1966, decreta:

CAPÍTULO I
Das fi na li da des e lo ca li za ção da

Zona Fran ca de Ma na us

Art. 1º A Zona Fran ca de Ma na us é uma área de
li vre co mér cio de im por ta ção e ex por ta ção e de in cen ti -
vos fis ca is es pe ci a is, es ta be le ci da com a fi na li da de de
cri ar no in te ri or da Ama zô nia um cen tro in dus tri al, co -
mer ci al e agro pe cuá rio do ta do de con di ções eco nô mi -
cas que per mi tam seu de sen vol vi men to, em face dos fa -
to res lo ca is e da gran de dis tân cia, a que se en con tram,
os cen tros con su mi do res de seus pro du tos.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 356,
DE 15 DE AGOSTO DE 1968

Esten de be ne fí ci os do De cre to-Lei
nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, a áre as
da Ama zô nia Oci den tal e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i -
ções que lhe con fe re o art. 58, item II, da Cons ti tu i ção,

Decreta:
Art. 1º Fi cam es ten di dos às áre as pi o ne i ras, zo -

nas de fron te i ra e ou tras lo ca li da des da Ama zô nia
Oci den tal fa vo res fis ca is con ce di dos pelo De cre to-Lei 
nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e seu re gu la men -
to, aos bens e mer ca do ri as re ce bi dos, ori un dos, be -
ne fi ci a dos ou fa bri ca dos na Zona Fran ca de Ma na us,
para uti li za ção e con su mo in ter no na que las áre as.
....................................................................................

(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 208, DE 2001

Au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro -
pe cuá rio no Mu ni cí pio de La ran jal do
Jari, no Esta do do Ama pá, 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

Dis tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio de La ran jal do
Jari, no Esta do do Ama pá.

Art. 2º O Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta esta
lei terá como ob je ti vo prin ci pal a cri a ção de pólo de
de sen vol vi men to agro pe cuá rio auto-sus ten ta do, ge -
ran do em pre gos e ren da por meio da pro du ção e a
co mer ci a li za ção de pro du tos agro pe cuá ri os e ex tra ti -
vos, da pre ser va ção do meio am bi en te, da pro mo ção
da pes qui sa, da mi ne ra ção e do tu ris mo eco ló gi co.

Art. 3º Com pe te ao Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, por in ter mé dio
da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us
(SUFRAMA), de ter mi nar as nor mas téc ni cas e fi nan -
ce i ras para o es ta be le ci men to do Dis tri to Agro pe cuá -
rio re fe ri do nes ta lei.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us
(SUFRAMA) se di a da em Ma na us foi cri a da pelo De -
cre to-lei nº 288, de 1967, com o ob je ti vo de cri ar um
pólo de de sen vol vi men to para a re gião Nor te, com
base em isen ções fis ca is e fa ci li da des de con su mo
ca pa zes de atra ir ca pi ta is e mão-de-obra.

O De cre to-Lei nº 356, de 1968, es ten deu os mes -
mos be ne fí ci os a to dos os es ta dos da Ama zô nia Oci -
den tal – Ama zo nas, Acre, Ro ra i ma, Ron dô nia e Acre.

Des de o iní cio da exis tên cia da Zona Fran ca de
Ma na us, hou ve o pro pó si to de im plan ta ção de um
Dis tri to Agro pe cuá rio que che gou a ser cri a do, abri -
gan do 165 pro je tos de agri cul tu ra.

É ine gá vel o po ten ci al agro pe cuá rio da Ama zô -
nia Oci den tal, e a im plan ta ção de um Dis tri to Agro pe -
cuá rio no Ama pá con tri bu i rá sig ni fi ca ti va men te para o 
de sen vol vi men to do se tor.

Hoje, o ma i or co nhe ci men to téc ni co-ci en tí fi co
dis po ní vel so bre a re gião, a ma i or cons ci en ti za ção
so bre a ri que za que re pre sen ta a enor me bi o di ver si -
da de lo cal e o su ces so mun di al do tu ris mo eco ló gi co
e ru ral po dem pro mo ver uma ex plo ra ção agro pe cuá -
ria ca paz de as se gu rar o pro gres so eco nô mi co, sem

pre ju í zo dos as pec tos so ci a is e da ne ces sá ria pre ser -
va ção am bi en tal.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Se bas tião Ro cha. 

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Alte ra as dis po si ções da Lei nº 3.173
de 6 de ju nho de 1957 e re gu la a Zona
Fran ca de Ma na us.

O Pre si den te da Re pú bli ca usan do da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 9º § 2º do Ato Insti tu ci o nal nº 4,
de 7 de de zem bro de 1966, de cre ta:

CAPÍTULO I
Das fi na li da des e lo ca li za ção da

Zona Fran ca de Ma na us

Art. 1º A Zona Fran ca de Ma na us é uma área de
li vre co mér cio de im por ta ção e ex por ta ção e de in cen ti -
vos fis ca is es pe ci a is, es ta be le ci da com a fi na li da de de
cri ar no in te ri or da Ama zô nia um cen tro in dus tri al, co -
mer ci al e agro pe cuá rio do ta do de con di ções eco nô mi -
cas que per mi tam seu de sen vol vi men to, em face dos fa -
to res lo ca is e da gran de dis tân cia, a que se en con tram,
os cen tros con su mi do res de seus pro du tos.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 356,
DE 15 DE AGOSTO DE 1968

Esten de be ne fí ci os do De cre to-Lei
nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, a Áre as
da Ama zô nia Oci den tal e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i -
ções que lhe con fe re o art. 58, item II, da Cons ti tu i ção, 
de cre ta:

Art. 1º Fi cam es ten di dos às áre as pi o ne i ras, zo -
nas de fron te i ra e ou tras lo ca li da des da Ama zô nia
Oci den tal fa vo res fis ca is con ce di dos pelo De cre to-Lei 
nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967 e seu re gu la men to.
aos bens e mer ca do ri as re ce bi dos, ori un dos, be ne fi -
ci a dos ou fa bri ca dos na Zona Fran ca de Ma na us,
para uti li za ção e con su mo in ter no na que las áre as.
....................................................................................

(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 209, DE 2001

Au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro -
pe cuá rio no Mu ni cí pio de Ser ra do Na vio, 
no Esta do do Ama pá, 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

Dis tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio de Ser ra do Na vio, 
no Esta do do Ama pá.

Art. 2º O Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta esta
lei terá como ob je ti vo prin ci pal a cri a ção de pólo de
de sen vol vi men to agro pe cuá rio auto-sus ten ta do, ge -
ran do em pre gos e ren da por meio da pro du ção e da
co mer ci a li za ção de pro du tos agro pe cuá ri os e ex tra ti -
vos, da pre ser va ção do meio am bi en te, da pro mo ção
da pes qui sa, da mi ne ra ção e do tu ris mo eco ló gi co.

Art. 3º Com pe te ao Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, por in ter mé dio
da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us
(SUFRAMA), de ter mi nar as nor mas téc ni cas e fi nan -
ce i ras para o es ta be le ci men to do Dis tri to Agro pe cuá -
rio re fe ri do nes ta lei.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us
(SUFRAMA) se di a da em Ma na us, foi ins ti tu í da pelo
De cre to-Lei nº 288, de 1967, com o ob je ti vo de cri ar
um pólo de de sen vol vi men to para a re gião Nor te, com 
base em isen ções fis ca is e fa ci li da des de con su mo
ca pa zes de atra ir ca pi ta is e mão-de-obra.

O De cre to-Lei nº 356, de 1968, es ten deu os
mes mos be ne fí ci os a to dos os es ta dos da Ama zô nia
Oci den tal – Ama zo nas, Acre, Ro ra i ma e  Ron dô nia.

Des de o iní cio da exis tên cia da Zona Fran ca de
Ma na us hou ve o pro pó si to de im plan ta ção de um Dis -
tri to Agro pe cuá rio, que che gou a ser cri a do, abri gan -
do 165 pro je tos de agri cul tu ra.

É ine gá vel o po ten ci al agro pe cuá rio da Ama zô -
nia Oci den tal, e a im plan ta ção de um Dis tri to Agro pe -
cuá rio no Ama pá con tri bu i rá sig ni fi ca ti va men te para o 
de sen vol vi men to do se tor.

Hoje, o ma i or co nhe ci men to téc ni co-ci en tí fi co
dis po ní vel so bre a re gião, a ma i or cons ci en ti za ção
so bre a ri que za que re pre sen ta a enor me bi o di ver si -
da de lo cal e o su ces so mun di al do tu ris mo eco ló gi co
e ru ral po dem pro mo ver uma ex plo ra ção agro pe cuá -
ria ca paz de as se gu rar o pro gres so eco nô mi co, sem

pre ju í zo dos as pec tos so ci a is e da ne ces sá ria pre ser -
va ção am bi en tal.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Se bas tião Ro cha.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Alte ra as dis po si ções da Lei nº 3.173, de 6 de
ju nho de 1957, e re gu la a Zona Fran ca de Ma na us.

O Pre si den te da Re pú bli ca usan do da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 9º, § 2º, do Ato Insti tu ci o nal nº 4,
de 7 de de zem bro de 1966,

De cre ta:

CAPÍTULO I
Das fi na li da des e lo ca li za ção da

Zona Fran ca de Ma na us.

Art 1º A Zona Fran ca de Ma na us é uma área de
li vre co mér cio de im por ta ção e ex por ta ção e de in cen ti -
vos fis ca is es pe ci a is, es ta be le ci da com a fi na li da de de
cri ar no in te ri or da Ama zô nia um cen tro in dus tri al, co -
mer ci al e agro pe cuá rio do ta do de con di ções eco nô mi -
cas que per mi tam seu de sen vol vi men to, em face dos fa -
to res lo ca is e da gran de dis tân cia, a que se en con tram,
os cen tros con su mi do res de seus pro du tos.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 356,
DE 15 DE AGOSTO DE 1968

Esten de be ne fí ci os do De cre to-Lei
nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, a áre as
da Ama zô nia Oci den tal e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i -
ções que lhe con fe re o art. 58, item II, da Cons ti tu i ção,

De cre ta:
Art. 1º Fi cam es ten di dos às áre as pi o ne i ras, zo -

nas de fron te i ra e ou tras lo ca li da des da Ama zô nia
Oci den tal fa vo res fis ca is con ce di dos pelo De cre to-Lei 
nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e seu re gu la men -
to, aos bens e mer ca do ri as re ce bi dos, ori un dos, be -
ne fi ci a dos ou fa bri ca dos na Zona Fran ca de Ma na us,
para uti li za ção e con su mo in ter no na que las áre as.
....................................................................................

(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  210 DE 2001

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem -
bro de  1973 (Pla no Na ci o nal de Vi a ção),
para mo di fi car o tra ça do da BR-080.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A des cri ção da ro do via BR-080, cons tan te

da 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, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

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

Jus ti fi ca ção

Nos ter mos da re da ção ori gi nal da Re la ção Des -
cri ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Na ci o nal,
ane xo 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 e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, eram os se guin tes os pon tos de pas sa gem –
da BR-080, com ex ten são de 3.227km: Bra sí lia – Uru a -
çu – Ca chim bo – Ja ca re a can ga – Ca nu mã – Ma na us.

Por for ça do dis pos to na Lei nº 7.581. de 24 de
de zem bro de 1986, o tra ça do da men ci o na da ro do via
foi al te ra do para, a par tir de Uru a çu, di ri gir-se a São
Mi guel do Ara gua ia e de sem bo car no en tron ca men to
com a BR-158.

De ini ci a ti va do en tão De pu ta do Si que i ra Cam -
pos, o pro je to que en se jou a Lei nº 7.581/86 ba se -
ou-se no ar gu men to de que o tra ça do ori gi nal pou co
pro ve i to tra ria para a re gião, já “cor ta da por es tra das
de ro da gem es ta du a is, como a GO-336 e a GO-164".
Ade ma is, des ta ca va o au tor do pro je to, lo ca li da des da 
im por tân cia de São Mi guel do Ara gua ia, em bo ra re u -
nis sem to das as con di ções para tan to, não eram al -
can ça das pelo per cur so ori gi nal.

Como se per ce be, a jus ti fi ca ção que sus ten tou
a pro pos ta, em bo ra per ti nen te, teve mo ti va ção re gi o -
nal e re sul tou, ain da que  in vo lun ta ri a men te, na ex clu -
são do tre cho da BR-080 que per cor ria os Esta dos do
Mato Gros so, Pará e Ama zo nas.

Di fe ren te men te do que ocor ria nos de ma is Esta -
dos pre ju di ca dos, nos qua is não ha via tre chos im plan ta -

dos da BR-080, o Mato Gros so dis pu nha de ro do via
que, por for ça da men ci o na da Lei nº 7.581, de 1986, foi
in di re ta men te “es ta du a li za da”. Nes sa con di ção, a Ro -
do via MT-322 pas sou a one rar o or ça men to do Esta do
do Mato Gros so, que tem sido in su fi ci en te para pro ver a
ne ces sá ria ma nu ten ção des sa, im por tan te via de trans -
por te, con for me vem apon tan do o De pu ta do – Esta du al
Sil val Bar bo sa (PMDB) em suas re i vin di ca ções na
Assem bléia Le gis la ti va de Mato Gros so.

O pro je to que ora apre sen ta mos tem, as sim, o
ob je ti vo de re por par te do per cur so ori gi nal da
BR-080. Cum pre con si de rar que, mes mo com o
acrés ci mo pro pos to, que re sul ta rá numa ex ten são to -
tal de 1.148km, o tra ça do des sa ro do via fe de ral ain da
será 2.079km me nor que o pre vis to no PNV ori gi nal.

São es sas as ra zões pe las qua is es pe ra mos
con tar com o apo io dos mem bros do Con gres so Na ci -
o nal para o pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DA ATA

LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção
e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
LEI Nº 7.581, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1986

Alte ra o 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, mo di fi can do o tra ça do
da BR-080.

Art. 1º O 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, na par te re fe -
ren te à Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te ma
Ro do viá rio Fe de ral, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“2.2.2 – Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as do
Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral:

Ro do vi as Ra di a is
....................................................................................

BR-080 – Bra sí lia-Uru a çu-São Mi guel do Ara -
gua ia-Entron ca men to c/BR -158."

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

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

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-es -
tru tu ra, de ci são ter mi na ti va.)



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 599, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 119 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, seja dis pen sa do o pa re -
cer 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 do Se na do nº 357, de 1999, de
au to ria da Se na do ra Lu zia To le do, que “Dis põe so bre
a obri ga to ri e da de de exis tên cia de des fi bri la do res a
bor do de ae ro na ves”, para que esse seja ime di a ta -
men te sub me ti do à apre ci a ção da Co mis são de
Assun tos So ci a is des ta Casa.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Lei em tela ver sa so bre ma té ria de
gran de im por tân cia, que ca re ce com ple ta men te de
re gu la men ta ção em lei, e cujo de ba te é um im pe ra ti vo 
da so ci e da de con tem po râ nea, sen do, por tan to, inad -
mis sí vel que, pas sa do mais de um ano de sua le i tu ra
em ple ná rio, não te nha sido apre ci a do pela Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que re gi men tal -
men te dis põe de ape nas 20 (vin te) dias úte is para
fazê-lo.

Ade ma is, con si de ran do-se que a com pe tên cia
para ma ni fes tar-se em ca rá ter ter mi na ti vo so bre a
ma té ria cabe à Co mis são de Assun tos So ci a is, dar
pros se gui men to à re fe ri da tra mi ta ção é uma de mons -
tra ção de res pon sa bi li da de e se ri e da de no tra to das
ini ci a ti vas par la men ta res, não se po den do ar gu men -
tar ne nhum pre ju í zo para Casa.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Tião Vi a na, PT/AC. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia, opor tu -
na men te, nos ter mos do dis pos to no art. 255, in ci so II, 
alí nea c, item 5, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO S/Nº

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em vis ta de com pro mis sos pre vi a men te agen -

da dos em meu ga bi ne te, co mu ni co a Vos sa Exce lên -

cia, para a ado ção das pro vi dên ci as re gi men ta is ca bí -
ve is, que com pa re ci ao Ple ná rio do Se na do mas não
pude per ma ne cer até o tér mi no da Ses são De li be ra ti -
va Ordi ná ria do úl ti mo dia 2 de ou tu bro de 2001, ter -
ça-fe i ra. Mes mo ten do re gis tra do mi nha pre sen ça, fi -
ca ram pen den tes de vo ta ção no mi nal, no mo men to
em que de i xei o Ple ná rio, al guns itens cuja de li be ra -
ção es ta va agen da da para a men ci o na da Ses são.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia meus pro tes tos de ele va da es ti ma e dis -
tin ta con si de ra ção. – Se na dor José Co e lho.

OF. Nº 150/01 – GSSM

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, so li ci to a V.

Exª abo nar mi nha au sên cia, na ses são ple ná ria do
dia 10-10-2001, con si de ra da nos ter mos do § 2º do
art. 13, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
pois ape sar de en con trar-me pre sen te à re fe ri da ses -
são, não pude aguar dar a vo ta ção do PLS nº 497, de
2000, cons tan te da Ordem do Dia, em vir tu de de
com pro mis so po lí ti co-par ti dá rio ina diá vel.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Sér gio Ma cha do.
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Art. 7º, § 2º, do Re gi men to Inter -

no do Se na do Fe de ral, co mu ni co que, em 5 de ou tu -
bro do cor ren te ano, des li guei-me do Par ti do da Fren -
te Li be ral (PFL) e me fi li ei ao Par ti do da So ci al De mo -
cra cia Bra si le i ra (PSDB).

Sala de Ses sões, 15 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os ofí ci -
os li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OF. 125/2001–GLDPSB

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te e nos ter mos

do art. 78 do Re gi men to Inter no, in di co o nome do
Exmo. Se na dor Pa u lo Har tung para in te grar como Su -
plen te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. Pa u lo Har tung, in di ca do pela Li -



de ran ça do PSB no Se na do Fe de ral, como su plen te,
para in te grar a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo -
tou-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 da Câ ma ra nº 83, de
2000 (nº 4.899/99, 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 re da ção do art. 3º da Lei nº 9.311,
de 24 de ou tu bro de 1996; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 59, de
2001 (nº 113/95, na Casa de ori gem), que
acres cen ta in ci so II ao art. 6º da Lei nº
8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe 
so bre a po lí ti ca agrí co la.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 157, de
2001, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra, que de no mi na ”Go ver na dor Má rio Co -
vas“ o Com ple xo Indus tri al e Por tuá rio do
Pe cém, no Esta do do Ce a rá; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 187, de
2001, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra, que de no mi na ”Bar ra gem Pa dre Cí ce ro“
a Bar ra gem do Cas ta nhão, no Esta do do
Ce a rá.

Ten do sido apro va dos, ter mi na ti va men te, pela
Co mis são de Edu ca ção, os pro je tos vão à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de ter mi nou a re a u -
tu a ção, como Ofí cio CN nº 8, de 2001, do Ofí cio nº
S/18, de 2001 (nº 366/2001, na ori gem) do Pro cu ra -
dor Ge ral da Re pú bli ca, ao qual fo ram ane xa dos os
ofí ci os dos Pre si den tes do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
e da Câ ma ra dos De pu ta dos, que en ca mi nha ram Re -
la tó ri os de Ges tão Fis cal da que les Órgãos.

Infor ma, ain da, que o re fe ri do Ofí cio CN vai ao
exa me da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, em vir tu de de ser ma té ria de
sua com pe tên cia, con for me dis põe a alí nea “a” do in -

ci so III do art. 2º da Re so lu ção n 1, de 2001-CN, pro -
mul ga da no dia 4 do cor ren te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to n.º 581, de 2001 – Arts. 336,
II e 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção n.º 48, 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 n.º 1.098,
de 2001, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá,
com vo tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa
He le na e do Se na dor La u ro Cam pos, e abs -
ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy,
Ro ber to Sa tur ni no e Wal deck Orne las), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
re a li zar ope ra ções que per mi tam o re ce bi -
men to an te ci pa do de cré di to jun to à Re pú -
bli ca da Po lô nia, no mon tan te atu al de três
bi lhões e qua tro cen tos mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, na for ma
dos con tra tos as si na dos com os ban cos que 
men ci o na, a par tir de di re tri zes es ta be le ci -
das na Ata de Enten di men tos, no âm bi to do
cha ma do Clu be de Pa ris e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria do úl ti mo dia 11, opor tu ni da de em que
fo ram apre sen ta das emen das e o Re la tor da ma té ria
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Se na dor Ro -
me ro Jucá, so li ci tou o pra zo de vin te qua tro ho ras,
pre vis to no art. 348, II, do Re gi men to Inter no, para
pro fe rir pa re cer so bre as emen das.

À ma té ria ain da po de rão ser ofe re ci das emen -
das.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 600, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, in ci so I, do
Re gi men to Inter no, a re ti ra da das Emen das nos

3-PLEN e 4-PLEN, de mi nha au to ria, ofe re ci das ao
Pro je to de Re so lu ção nº 48/2001.



Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. – Se -
na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de re ti ra da das Emen das nºs 3 e
4-Plen.

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.
Fi cam re ti ra das as Emen das nºs 3 e 4, de ple ná -

rio.
So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 

1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

São li das as se guin tes:

EMENDA Nº 5 (PLENÁRIO)

Alte ra o art. 5º do Pro je to de Re so lu -
ção no, de 2001, que “Au to ri za a Re pú bli ca 
Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra ções
an te ci pa do de cré di to ex ter no jun to á Re -
pú bli ca da Po lô nia...”

O art. 5º do Pro je to de Re so lu ção nº  , de 2001,
pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 5º Os re cur sos de cor ren tes das ope ra ções
de que tra ta esta Re so lu ção se rão, obri ga to ri a men te,
apli ca dos em in ves ti men tos cons tan tes de Lei Orça -
men tá ria Anu al da União.

Pa rá gra fo úni co. 40% (qua ren ta por cen to) dos re -
cur sos de que tra ta este ar ti go de ve rão ser apli ca dos
nas re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

Jus ti fi ca ção

A es cas sez de in ves ti men tos do Se tor Pú bli co, por 
si só, é ar gu men to su fi ci en te para jus ti fi car a pre sen te
emen da. Nos ca sos es pe cí fi cos das re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te, a ques tão se toma pri o ri tá ria ten -
do em vis ta as gra ves dis tor ções re gi o na is exis ten tes,
aten den do, in clu si ve, de ter mi na ções do pró prio Go ver -
no Fe de ral, tam bém com pro mis sa do em mi ni mi zar os
de se qui lí bri os re gi o na is.

Sala das Ses sões, 16 de Ou tu bro de 2001. – Se -
na do ra Mar lu ce Pin to.

EMENDA Nº 6 (PLENÁRIO)

Alte ra o art. 6º do Pro je to de Re so -
lu ção nº 48/2001, que au to ri za a Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra -
ções que per mi tam o re ce bi men to an te -
ci pa do de cré di to ex ter no jun to à Re pú -
bli ca da Po lô nia, no mon tan te atu al de

US$3,400,000,000.00 (três bi lhões e qua tro -
cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), na for ma dos con tra -
tos as si na dos com o Bank Hand lowy w
Waqr sza wie S.A., a par tir de di re tri zes es -
ta be le ci das na Ata de Enten di men tos, no
âm bi to do cha ma do Clu be de Pa ris.

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao art. 6º do Pro -
je to de Re so lu ção nº 48/2001:

Art. 6º O per cen tu al de 90% dos re cur sos de cor -
ren tes das ope ra ções de que tra ta esta Re so lu ção se -
rão obri ga to ri a men te apli ca dos em in ves ti men tos cons -
tan tes de Lei Orça men tá ria Anu al da União.

Pa rá gra fo Úni co. O to tal de 40% (qua ren ta por
cen to) dos re cur sos de que tra ta o ca put des te ar ti go
se rão apli ca dos e dis tri bu í dos de for ma equâ ni me en tre
as Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

Jus ti fi ca ção

E no tó rio que o pro ces so re ces si vo em que se
en con tra o país deve-se, pri mor di al men te, a dois mo -
ti vos: a po lí ti ca de ju ros ele va dos im ple men ta da pelo
Go ver no Fe de ral e a es cas sez de in ves ti men tos do
Se tor Pú bli co.

Sabe-se que o vo lu me to tal de in ves ti men tos
cons tan tes dos úl ti mos cin co Orça men tos da União não 
ul tra pas sa ram a 1% do Pro du to Inter no Bru to do País,
se si tu an do, em mé dia, em R$7,7 bi lhões.

Não é o in tu i to des ta emen da pre ju di car o pro -
gra ma de es ta bi li za ção eco nô mi ca, mas não po de -
mos mais ace i tar que nos sa po pu la ção so fra pela po -
lí ti ca con tra ci o nis ta do Go ver no Fe de ral, cujo prin ci -
pal ob je ti vo é ob ter os su pe rá vi tes pri má ri os im pos tos 
pelo FMI. É ne ces sá rio re to mar o cres ci men to eco nô -
mi co para que pos sa mos re du zir o de sem pre go e as
de si gual da des so ci a is que tan to nos en ver go nham.

Ple ná rio do Se na do, 16 de Ou tu bro de 2001. –
Se na do ra He lo í sa He le na.

EMENDA Nº 7 (PLENÁRIO)

Alte ra o art. 6º do Pro je to de Re so -
lu ção nº 48/2001, que au to ri za a Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra -
ções que per mi tam o re ce bi men to an te -
ci pa do de cré di to ex ter no jun to à Re pú -
bli ca da Po lô nia, no mon tan te atu al de
US$3,400,000,000.00 (três bi lhões e qua -
tro cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos 
Uni dos da Amé ri ca), na for ma dos con tra -
tos as si na dos com o Bank Hand lowy w
Waqr sza wie S.A., a par tir de di re tri zes es -



ta be le ci das na Ata de Enten di men tos, no
âm bi to do cha ma do Clu be de Pa ris.

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao art. 6º do Pro -
je to de Re so lu ção nº 48/2001:

“Art. 6º O per cen tu al de 90% dos re cur sos de cor -
ren tes das ope ra ções de que tra ta esta re so lu ção se rão
obri ga to ri a men te apli ca dos em in ves ti men tos cons tan -
tes de Lei Orça men tá ria Anu al da União e dis tri bu í dos
de for ma equâ ni me en tre as re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te.”

Jus ti fi ca ção

É no tó rio que o pro ces so re ces si vo em que se
en con tra o País deve-se, pri mor di al men te, a dois mo -
ti vos: a po lí ti ca de ju ros ele va dos im ple men ta da pelo
Go ver no Fe de ral e a es cas sez de in ves ti men tos do
Se tor Pú bli co.

Sabe-se que o vo lu me to tal de in ves ti men tos
cons tan tes dos úl ti mos cin co Orça men tos da União não 
ul tra pas sa ram a 1% do Pro du to Inter no Bru to do País,
se si tu an do, em mé dia, em R$7,7 bi lhões.

Não é o in tu i to des ta emen da pre ju di car o pro gra -
ma de es ta bi li za ção eco nô mi ca, mas não po de mos
mais ace i tar que nos sa po pu la ção so fra pela po lí ti ca
con tra ci o nis ta do Go ver no Fe de ral, cujo prin ci pal ob je ti -
vo é ob ter os su pe rá vi tes pri má ri os im pos tos pelo FMI.
É ne ces sá rio re to mar o cres ci men to eco nô mi co para
que pos sa mos re du zir o de sem pre go e as de si gual da -
des so ci a is que tan to nos en ver go nham.

Ple ná rio do Se na do, 16 de ou tu bro de 2001. –
Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá, Re la tor 
da ma té ria na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
para pro fe rir pa re cer so bre as emen das apre sen ta -
das.

PARECER Nº 1.154, DE 2001
(DE PLENÁRIO)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de pe dir
aten ção à Casa, por que esta ma té ria é ex tre ma men te 
re le van te para o País e tem de ta lhes téc ni cos im por -
tan tes que pre ci sam ser es cla re ci dos, para que o Se -
na do in clu si ve não in cor ra em erro de pro ce di men to
or ça men tá rio.

Apro va mos, na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, au to ri za ção para que o Go ver no bra si le i ro
pos sa an te ci par o re ce bi men to de uma dí vi da com a
Po lô nia cha ma da de po lo ne ta, or ça da ini ci al men te

em US$3,8 bi lhões, con fi gu ra da na dé ca da de 70,
me di an te ex por ta ção de pro du tos bra si le i ros. Essa dí -
vi da for ma li za da com o Bra sil, em face das di fi cul da -
des que a Po lô nia en fren tou, de po is de vá ri os e vá ri os 
anos vi rou, na ver da de, um “mico”, pois pas sou a não
va ler nada.

Em 1992, o Clu be de Pa ris au xi li ou o Go ver no
da Po lô nia e ou tros pa í ses no pro ces so de re ne go ci a -
ção de suas dí vi das. Com o Bra sil, fez-se uma re ne -
go ci a ção que re sul tou em aba ti men tos de ta xas de ju -
ros algo em tor no de 50% do va lor da dí vi da real. Por -
tan to, para ten tar re ce ber algo, o Bra sil fez uma ne go -
ci a ção, fe chan do o en ten di men to de que esse em -
prés ti mo se ria re mu ne ra do anu al men te por uma taxa
de ju ros de 0,86%, que fun ci o na nes te em prés ti mo
hoje.

O Bra sil, de po is de nove anos da re ne go ci a ção,
so men te con se guiu re ce ber US$400 mi lhões dos
US$3,4 bi lhões. O que o Go ver no bra si le i ro de se ja fa -
zer ago ra, Sr. Pre si den te? Como o ris co da Po lô nia
me lho rou – é im por tan te re gis trar que o ris co Po lô nia
hoje é me nor do que o ris co Bra sil , es ses pa péis pas -
sa ram a ter uma va li da de no mer ca do ma i or do que a
va li da de do pro ces so de ne go ci a ção com a taxa de
ju ros que foi fe i ta.

O Go ver no bra si le i ro de se ja a au to ri za ção do
Se na do Fe de ral para ne go ci ar no mer ca do, ou com a
pró pria Po lô nia, por meio de re com pra, ou por meio
de um pro ces so de se cu ri ti za ção ou de um mo de lo hí -
bri do en vol ven do es sas três op ções. Enten de que, se
hou ver essa au to ri za ção do Se na do, será pos sí vel ar -
re ca dar algo em tor no de US$2,3 bi lhões de uma dí vi -
da que, hoje, pra ti ca men te, nada paga ao País. Esse
mon tan te, na con jun tu ra in ter na ci o nal como a que ora 
es ta mos vi ven do, é algo ex tre ma men te im por tan te
para as re ser vas cam bi a is bra si le i ras.

Sr. Pre si den te, fi ze mos o re la tó rio pe din do a
apro va ção des ta ma té ria. Na dis cus são, foi sus ci ta da
uma ques tão im por tan te, qual seja, uma ne go ci a ção
fe i ta no Clu be de Pa ris em 1992, que pos si bi li ta va a
tro ca de 10% do va lor no mi nal da dí vi da em equi pa -
men tos ou em pro du tos da Po lô nia. O Exér ci to bra si -
le i ro es ta va tra tan do des sa ques tão com a Po lô nia.
Então, co lo ca mos no nos so re la tó rio uma res sal va
que au to ri za o Go ver no bra si le i ro a fa zer essa ne go ci -
a ção com a Po lô nia, em que ha ve ria até 10% de en -
con tro de con tas com pro du tos po lo ne ses, que se ri -
am des ti na dos prin ci pal men te para equi par o Exér ci -
to bra si le i ro na Ama zô nia. 

Por tan to, o pa re cer é pela apro va ção da ma té ria 
como veio da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, já
fa zen do a res sal va da ques tão do Exér ci to. 



Meu pa re cer é con trá rio às emen das de ple ná -
rio. Fo ram apre sen ta das sete emen das, sen do que a
Se na do ra He lo í sa He le na re ti rou duas. To das as
emen das têm um erro de ava li a ção eco nô mi ca, por -
que essa re ce i ta é fi nan ce i ra, não é re ce i ta pa tri mo ni -
al nem de im pos tos. Se for des lo ca da para o Orça -
men to da União, au men ta rá o dé fi cit pri má rio, fa zen -
do com que o Bra sil não atin ja o que já fi cou de fi ni do
na LDO.

Qu an to às emen das que des ti nam esse re cur so
ao Orça men to, tam bém dou pa re cer con trá rio por -
que, tec ni ca men te, es sas emen das cri a ri am pro ble -
mas, am pli an do o dé fi cit pri má rio e não dan do con di -
ções para que o País equi li bre suas fi nan ças com a
exe cu ção do nos so Orça men to.

Para dar um exem plo à Casa, a res sal va que
está se fa zen do de até 10% para o Mi nis té rio da De fe -
sa, se for toda exe cu ta da, ge ra rá um dé fi cit de R$940
mi lhões. Ora, se todo o re cur so des sa ne go ci a ção for
des ti na do ao Orça men to para exe cu ção em pro gra -
mas e pro je tos, cri a rá um dé fi cit pri má rio de mais de
R$9 bi lhões, o equi va len te a mais re cur sos do que se
tem para gas tar em todo o Orça men to da União para
in ves ti men tos. 

Peço o en ten di men to dos Co le gas, dos Srs. e
das Srªs Se na do ras. Enten do a boa in ten ção dos au -
to res das emen das no sen ti do de am pli ar re cur sos
para o Orça men to Fe de ral, mas in fe liz men te, tec ni ca -
men te, isso cri a ria um pro ble ma para o Orça men to e
para o País. Por isso meu pa re cer é con trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer do Re la tor con clui con tra ri a men te às emen das. 

Có pi as do pa re cer lido en con tram-se à dis po si -
ção das Srªs e dos Srs. Se na do res nas suas ban ca -
das.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen das.

Con ce do a pa la vra, para dis cu tir, ao Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – Sr.
Pre si den te. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to de re -
so lu ção em ques tão bus ca uma so lu ção de fi ni ti va
para o que fi cou co nhe ci do como “o es cân da lo das
po lo ne tas”, na dé ca da de 80, per mi tin do que o Bra sil
an te ci pe o re ce bi men to do em prés ti mo que está sen -
do pago, des de 1992, em par ce las se mes tra is que só
se rão qui ta das em 2009.

No iní cio dos anos 70, os po lo ne ses, ad qui ri ram
pro du tos e ser vi ços do Bra sil em va lo res su pe ri o res a
R$6 bi lhões, fi nan ci a dos a cur to pra zo. À pro por ção

que os dé bi tos fo ram ven cen do, o en tão Mi nis tro da
Fa zen da, Má rio Hen ri que Si mon sen, per ce beu que
os po lo ne ses não ti nham como hon rar seus com pro -
mis sos com o Bra sil. Na épo ca, a Po lô nia pas sa va por 
uma po lí ti ca com as cen são do Sin di ca to So li da ri e da -
de, que aca bou che gan do ao po der so bre a li de ran ça
de Lech Wa le sa.

O má xi mo que os ne go ci a do res bra si le i ros con -
se gui ram da Po lô nia foi o pa ga men to dos dé bi tos por
meio de pa péis, uma nota pro mis só ria, com pro me -
ten do-se um dia a qui tar o va lor de vi do. 

O es cân da lo dos em prés ti mos só veio à tona em 
1983, quan do o jor nal O Esta do de S. Pa u lo pu bli cou
fac-sí mi le do con tra to com o Bank Hand lowy Wars za -
wie S/A, mos tran do que o Go ver no bra si le i ro as si na ra 
um con tra to em que a dí vi da só se ria paga quan do
”dis pu ses se de re cur sos’’. O tex to ex cên tri co sig ni fi -
ca va no fun do sim ples men te ”devo não nego, pago
quan do pu der“, afir ma va o Emba i xa dor do Bra sil na
Po lô nia na que la épo ca, José Osval do de Me i ra Pena,
em tex to de pa les tra so bre o as sun to em 1996.

Des ta ca-se que a ma té ria foi in clu si ve ob je to de
in ves ti ga ção em CPI do Se na do e da Câ ma ra so bre a
dí vi da ex ter na, ten do o pa ga men to do em prés ti mo se
ini ci a do em 1992, e mes mo as sim com mais uma per -
da para o Bra sil, pos to que, ne go ci a da com o Clu be
de Pa ris, a dí vi da so freu um de sá gio de 50%. Na que la 
oca sião, to da via, foi con si de ra da pelo Go ver no como
a úni ca for ma de re ce ber o di nhe i ro po lo nês. 

Des de aque la épo ca, o Bra sil só re ce beu cer ca
de US$300 mi lhões dos US$3,8 bi lhões acer ta dos.
Em 1992, no âm bi to do Clu be de Pa ris, o Bra sil con -
cor dou, quan do da re ne go ci a ção da dí vi da, jun ta -
men te com ou tros cre do res da Po lô nia, en tre eles a
Fran ça e a Itá lia, em con ce der aos po lo ne ses um des -
con to do va lor de vi do, a tí tu lo de ju ros de 50%, pre ser -
van do o prin ci pal do cré di to, ca in do o dé bi to de
US$3,8 bi lhões para, atu al men te, US$3,4 bi lhões. 

As par ce las se mes tra is pa gas pela Po lô nia são
cres cen tes e a úl ti ma re ce bi da foi de US$93 mi lhões
do prin ci pal e US$1,7 mi lhão de ju ros, con so an te in -
for ma ções do Se na dor Ro me ro Jucá, pu bli ca da em O 
Esta do de S. Pa u lo, em 02 de ou tu bro de 2001, pág.
B-5, Ca der no de Eco no mia e Fi nan ças. Tal ne go ci a -
ção foi apro va da pela Re so lu ção nº 40/92 do Se na do
Fe de ral. 

A dí vi da em ques tão já foi re ne go ci a da para pa -
ga men to a lon go pra zo, em 21 de abril de 1991, mas o 
Mi nis tro da Fa zen da en ten deu que é mais van ta jo so
re ce ber o pa ga men to ago ra, com ma nu ten ção do
prin ci pal e re du ção de ju ros, a par tir de di re tri zes es -



ta be le ci das na Ata de Enten di men tos, fir ma da no âm -
bi to do Clu be de Pa ris. O cré di to vem sen do amor ti za -
do em par ce las se mes tra is cres cen tes, com o úl ti mo
ven ci men to pre vis to para 31 de mar ço de 2009.

Do to tal dos cré di tos com a Po lô nia, 10% po de -
rão ser uti li za dos para a com pra, na que le País, de ar -
ma men tos des ti na dos a re e qui par as di vi sões do
Exér ci to Bra si le i ro que ope ram na Ama zô nia se for
apro va da emen da de au to ria do Se na dor Car los Be -
zer ra, aco lhi da pelo Re la tor e tam bém apro va da, ain -
da que o Se na dor Ro me ro Jucá te nha re co men da do
em sen ti do con trá rio.

Cons tam do pro ces sa do a Men sa gem nº 174 do 
Mi nis té rio da Fa zen da e pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge -
ral da Fa zen da Na ci o nal, am bos fa vo rá ve is à apro va -
ção do Pro je to de Re so lu ção, ten do o tema sido sub -
me ti do à apro va ção do Se na do.

Em sín te se, foi apre sen ta do como jus ti fi ca ti va
da ope ra ção pelo Mi nis té rio da Fa zen da o fato de que
”as mu dan ças que se ve ri fi ca ram, ao lon go dos úl ti -
mos anos, na si tu a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra da Po lô -
nia, le van do aque le País a atin gir, jun to às agên ci as
de clas si fi ca ção de ris co, uma gra du a ção de ‘in ves ti -
men to’, ali a das ao ce ná rio atu al de ta xas de ju ros in -
ter na ci o na is sig ni fi ca ti va men te in fe ri o res àque las
pra ti ca das quan do do acor do de re es tru tu ra ção da dí -
vi da po lo ne sa, en se jam a opor tu ni da de ím par de o
Bra sil exe cu tar uma ope ra ção de an te ci pa ção do re fe -
ri do cré di to, vi a bi li zan do a re du ção do des con to con -
ce di do. Do pon to de vis ta do Bra sil, como cre dor, é
evi den te a van ta gem de se re a li zar uma ope ra ção
des sa na tu re za“, se gun do o Mi nis té rio da Fa zen da.

Mas há que se as si na lar, Sr. Pre si den te, que,
en tre 1991 e a pre sen te data, hou ve uma me lho ra
subs tan ci al na si tu a ção eco nô mi ca da Po lô nia e uma
re du ção no ní vel ge ral de ta xas de ju ros no mer ca do
in ter na ci o nal. A com bi na ção des ses dois fa to res ele -
vou o va lor dos ati vos po lo ne ses.

Fo ram apre sen ta das, como al ter na ti vas para se
apro ve i tar a si tu a ção eco nô mi ca fa vo rá vel da Po lô nia
e des fa vo rá vel do ce ná rio mun di al eco nô mi co, as se -
guin tes al ter na ti vas: a) trans fe rên cia do flu xo fi nan ce i -
ro para ser vir de las tro para a ven da do cré di to a uma
ter ce i ra par te (se cu ri ti za ção); b) sim ples ven da da ti -
tu la ri da de do con tra to, ou mes mo a re com pra por par -
te da Po lô nia.

Se gun do o Re la tor, quan do da vo ta ção da ma té -
ria na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o Emba i -
xa dor da Po lô nia no Bra sil, Bo gus law Zak re zews ki,
pro cu rou-o para ma ni fes tar o in te res se do seu go ver -
no em re com prar a dí vi da do país.

Após ana li sar cu i da do sa men te o tema, nos pa -
re ce, sob o ponto de Vista Econômico, é in te res san te
a an te ci pa ção em ques tão, des de que os cré di tos re -
sul tem de ven da para o pró prio de ve dor, Po lô nia, pos -
to que: a) a Po lô nia tem uma clas si fi ca ção de cré di to
bas tan te su pe ri or ao Bra sil e an te ci par o cré di to sig ni -
fi ca le van tar re cur sos a uma taxa de apro xi ma da men -
te 8% ao ano, en quan to o cus to Bra sil atu al, para uma 
ope ra ção de mes mo pra zo, se ria 14% ao ano; b) Os
re cur sos pro ve ni en tes da ope ra ção per mi ti rão ao
País li qui dar par te de sua dí vi da mo bi liá ria in ter na, de 
cus to ele va do; c) A an te ci pa ção dos cré di tos re pre -
sen ta o re ce bi men to de um va lor es ti ma do en tre
US$2,4 a US$2,5 bi lhões, tra zen do um im por tan te re -
for ço para as re ser vas in ter na ci o na is, au men tan do a
ca pa ci da de da ins ti tu i ção de ge ren ci ar a taxa de câm -
bio e os ju ros in ter nos em um mo men to de ins ta bi li da -
de do mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal.

Des ta ca-se que os cré di tos re sul tan tes da ope -
ra ção se rão des ti na dos ao pa ga men to do ser vi ço da
dí vi da pú bli ca (ju ros e amor ti za ções).

Entre tan to, é im por tan te que se fri se que, con -
so an te o § 1.º do art. 1.º do Pro je to de Re so lu ção em
ques tão, ”as ope ra ções que per mi tam o re ce bi men to
an te ci pa do do cré di to ex ter no jun to à Po lô nia, no
mon tan te de US$3,400,000,000,00 (três bi lhões e
qua tro cen tos mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), po de rão ser re a li za das me di an te as op -
ções de se cu ri ti za ção, de ven da, de re com pra pelo
de ve dor ou pela Re pú bli ca da Po lô nia, ou ain da, de
uma com bi na ção en tre as ope ra ções aci ma“.

O Di re tor Da ni el Gle i zer, por mim ar güi do na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, afir mou que a se -
cu ri ti za ção con sis te em con ver ter cré di tos em tí tu los
no vos que, em se gui da, são tam bém ofe re ci dos no
mer ca do, mas com o cu i da do de man ter o va lor real
do cré di to (con si de ran do co bran ça de ju ros, ta xas e
etc.)’. Tal op ção não é tão boa para o Bra sil, por que
este tem uma taxa de ris co su pe ri or ao que tem hoje a 
Po lô nia, fato que re fle ti ria nos pre ços dos tí tu los se cu -
ri ti za dos. 

Foi re je i ta da pelo voto de de sem pa te do Pre si -
den te da CAE, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, a Emen da
do Se na dor Pa u lo Har tung, que pre ten dia des ti nar to -
dos os re cur sos an ga ri a dos com a ope ra ção aos in -
ves ti men tos do Orça men to da União de 2002, dos
qua is 40% iri am para as re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te. 

A aprovação do Projeto de Resolução, re pre -
sen ta a an te ci pa ção de re ce i ta fu tu ra, que po de ria ser 
uti li za da pelo pró xi mo Pre si den te da Re pú bli ca. Além
dis so, a atu a li za ção de tais re cur sos para pa ga men to



de ser vi ço da dí vi da pú bli ca e não para o cres ci men to
de re giões mais po bres é algo que con tra ria o dis cur -
so que te mos fe i to.

Por fim, op ções como a se cu ri ti za ção do cré di to
com os po lo ne ses, ou a ven da dos cré di tos no mer ca -
do, re pre sen ta ri am um cer to pre ju í zo para o Bra sil. A
me lhor op ção se ria a ven da do cré di to para o pró prio
de ve dor, a Po lô nia.

Mas, em vir tu de de ain da não ter mos to dos os
es cla re ci men tos que con si de ra ría mos im por tan tes
nes te caso, pes so al men te, Sr. Pre si den te, vou me
abs ter da vo ta ção des sa ma té ria. E as sim o fi ze mos,
os mem bros do PT e da opo si ção, na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pela or dem de ins cri ção, a 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, é evi den te que a ope ra ção
pro pri a men te dita já foi am pla men te dis cu ti da, tan to
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como ago ra
pelo Se na dor Edu ar do Su plicy. O es for ço que gos ta -
ría mos que a Casa com pre en des se é no sen ti do de
pro mo ver uma al te ra ção no art. 6º. Con cor da mos
que, de acor do com o que está co lo ca do no art. 5º,
10% do prin ci pal re fe ri do nes sa re so lu ção pos sa ser
des ti na do ao Mi nis té rio da De fe sa em be ne fí cio de to -
dos os co man dos mi li ta res em seus pro gra mas de re -
a pa re lha men to, até por que to dos sa be mos as con di -
ções de in fâ mia do pon to de vis ta or ça men tá rio que o
Go ver no Fe de ral im põe às For ças Arma das des te
País.

Como fa ze mos de con ta que li da mos com or ça -
men to, por que não o de fi ni mos e, sim, ga rim pa mos
15% dos re cur sos que po dem ser al te ra dos pela
Casa. Nes ses 15% mu i tas ve zes ga rim pa mos das
For ças Arma das tam bém para des ti nar mos para ou -
tras áre as como edu ca ção, sa ú de e ou tras de po lí ti -
cas so ci a is.

Enten de mos, as sim, que é im por tan te que 10%
pos sam ser des ti na dos para pro mo ver o re a pa re lha -
men to dos co man dos mi li ta res que será de fi ni do pelo
Mi nis té rio da De fe sa. Entre tan to, o nos so es for ço de
pro mo ver a al te ra ção é em re la ção ao art. 6º que es ta -
be le ce o mé ri to, o sen ti do, o es pí ri to da ope ra ção mu i -
to bem de fi ni do.

To dos sa be mos que a ope ra ção sig ni fi ca cla ra -
men te uma al te ra ção do flu xo ori gi nal do re pas se de
re cur sos, por tan to uma an te ci pa ção de re cur sos ao
Go ver no bra si le i ro. Assim sen do, a al te ra ção que gos -

ta ría mos de pro mo ver é no Art. 6º que dis põe que os
re cur sos de cor ren tes des sas ope ra ções se rão obri -
ga to ri a men te uti li za dos para o aba ti men to da dí vi da
pú bli ca in ter na. 

É evi den te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que to dos na Casa sa be mos exa ta men te o que
sig ni fi ca isso, a ve lha po lí ti ca de se du zir a nu vem fi -
nan ce i ra de ca pi tal vo lá til que pa i ra so bre o pla ne ta
ter ra, pro ble mas gra vís si mos de re ces são, ju ros al tos, 
au sên cia de in ves ti men tos. Não é sem ra zão que o
vo lu me to tal de in ves ti men tos cons tan tes nos úl ti mos
cin co anos de or ça men to da União, não ul tra pas sa
1% do Pro du to Inter no Bru to, si tu an do-se sem pre, em 
mé dia, em sete bi lhões anu a is.

To dos nós, nes ta Casa, pas sa mos o tem po todo
re cla man do da au sên cia de in ves ti men tos. Não adi -
an ta di zer que não há pro ble ma, pois a par tir do mo -
men to que se di mi nui o com pro me ti men to da re ce i ta
pa gan do os ju ros e ser vi ços da dí vi da, ime di a ta men -
te, so bra di nhe i ro para in ves tir nas po lí ti cas so ci a is.

O pro ble ma é que essa ma te má ti ca e essa ló gi -
ca for mal não acon te cem. Nin guém está dis cu tin do
es ta bi li da de eco nô mi ca. O su pe rá vit pri má rio está
nos con for mes, aliás, sem pre além do que é exi gi do.
Por tan to, o es for ço que fa ze mos é para que os re cur -
sos cap ta dos nes te mo men to – e exis te cla ra men te
an te ci pa ção na cap ta ção de re cur sos, com uma al te -
ra ção do flu xo ori gi nal de re pas se – se jam uti li za dos
em in ves ti men tos cons tan tes na Lei Orça men tá ria
anu al da União e dis tri bu í dos, de for ma equâ ni me,
en tre as Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te,
que são cla ra men te as mais po bres do País.

O es for ço e o ape lo que fa ze mos, Sr. Pre si den -
te, é no sen ti do de pos si bi li tar que os par cos re cur sos
dis po ni bi li za dos para in ves ti men tos, na Lei Orça men -
tá ria anu al, se jam oxi ge na dos com mais de US$3 bi -
lhões a fim de que haja a pos si bi li da de de no vos in -
ves ti men tos para o País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

Com a pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos, pelo
pra zo re gi men tal de dez mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, após dis cus são exa us ti va na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e após a bri lhan te
ex po si ção do Se na dor Edu ar do Su plicy e da ful gu ran -
te ex po si ção da Se na do ra He lo í sa He le na, pa re -
ce-me que não há mu i to a acres cen tar. Re al men te, é
sur pre en den te! O Bra sil é PhD em pe dir di nhe i ro em -
pres ta do. Para pe dir di nhe i ro em pres ta do, não há



como o Bra sil; e não há como o Se na do Fe de ral para
ca rim bar. Nun ca vi tan ta ha bi li da de, tan ta agi li da de,
tan ta pres te za para nos en di vi dar. Isso nós sa be mos
mu i to bem. Mas des ta vez o Bra sil foi se me ter a em -
pres ta dor. Fez um supply cre dit. Co lo cou à dis po si -
ção da Po lô nia US$6 bi lhões a fim de que a Po lô nia,
como acon te ce com os supply cre dits, com pras se
pro du tos bra si le i ros.

Ela le vou os pro du tos e não pa gou nada. Já faz
30 anos, e o Bra sil não con se gue re ce ber. Des de
que não re ce be mos, des de que en tra mos nes sa ca -
noa fu ra da, há 30 anos, de vía mos pelo me nos
apren der que dar o ca lo te - como o que le va mos da
Po lô nia - não é tão gra ve as sim. O Bra sil não fez
nada com a Po lô nia; ape nas con sen tiu em re du zir
uma dí vi da de US$6 bi lhões para US$3 bi lhões e
pou co. Então, des de que não ti ve mos se não pre ju í zo 
na ope ra ção das po lo ne tas, de vía mos, pelo me nos,
ago ra apren der com a Po lô nia a não pa gar, a dar o
ca lo te tam bém, com toda a con fi an ça de que nada
acon te ce com as de ze nas de ca lo tes que o ca pi ta lis -
mo mun di al já deu no sé cu lo XX.

De modo que es tou de ple no acor do com a pro -
pos ta da Se na do ra He lo í sa He le na de re ser var es ses
10% para a com pra de ar ma men tos para a Re gião
Ama zô ni ca e de, ob vi a men te, pro tes tar. Ven de mos
to das as em pre sas es ta ta is, ven de mos a no i va, ven -
de mos o ves ti do da no i va, ven de mos tu do0. E a dí vi -
da pú bli ca só faz cres cer: R$606 bi lhões. Não acre di -
ta mos, ab so lu ta men te, que se rão es ses R$2,5 bi -
lhões quer fa rão fal ta no pro ces so de re du ção da dí vi -
da pú bli ca bra si le i ra.

Por tan to, apo i a mos in te gral men te a pro pos ta da 
Se na do ra He lo í sa He le na e es pe ra mos que pelo me -
nos uma par te des se di nhe i ri nho, com 30 anos de
atra so, seja apli ca do con ve ni en te men te, não para pa -
gar ju ros a ban que i ros e co lo car isso no giro, na ci ran -
da da dí vi da pú bli ca, mas para apli cá-lo em áre as so -
ci a is.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

a dis cus são.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra, para dis cu tir.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a ques tão que es ta mos dis cu tin do é
mu i to im por tan te e per ce bo que não tem a de vi da
aten ção, nes te mo men to, da ma i o ria dos Se na do res.

Esta é, para nós, uma gran de opor tu ni da de de
in flu en ci ar mos nas de ci sões do Go ver no e de me lho -
rar mos as con di ções de cres ci men to do nos so País e
de in ves ti men to em todo o ter ri tó rio na ci o nal, es pe ci -
al men te nas re giões mais po bres do Bra sil – Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te.

O que es ta mos dis cu tin do aqui?
Na dé ca da de 80, a Po lô nia ad qui riu do Bra sil

ser vi ços e bens em va lo res su pe ri o res a US$6 bi -
lhões. Era Mi nis tro o Sr. Ma rio Hen ri que Si mon sen,
que per ce beu que não te ria a Po lô nia con di ções de
fa zer os pa ga men tos.

O Se na dor La u ro Cam pos tem ab so lu ta ra zão:
uma li ção de ve ría mos ti rar des se fato e fa zer o que fez 
a Po lô nia. Em 1983, seu em ba i xa dor dis se cla ra men -
te ao Bra sil: ”Devo, não nego; pago quan do pu der.“
Na que le mo men to, a Po lô nia não po dia pa gar a dí vi -
da e não a pa gou.

E o que fez o Go ver no bra si le i ro? Re ne go ci ou
os tí tu los por pa péis, es pé cie de no tas pro mis só ri as,
e re du ziu o va lor do dé bi to em exa ta men te 50%. O
Go ver no bra si le i ro per deu, na que la épo ca, 50% do
va lor do em prés ti mo con ce di do em bens e ser vi ços
aos po lo ne ses. É a pri me i ra li ção que de ve mos apren -
der. Os po lo ne ses não fo ram ex tor qui dos com ju ros
al tos, com ju ros fora do mer ca do. Pas sa vam por uma
cri se e dis se ram: não pa ga re mos.

Qual foi o re sul ta do des sa ati tu de? O ris co de in -
ves ti men to da Po lô nia, hoje, está in fi ni ta men te aba i xo 
do ris co de in ves ti men to bra si le i ro. As en ti da des que
es ta be le cem o ris co ca pi tal co lo cam a Po lô nia em
uma si tu a ção es tá vel e ad mi tem in ves ti men tos na -
que le país. Vi ven do um mo men to de di fi cul da de, a
Po lô nia op tou por não pa gar, por re a ti var sua eco no -
mia, por re cu pe rar-se, por cres cer, para, en tão, pa gar. 
Hoje, já se en con tra quem com pre es ses tí tu los.

A Po lô nia vem, des de 1992, pa gan do ao Ban co
Cen tral as pro mis só ri as se mes tra is, que vão cres cen -
do ano a ano. O pa ga men to ter mi na rá em 2009. A Po -
lô nia, como já dis se, está numa qua li fi ca ção de ris co
in fi ni ta men te aba i xo da qua li fi ca ção de ris co do Esta -
do bra si le i ro.

E o Go ver no, por sua vez, vem pe dir a per mis -
são do Se na do da Re pú bli ca para ne go ci ar essa dí vi -
da por um va lor en tre US$2,4 a US$2,5 bi lhões. Qual
é o ob je ti vo do Go ver no bra si le i ro? Cre io que seja um
só, o mes mo de todo o Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so des de a épo ca em que as su miu a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca, aliás, o Mi nis té rio da Fa zen da: pa -
gar a dí vi da in ter na na ten ta ti va de di mi nuí-la. O en -
gra ça do é que nun ca con se guiu esse in ten to. Qu an do 



Sua Exce lên cia as su miu o Go ver no, de vía mos R$54
bi lhões; hoje já ul tra pas sa mos a casa dos R$640 bi -
lhões e já ven de mos qua se todo o pa tri mô nio na ci o -
nal, mas não con se gui mos di mi nu ir essa dí vi da.

Ago ra, o Go ver no bra si le i ro tem a chan ce de re -
ce ber US$2,4 bi lhões, o que sig ni fi ca em re a is apro xi -
ma da men te R$7 bi lhões. E o que va mos fa zer com
esse di nhe i ro? Jo gar no pa ga men to da dí vi da in ter na, 
que hoje paga ju ros de 19% ao ano, além da cor re ção
da des va lo ri za ção cam bi al. Hoje 30% dos tí tu los da
dí vi da mo bi liá ria do Go ver no es tão vin cu la dos ao dó -
lar. O ci da dão que tem es ses tí tu los – não im por ta
quan to o real seja des va lo ri za do em fun ção do dó lar – 
vai re ce ber toda essa cor re ção com o va lor do dó lar
na co ta ção do dia e ain da com ju ros de 19% ao ano.
Se re ti rar mos a in fla ção, que fica em tor no de 6% ao
ano, te re mos um ga nho real de 13% ao ano, o que
sig ni fi ca trans fe rên cia de ri que za para os ban que i ros
na ci o na is e in ter na ci o na is.

Srªs e Srs. Se na do res, aler to para este fato. Não
é pos sí vel que V. Exªs con ti nu em ace i tan do im po si ção 
do Exe cu ti vo nes ta Casa, fa zen do o que de se jam o
Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so e o Sr. Pe dro
Ma lan, sim ples men te ace i tan do or dens, quan do te -
mos, nes te mo men to, nas nos sas mãos, o po der de
de ci dir que haja ne go ci a ção para es ses re cur sos. Po -
de mos re ce ber os 2 bi lhões em vez dos 6 bi lhões que
man da mos para os po lo ne ses, mas de ve ría mos uti li -
zá-los em in ves ti men to e cres ci men to eco nô mi co, e
não em sim ples pa ga men to des sa dí vi da as tro nô mi -
ca, da qual o Go ver no tem o de ver de re du zir os ju ros,
mas não o faz de for ma ne nhu ma.

Foi apre sen ta da uma emen da pro pon do que
10% des se re cur so vão para o Exér ci to Bra si le i ro
para o for ta le ci men to das nos sas fron te i ras. Ela foi
ace i ta pela Co mis são e o pró prio re la tor, Lí der do Go -
ver no nes ta Casa, aca tou-a. Esta mos vo tan do o pa re -
cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos pela apro -
va ção da emen da.

Se foi pos sí vel par te do re cur so para o for ta le ci -
men to do Exér ci to Bra si le i ro, para a pro te ção das
nos sas fron te i ras, por que os 90% não po dem ser
usa dos em in ves ti men to para pro mo ver o cres ci men -
to eco nô mi co do País?

O Se na dor Pa u lo Har tung fez uma pro pos ta na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Eu e o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res fi ze mos aqui uma pro pos ta
para ser vo ta da ago ra, uma emen da de ple ná rio; a
Se na do ra He lo í sa He le na e o Se na dor José Edu ar do
Du tra tam bém apre sen ta ram emen das. A emen da do
Se na dor Pa u lo Har tung é no sen ti do de que o di nhe i -
ro seja usa do em in ves ti men tos e que 40% des ses re -

cur sos fos sem uti li za dos nas re giões mais po bres
des te País: Nor des te, Cen tro-Oes te e Nor te bra si le i -
ros. Essa emen da foi re je i ta da na Co mis são, mas
está aqui no ple ná rio para ser vo ta da.

Será que os Se na do res des ta Casa não per ce -
bem a opor tu ni da de que têm? É mu i to en gra ça do os
Se na do res vi rem ao ple ná rio, à tri bu na, e fa la rem da
fome no Bra sil e da mi sé ria, como as sis ti mos hoje, no
Dia Mun di al da Ali men ta ção. Pre ten do tam bém fa lar
so bre isso após a Ordem do Dia. Todo mun do fala, cri -
ti ca, aler ta, mas, na hora em que che ga às nos sas
mãos uma opor tu ni da de cla ra de con tri bu ir para di mi -
nu ir a fome, para que o Bra sil cres ça mais, in vis ta
mais em hi dre lé tri cas, es tra das, fer ro vi as, es co las;
en fim, in ves ti men tos de toda or dem po dem ser fe i tos,
jo ga mos essa opor tu ni da de fora por que te mos que
obe de cer à or dem do Se nhor Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Onde fi cam os Se na do res do Nor te, do Nor des -
te e do Cen tro-Oes te? So mos 60 Se na do res en tre 81, 
que re pre sen tam as re giões mais po bres des te País:
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te. Por que não usa mos 
a con fi an ça que o povo nos de le gou? Por que não fa -
ze mos uma re pre sen ta ção au tên ti ca do nos so man -
da to? Por que não bus ca mos me lho rar a vida do povo
das nos sas re giões, pro pon do uma mu dan ça nes ta
in di ca ção do Go ver no? Não apro va re mos este pro je -
to, por que ele re pre sen ta ou tro pre ju í zo: é um di nhe i -
ro que o Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so está an -
te ci pan do, que po de ria es tar na mão do pró xi mo Pre -
si den te da Re pú bli ca do Bra sil, que, com cer te za, fa -
ria me lhor uso des se re cur so. O Se nhor Fer nan do
Hen ri que Car do so quer an te ci par para jo gar fora,
como jo gou o di nhe i ro das es ta ta is, do sis te ma te le fô -
ni co e de tudo o que ven deu. Jo gou fora mes mo, por -
que a dí vi da só au men tou, e o Bra sil não cres ceu!

Por tan to, Sras e Srs. Se na do res, esta é a opor tu -
ni da de. Se eu não per ce ber que nes ta Casa há a pos -
si bi li da de de apro va ção da emen da que des ti na 90%
para in ves ti men to – 10% já foi apro va do para o Exér -
ci to e, diga-se de pas sa gem, está es cri to na emen da
que de ve rão ser uti li za dos... o Go ver no op ta rá por
apli car ou não em fa vor do Exér ci to, e como este Go -
ver no é do mi na do pela an si e da de no sen ti do de só
pa gar ju ros e de aten der a ban que i ros, du vi do que ele 
res pe i te essa emen da que está sen do apre ci a da e
des ti ne 10% ao Exér ci to Bra si le i ro. Du vi do! Se não
vir mos pos si bi li da de de apro var essa emen da que
tra ria re cur sos para in ves ti men tos em nos so País e
que da ria 40% para as Re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te, Sr. Pre si den te, o Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro, ten de, pela sua Li de ran ça, a vo tar con tra



este pro je to, pois tra ta-se de uma an te ci pa ção de re -
ce i ta que po de ria ser uti li za da pelo pró xi mo Pre si den -
te da Re pú bli ca, que, com cer te za, ha ve ria de uti li -
zá-la de for ma mu i to mais efi ci en te, mu i to mais vol ta -
da aos in te res ses do Bra sil do que o faz o atu al Pre si -
den te. 

Por isso, se não per ce ber mos os in te res ses das
Li de ran ças de vo tar com es sas emen das, o nos so
voto será con tra a apro va ção des te pro je to.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Ra mez Te bet, 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. Ade mir Andra -
de, 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti -
nua a dis cus são do pro je to e das emen das. 

Com a pa la vra o 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, essa é a tí pi ca ope ra ção que tem de
ser re fle ti da na sua ori gem e pro ce dên cia.

Foi um mal ne gó cio fe i to pelo Go ver no bra si le i -
ro, de nun ci a do, à épo ca, como ”po lo ne tas“, de tris te
me mó ria; uma ne go ci a ção que vi sa va a es ti mu lar a
ex por ta ção, frus tra da em fun ção das con di ções fi nan -
ce i ras do País. De po is, na bus ca de sal var o que po di -
am, fi ze ram um en ten di men to para re ce ber ju ros de
0,84%. Isso não re mu ne ra o ca pi tal bra si le i ro, não re -
mu ne ra a ne ces si da de de uma com po si ção cam bi al.
E o Bra sil re ce be, anu al men te, por vol ta de R$80, 90
mi lhões.

A pro pos ta apre sen ta da está lon ge de ser ide al,
dis tan te de ser aqui lo que nós de se ja ría mos. Sem me
apro fun dar ou en trar no mé ri to da sua apli ca ção, se
esse re cur so de fato for re ce bi do e amor ti zar a nos sa
dí vi da in ter na, o Bra sil de i xa rá de pa gar, de ju ros, o
equi va len te a dois bi lhões de re a is por ano. Sr. Pre si -
den te, essa é a con ta ma te má ti ca. Nós es ta re mos de -
i xan do de pa gar dois bi lhões de re a is para re ce ber 84
mi lhões.

Nes te mo men to, as de ma is nu an ças da ne go ci -
a ção, na tu ral men te, não es tão em jogo. Não adi an ta
re ca pi tu lar mos o que acon te ceu. A ope ra ção foi re a li -
za da. A fi car como está, con ti nu a re mos re ce ben do
0,84% e pa gan do 20% da dí vi da in ter na.

Vejo, nes te sen ti do, que o Bra sil deve, sim, ten -
tar re du zir o seu en di vi da men to, deve bus car al ter na -
ti vas para di mi nu ir os seus com pro mis sos fi nan ce i ros, 
por que, as sim fa zen do, po de re mos apli car o re cur so
que es ta mos gas tan do com ju ros em obras so ci a is,
de in ves ti men to, para ma tar a fome da po pu la ção,
me lho rar a edu ca ção, a sa ú de.

Ma te ma ti ca men te, ma ni fes to-me fa vo rá vel a
que haja an te ci pa ção do re ce bi men to.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Arlin do Por to?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Com
pra zer, ilus tre Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor, a 
afir ma ção de V. Exª tem sido a do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que ao lon go des tes sete anos de Go ver no.
Entre tan to, não hou ve ne nhu ma mu dan ça. Para onde
foi o di nhe i ro de tudo o que se ven deu nes te País? Fo -
ram mais de R$80 bi lhões, e a dí vi da sal tou de 54 bi -
lhões para 640 bi lhões. A fome do ca pi tal in ter na ci o -
nal é in sa ciá vel! Va mos jo gar mais di nhe i ro fora e não
va mos di mi nu ir essa dí vi da em hi pó te se al gu ma.
Esta mos sa cri fi can do o povo bra si le i ro. E, no meu en -
ten di men to, V. Exª não de ve ria con ti nu ar com esse ar -
gu men to, que não sur tiu ne nhum re sul ta do. A pro va
está aí, uma pro va ma te ri al, con tá bil, in con tes tá vel,
ine gá vel. Di zer que vai di mi nu ir o mon tan te para apli -
cá-lo no so ci al!? Isso não acon te ceu ao lon go des tes
sete anos e meio e não vai acon te cer mais uma vez.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Enten -
do o ar gu men to de V. Exª. Res trin gi-me a te cer um co -
men tá rio da ne go ci a ção que está sen do fe i ta. Da
mes ma for ma, ca u sa-me es tra nhe za ver pro pos tas
aqui apre sen ta das para bus car con tra tos e mu i tos
dos que usa ram da pa la vra hoje se rem con trá ri os a
que haja en di vi da men to, a que se bus que mais fi nan -
ci a men to ex ter no para in ves ti men to. Então, co me ço a
não en ten der esse com por ta men to e ima gi no que
mu i tos tam bém não o en ten dam. Num de ter mi na do
mo men to, são con tra o fi nan ci a men to, por que não
que rem o au men to do en di vi da men to; em ou tro mo -
men to, quan do se pode di mi nu ir o va lor da dí vi da in -
ter na, tam bém são con trá ri os. Ago ra, ana li so este
pro je to que está sen do apre sen ta do. Na tu ral men te,
se ria im por tan te para nós e para a so ci e da de bra si le i -
ra sa ber a ra zão do cres ci men to des sa dí vi da. Tal vez
o ilus tre Se na dor Ade mir Andra de pos sa, de ma ne i ra
lú ci da e cla ra, apre sen tar-nos a ma te má ti ca de seu
cres ci men to. Pen so que este é um de ba te que de ve -
mos im ple men tar nes ta Casa. Não está em dis cus são 
a dí vi da an te ri or ou esta dí vi da.



O que es tou de fen den do é, sim ples men te, que
a re du ção do en di vi da men to deve ser um ob je ti vo do
go ver no e um an se io do povo bra si le i ro. O que há
aqui é uma in co e rên cia de, em um mo men to, não se
que rer que se au men te o en di vi da men to e, em ou tro, 
quan do se di mi nui o en di vi da men to, co lo car-se óbi -
ces. O ide al se ria – e nós, con gres sis tas, te mos con -
di ções para isso – ter mos au to no mia para co lo car re -
cur sos para in ves ti men to.

O mo men to é de dis cus são do or ça men to. Ele
nos per mi te que fa ça mos mu dan ças, e não es ta mos
de fi nin do es sas pri o ri da des. Cabe-nos apre sen tar
onde bus car re cur sos do cus te io, de onde re du zir o
cus te io, para apli car em in ves ti men to.

Não es tou aqui na con di ção de Lí der do Go ver -
no. Indi vi du al men te, não faço par te da base de apo io 
do Go ver no. Estou agin do de ma ne i ra co e ren te com
a mi nha cons ciên cia, pois de fen do que pre ci sa mos
re du zir os en car gos fi nan ce i ros nes te País. Não po -
de mos con ti nu ar pa gan do tan tos ju ros, não ten do re -
cur so para in ves ti men to. O Bra sil não pode fi car, mal
e par ca men te, ape nas fa zen do cus te io. Não ha ve rá
ou tra al ter na ti va se não re du zir as des pe sas, os en -
car gos fi nan ce i ros, para, quem sabe, se não no pre -
sen te, mas no fu tu ro, que es pe ro não es te ja mu i to
dis tan te, po der mos, aí sim, re du zir ju ros para fa zer
in ves ti men to ou para me lhor as sis tir à po pu la ção ca -
ren te des te País.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – 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 en ca mi nhar fa vo ra -
vel men te à ma té ria, que está de vi da men te ana li sa -
da, com bri lho, aliás, por to das as po si ções des te Se -
na do, e dar uma pa la vra para a com pre en são do que
sig ni fi ca, nes te ins tan te na ci o nal e in ter na ci o nal, a
pos si bi li da de de en tra da, no Te sou ro, de re cur sos
com os qua is en fren tar pro ble mas agu dos, so bre tu -
do pro ble mas emer gen ci a is, sur gi dos des sa cri se.

Esta mos à be i ra de uma fa lên cia ar gen ti na,
com to das as di fi cul da des por que pas sa o mun do
num mo men to em que so fre uma sa cu di da de na tu -
re za bru tal, po rém com re per cus sões na eco no mia
dos pa í ses. Não há ne nhu ma so li dez nes sa eco no -
mia in ter na ci o nal. Os ar gu men tos aqui ex pen di dos,
to dos com ex tre mo ta len to, mu i tas ve zes alu dem à
fra gi li da de des sa or dem in ter na ci o nal, com base
não ape nas no mer ca do, como na ati vi da de fi nan ce i -

ra. Isso é real, isso é ver da de i ro. É um fato da re a li da -
de, não é um de se jo. É uma con tin gên cia da glo ba li -
za ção, não uma op ção de na tu re za po lí ti ca ou ide o -
ló gi ca. O mun do está in ter li ga do. O ca pi tal fi nan ce i ro
fi cou in ter na ci o nal. Às vin te e duas ho ras, ho rá rio do
Bra sil, já se pode sa ber o mo vi men to das bol sas no
Ori en te. Essa cir cuns tân cia tor na, ao mes mo tem po,
pu jan te e frá gil a es tru tu ra do mer ca do fi nan ce i ro. O
Bra sil pre ci sa es tar de fe so con tra isso. As me di das
es tão sen do to ma das, mas te mos pro ble mas agu -
dos. Há o ris co Argen ti na, que, re cen te men te, pe las
in for ma ções in ter na ci o na is, atin giu pa ta ma res nun -
ca an tes al can ça dos. O pró prio ris co Bra sil au men -
tou. Por es ses mo ti vos, pon de ro com os Srs. Se na -
do res.

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

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ) 
– Con ce do o apar te, Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Artur da Tá vo la, te nho uma ad mi ra ção mu i to gran de
por V. Exª e o con si de ro um dos Se na do res mais bri -
lhan tes des ta Casa. Ima gi no como deve ser di fí cil
ser Lí der do Go ver no nes ta hora. O que a Po lô nia fez 
de ve ria ser vir de li ção para o Bra sil, que de ve ria, pri -
me i ra men te, cres cer para, de po is, po der pa gar. E
que ro re gis trar que o Orça men to do ano que vem – V. 
Exª deve sa ber dis so – tem R$141 bi lhões des ti na -
dos a ser vi ços e ju ros da dí vi da. São R$141 bi lhões!
Sabe quan to tem para in ves ti men to? Ape nas R$8 bi -
lhões. São R$140 bi lhões con tra R$8 bi lhões! Veja
que os po lo ne ses fo ram mu i to mais ca pa zes, mu i to
mais in te li gen tes, mu i to mais côns ci os dos seus pro -
ble mas e da ma ne i ra de re sol vê-los em be ne fí cio do
seu pró prio povo do que, in fe liz men te, está sen do o
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Além dis so,
essa an te ci pa ção de dí vi da, vol to a di zer, é um pre ju -
í zo, já que será um di nhe i ro tão mal usa do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ) 
– Obri ga do, Se na dor. V. Exª fez um apar te emi nen te -
men te opo si ci o nis ta; bri lhan te, como tudo que sai de
V. Exª, po rém fo ca do na po si ção opo si ci o nis ta. Estou 
fa zen do aqui, mu i to mais do que uma de fe sa do Go -
ver no, uma pon de ra ção so bre o fato em si que es ta -
mos de ba ten do ago ra nes ta Casa e vo ta re mos em
se gui da, jun gin do esse fato a uma si tu a ção na ci o nal
e in ter na ci o nal. Qu al quer pes soa do Go ver no, até
mes mo V. Exª, se fos se Pre si den te da Re pú bli ca – o
que aliás é uma boa su ges tão para a Opo si ção –, es -
ta ria igual men te pre o cu pa do com essa ques tão. Qu -



al quer Go ver no teme a vul ne ra bi li da de di an te de
uma cri se in ter na ci o nal cu jos des do bra men tos são
ab so lu ta men te im pre vi sí ve is, numa eco no mia pra ti -
ca men te on line no mun do.

Nes te ins tan te, o aba ti men to da or dem de
US$3,4 bi lhões e a en tra da des ses re cur sos no
Orça men to sig ni fi cam o for ta le ci men to de um se tor
com ba li do por acer tos e er ros co me ti dos pelo País
ao lon go do tem po.

Não me pa re ceu ade qua do na fala de V. Exª si -
tu ar, no Go ver no Fer nan do Hen ri que, pro ble ma que
se acu mu la há anos e que vem sen do en fren ta do. V.
Exª usou a ex pres são: ”cres cer para de po is po der
pa gar“. É exa ta men te esta a tese do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que: fa zer o País cres cer para de po is
po der ar car com suas dí vi das. E o País vem re ne go -
ci an do seus dé bi tos, ope ran do, de for ma com pe ten -
te, o ta ma nho bru tal da dí vi da en con tra da.

Abor dei esse as sun to, fa zen do um bre ve des -
vio do tema cen tral em ho me na gem a V. Exª pela
gen ti le za do apar te. O tema cen tral é o ins tan te in ter -
na ci o nal, a im por tân cia des sa ma té ria para o Te sou -
ro num fim de ano, com tudo o que pode sig ni fi car de
so li dez para a nos sa eco no mia.

O Go ver no vota fa vo ra vel men te e ape la aos
Par ti dos da base e, pes so al men te, a cada um dos
Srs. Se na do res, so bre tu do àque les que abri ram a
ques tão, que pelo me nos con si de rem os ar gu men -
tos ex pos tos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra para
dis cu tir.

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, o Se na dor Ro me ro
Jucá, Re la tor des ta ma té ria, pro fe riu pa re cer con trá -
rio às emen das, em ba sa do no mais ab so lu to e cris -
ta li no fun da men ta lis mo con tá bil. A ar gu men ta ção é
que a apro va ção das emen das te ria o con dão de, au -
to ma ti ca men te, au men tar R$9 bi lhões no dé fi cit pri -
má rio.

O ra ci o cí nio do Se na dor Ro me ro Jucá peca na
ori gem. A afir ma ti va de que ”essa emen da au men ta -
rá R$9 bi lhões ao dé fi cit pri má rio“ se ria ver da de i ra
se hou ves se um dé fi cit pri má rio, o que não há.
Então, na me lhor das hi pó te ses, para que o Se na dor
Ro me ro Jucá não fi que com ple ta men te er ra do, o
cor re to se ria di zer que ha ve rá uma di mi nu i ção de
R$9 bi lhões do su pe rá vit pri má rio.

Mas a ques tão não é ape nas essa. Re por to-me 
a al guns ar gu men tos, bran di dos na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, con trá ri os à emen da. Alguns
de les di zi am que se tra ta de uma ilu são por que o fato 
de es ta be le cer-se que os re cur sos de vem ser des ti -
na dos a in ves ti men to não sig ni fi ca ga ran tia dis so,
ten do em vis ta que o Exe cu ti vo tem o po der de con -
tin gen ci ar o Orça men to e não de ge rar in ves ti men to.
Ora, de acor do com esse ar gu men to, o Con gres so
Na ci o nal de ve ria pa rar de dis cu tir o Orça men to, já
que tudo pode ser con tin gen ci a do – ge ral men te
pode ser. Mas esse é um ou tro as sun to, re la ci o na do
à ne ces si da de im pe ri o sa de se es ta be le cer o Orça -
men to im pe ra ti vo no Bra sil, que não está no bojo da
dis cus são des ta emen da.

Esse ar gu men to da ilu são pode ser apli ca do
tam bém ao art. 5º, quan do diz que a União está au to -
ri za da a in ves tir no Mi nis té rio da De fe sa. Qual é o si -
nal que esse art. 5º dá como ex pres são da von ta de
do Se na do Fe de ral? É de que, pelo me nos nes ses
10%, não se apli ca o fun da men ta lis mo eco nô mi co
ou con tá bil do Se na dor Ro me ro Jucá, por que es ses
re cur sos po de rão ser uti li za dos para o Mi nis té rio da
De fe sa em pro gra ma de re a pa re lha men to. Por quê?
Por que o Se na do Fe de ral en ten de que o re a pa re lha -
men to do Mi nis té rio da De fe sa é uma ques tão ur gen -
te. Ora, será que não há ou tras ques tões ur gen tes?
Será que a dis cus são é sim ples men te con tá bil, de
que va mos aba ter R$3 bi lhões na dí vi da pú bli ca e
eco no mi zar não sei quan tos dí gi tos de pa ga men to
de ju ros, o que, ma te ma ti ca men te, como dis se o Se -
na dor Arlin do Por to, é van ta jo so? Mas es ta mos nos
es que cen do de que eco no mia é mais do que a con -
ta bi li da de, e que es ses três bi lhões po de ri am ser
des ti na dos para in ves ti men to, ge ran do cres ci men to,
au men tan do a ar re ca da ção e, con se qüen te men te,
com pen san do essa con ti nu i da de dos ju ros que es ta -
ri am sen do pa gos.

To da via, a ques tão não é de fun da men ta lis mo
eco nô mi co e mu i to me nos de fun da men ta lis mo con -
tá bil. Os Esta dos Uni dos es tão dan do um exem plo
nes te mo men to. Esse País está em uma guer ra; to -
da via, para pos si bi li tar a ati va ção da eco no mia em
al guns se to res, aban do na os prin cí pi os do ve lho e
bom li be ra lis mo. Aque le Esta do está agin do para in -
cen ti var a eco no mia, vi a bi li zar o cres ci men to ou,
pelo me nos, evi tar a que bra de al guns se to res eco -
nô mi cos im por tan tes.

As de man das so ci a is dos Esta dos Uni dos são
in fi ni ta men te me no res do que as nos sas, mas eles



fa zem isso. O Bra sil não faz; opta pelo fun da men ta -
lis mo eco nô mi co, quan do não es ta mos em guer ra
com ne nhu ma ou tra Na ção e nem com ter ro ris tas,
mas de ve ría mos, sim, es tar em guer ra con tra a
fome.

É mu i to fá cil para o Se na do fa zer uma ses são
de ho me na gem, de dis cur sos, ao Dia Mun di al da Ali -
men ta ção. No en tan to, quan do há uma opor tu ni da de 
de, con cre ta men te, pos si bi li tar o in ves ti men to de
R$3 bi lhões nas re giões me nos de sen vol vi das do
Bra sil, o que con tri bu i ria não só para au men tar o de -
sen vol vi men to, mas tam bém para di mi nu ir as pro fun -
das di fe ren ças re gi o na is que ain da exis tem, não en -
ca ra mos a ques tão como fun da men tal.

Po de mos até en ca rar a ques tão do re a pa re lha -
men to do Mi nis té rio da De fe sa como fun da men tal,
em bo ra ain da dan do po der ao Exe cu ti vo – e sa be -
mos que é as sim e que con ti nu a rá sen do. To da via,
não con si de ra mos como fun da men tal a guer ra que
te mos que de fla grar con tra as de si gual da des. E, in -
sis to, isso sig ni fi ca ria uma re du ção do su pe rá vit pri -
má rio e não um au men to do dé fi cit pri má rio. Mas
uma re du ção do su pe rá vit pri má rio que não pode ser 
ape nas en ca ra da ma te ma ti ca men te por ter efe i tos
na eco no mia, pois sig ni fi ca tam bém de sen vol vi men -
to, cres ci men to e au men to de ar re ca da ção.

Há di ver sas emen das com al gu mas pe que nas
di fe ren ças, mas com um pon to co mum en tre elas, de 
que os re cur sos de vam ser uti li za dos para in ves ti -
men tos em vez aba te rem a dí vi da pú bli ca. Algu mas
es ta be le cem sem des ti na ção. Ou tras es ta be le cem
no mí ni mo 40% para as re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te. Ou tras pro põem que a to ta li da de vá
para as re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

Esta mos ain da ana li san do se pe di re mos des -
ta que para al gu mas. Se ria até in te res san te. Como
ha ve rá um pa re cer con trá rio, se vo tar em blo co e o
Ple ná rio apro var, te ria que, na re da ção fi nal, en con -
trar uma so lu ção, já que há di fe ren ças en tre elas. Se -
ria até in te res san te que isso vi es se a acon te cer, em -
bo ra sa i ba mos que - aí sim vale a arit mé ti ca, a ma te -
má ti ca - essa pos si bi li da de é mu i to re mo ta.

Acre di ta mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que esta dis cus são não pode con ti nu ar sen do 
en ca mi nha da com esse prin cí pio do fun da men ta lis -
mo con tá bil. É uma dis cus são que está re la ci o na da
ao mo de lo de po lí ti ca eco nô mi ca que o Bra sil pre ten -
de ter e, prin ci pal men te, a sa ber se US$3 bi lhões po -
dem ou não con tri bu ir para di mi nu ir de si gual da des, e 
ter um efe i to in du tor na eco no mia bra si le i ra, o que,

com cer te za, tra ria os re sul ta dos ma te ma ti ca men te
es pe ra dos, como dis se ago ra o Se na dor Arlin do Por -
to, para que essa con ta não seja ape nas arit mé ti ca.

Va mos vo tar a fa vor de uma das emen das ou
de to das elas, de pen den do de como o pro ces so for
con du zi do.

Mu i to obri ga do.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 

– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la da res, para
dis cu tir.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to de re so lu -
ção tra ta de um cré di to de que o Bra sil dis põe jun to à
Po lô nia, no va lor de US$3,4 bi lhões. Mas, ha ven do
ne go ci a ção de acor do com en ten di men tos fe i tos no
âm bi to do Clu be de Pa ris, esse cré di to será re du zi do 
a 50%, à me ta de, US$1,7 bi lhão.

Ora, Sr. Pre si den te, não dis por de re cur sos
que, pe ran te a dí vi da as tro nô mi ca que pos su í mos,
re pre sen tam uma gota d’água, é mais um cas ti go
para o povo bra si le i ro. Se não, ve ja mos: qual a dí vi da 
do Bra sil em dó la res? Du zen tos e trin ta e seis bi -
lhões de dó la res. 

O Go ver no afir ma que o di nhe i ro que vem de
fora, que é nos so e vol ta ao País, é para aba ter a dí -
vi da. Se fos sem US$100 bi lhões ou US$200 bi lhões,
aí sim, es ta ría mos aqui nos em pe nhan do, sem dú vi -
da, para que o Bra sil de i xas se ze ra da a sua dí vi da e
par tis se para o cres ci men to, o de sen vol vi men to,
para os in ves ti men tos ne ces sá ri os a so cor rer o povo
bra si le i ro do de sem pre go, da fome e da mi sé ria em
que vive em mu i tas re giões do País.

Te nha pa ciên cia, Sr. Pre si den te! O FMI não
per mi tir que esse re cur so, tão ín fi mo face ao gran de
vo lu me da nos sa dí vi da, seja uti li za do em in ves ti -
men to, e sim no pa ga men to da dí vi da, é uma in ter fe -
rên cia in de vi da, é mais uma su bor di na ção do Go ver -
no às de ter mi na ções de fora, é uma obe diên cia à
car ti lha do mer ca do in ter na ci o nal, di ri gi da pelo Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. 

O Orça men to da União é uma ver da de i ra peça
de fic ção. Antes já era, e se agra vou nes te Go ver no.
Foi dito aqui pelo Se na dor Ade mir Andra de que, para 
in ves ti men to, so men te R$8 bi lhões. Ora, se nós
acres cen tás se mos US$1,7 bi lhão a es ses R$8 bi -
lhões, nós pas sa ría mos a R$11 bi lhões em in ves ti -
men tos, e aí es ta ría mos aten den do a áre as sen sí ve -



is que pra ti ca men te fo ram aban do na das nes ses úl ti -
mos tem pos, como, por exem plo, o se tor ha bi ta ci o -
nal. 

Nós te mos um dé fi cit de mais de 6 mi lhões de
ha bi ta ções. As es tra das es tão aí ao deus-dará,
aban do na das, che i as de bu ra cos, o que re pre sen ta,
na ver da de, o des ca so do Go ver no para com o se tor
que o Bra sil pri vi le gi ou, quan do de ve ria ter pri vi le gi a -
do as es tra das de fer ro, como fi ze ram pa í ses de sen -
vol vi dos como os Esta dos Uni dos e pa í ses da Eu ro -
pa. 

O Go ver no aban do nou as es tra das, não tem di -
nhe i ro para fa zer ca sas, ven deu pra ti ca men te to das
as nos sas es ta ta is. Só não ven deu a Pe tro bras por
ca u sa do Se na do. Fi ze mos uma emen da, que foi as -
si na da até pe los Se na do res da Ban ca da go ver nis ta,
ba te mos o pé, e o Go ver no re cu ou. Mas ia ven der a
Pe tro bras, só não a ven deu por ca u sa do Se na do.
Ven deu a Vale do Rio Doce, ven deu tudo. E não ven -
deu mais por que veio, por azar, o de mons tra ti vo dos
equí vo cos do Go ver no, da im pre vi dên cia do Go ver -
no, que foi o ra ci o na men to. Aí, des mo ra li zou tudo. Se 
não ti ves se acon te ci do o ra ci o na men to, logo te ría -
mos ou tras pri va ti za ções, a do sis te ma ener gé ti co
do Bra sil, como a Chesf.

De sor te, Sr. Pre si den te, que isto aqui é café
pe que no. Para que o Go ver no quer aba ter uma dí vi -
da de R$236 bi lhões com R$1,7 bi lhão? Já ven deu
tudo e não deu! Só fal tou ven der o Pa lá cio da Alvo ra -
da para pa gar a dí vi da, e não deu! E ago ra o Go ver -
no vem com essa con ver sa de joão sem bra ço, in sis -
te em di zer que vai re ce ber um cré di to do ex te ri or
que lhe é de vi do e que é para pa gar a dí vi da. Isso, Sr. 
Pre si den te, é que rer man gar do Se na do, da opi nião
pú bli ca, da so ci e da de bra si le i ra, que está acom pa -
nhan do essa po lí ti ca que vem pre ju di can do a au to -
no mia do nos so País e des mo ra li zan do a po lí ti ca
eco nô mi ca do Go ver no.

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, por que aqui to -
dos já dis se ram o que que ri am, ex pu se ram os seus
pon tos de vis ta, re ve lo o meu por meio de um fato
con cre to: a Emen da nº 1, que pro põe a uti li za ção do
cré di to que vier para o Bra sil – seja de US$1,7 bi -
lhão, seja de US$2 bi lhões – em obras de in ves ti -
men to.

Há pou co, es ti ve len do uma re por ta gem so bre
Angra III. O Go ver no Fe de ral in ves tiu mais de
US$1,3 bi lhão na com pra de equi pa men tos, ter re nos 
e edi fi ca ções, com o ob je ti vo de re du zir as li mi ta ções 
de nos sa ma triz ener gé ti ca. Te ría mos per to de

1.300mw de ener gia adi ci o nal, que se ri am adi ci o na -
dos ao per fil ener gé ti co do Sul e Su des te do País.
Pre ci sa mos ape nas de US$1,3 bi lhão, e o Bra sil ain -
da está pen san do se le va rá ou não aque la usi na nu -
cle ar para fren te, põe de fe i to nos eco lo gis tas... Ora,
fi lho de Deus, já não há Angra I e Angra II? Elas, por
aca so, ma ta ram al guém? Não ma ta ram!

O que está acon te cen do, Srªs e Srs. Se na do -
res, é que o Go ver no não tem po lí ti ca. A sua úni ca
pre o cu pa ção, o seu úni co de se jo, o seu úni co ”te -
são“ é pa gar a dí vi da ex ter na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra, para dis cu tir, ao Se na dor Ca sil do Mal -
da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, Tan cre do Ne ves, na imi nên -
cia de as su mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca, di zia que 
o Bra sil pro cu ra ria hon rar seus com pro mis sos ex ter -
nos, que não ne ga ria o que deve. S. Exª afir ma va, e
não me es que ço, que, em pri me i ro lu gar, pre ci sá va -
mos ter o ne ces sá rio para que o País pu des se pro -
gre dir. Não po de mos ti rar dos bra si le i ros o in dis pen -
sá vel e en vi ar para o ex te ri or. A ali men ta ção é in dis -
pen sá vel para que os bra si le i ros pos sam vi ver, o es -
sen ci al, o fun da men tal. Só de po is po de re mos aten -
der a ou tras de man das, mes mo que seja pa u la ti na -
men te. É o que o Bra sil vem fa zen do. 

Ain da há pou co, o Lí der do Go ver no di zia que o
Go ver no bra si le i ro tem con se gui do re a glu ti nar, re -
pac tu ar seus com pro mis sos com o mun do fi nan ce i ro 
in ter na ci o nal, ou seja, que ele tem con se gui do dar a
vol ta por cima.

O Se na dor Anto nio Car los Va la da res afir mou
que os nos sos com pro mis sos es tão em tor no de
US$236 bi lhões. Enquan to es ta mos aqui dis cu tin do
uma an te ci pa ção, uma im por tân cia de US$1,7 bi -
lhão, as fa mo sas po lo ne tas, que, de US$3,4 bi lhões,
se ri am re du zi das à me ta de apro xi ma da men te. Esta -
mos dis cu tin do se va mos aba ter de uma dí vi da as -
tro nô mi ca esse va lor ou se va mos apli cá-lo em se to -
res que, de acor do com o Orça men to, de les es tão
ne ces si tan do para oxi ge nar suas ati vi da des. O Go -
ver no per gun ta onde o Con gres so irá bus car os re -
cur sos para ten tar ala van car um pou co al guns se to -
res. Esse as sun to é de ba ti do a todo ins tan te, e quan -
do há pos si bi li da de de bus car mos uma par te des ses 
re cur sos, ou seja, o US$1,7 bi lhão para aju dar na ati -
va ção de al guns se to res eco nô mi cos, vem o Go ver -
no pre co ni zan do o aba ti men to des sa ”pe que na im -



por tân cia“ em re la ção a uma dí vi da ex tra or di ná ria,
de tan tos bi lhões de dó la res.

E se o Go ver no vem ne go ci an do, re pac tu an do,
con se guin do pra zos mais elás ti cos para a dí vi da, por 
que não usar essa im por tân cia na qui lo que é es sen -
ci al, im por tan te para re a cen der mos a eco no mia bra -
si le i ra?

Não va mos man dar para o ex te ri or o di nhe i ro
que é es sen ci al, im por tan te, re pi to, para a re a ti va ção 
de di ver sos se to res da eco no mia. Por isso, co mun go
com a tese de que, nes te mo men to, pre ci sa mos usar 
esse di nhe i ro para, como dis se an tes, im ple men tar -
mos o mí ni mo de re a que ci men to da eco no mia. Os
des do bra men tos – quem sabe – se rão me lho res e
nos aju da rão a aba ter os com pro mis sos. Eles exis -
tem e nin guém os nega. Po de re mos avan çar em se -
to res im por tan tes da eco no mia na ci o nal.

Sr. Pre si den te, no bres co le gas, são as pon de -
ra ções que não po dia de i xar de fa zer nes te mo men -
to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,

na qua li da de de Re la tor, para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, em rá pi das pa la vras, fa rei um re su mo do
que foi dito aqui, no de ba te, e al guns es cla re ci men -
tos que con si de ro ex tre ma men te im por tan tes.

Pri me i ro, essa dí vi da foi fe i ta na dé ca da de 70.
Não es ta mos vo tan do au men to de dí vi da do País
nem cré di to para a Po lô nia. Esta mos vo tan do uma
ma té ria que nos pos si bi li ta re ce ber re cur sos da Po -
lô nia, os qua is, no pas sa do, fo ram con si de ra dos per -
di dos.

Se gun do, re ba to ob ser va ções apre sen ta das
aqui de que, para se apro var essa ma té ria, in clu in do
no Orça men to e au men tan do o dé fi cit pri má rio — foi
dito aqui, por inú me ras ve zes —, o Go ver no não in -
ves tiu no so ci al e não fez o que de ve ria fa zer.

Ora, Sr. Pre si den te, a cada ano, ob ser va mos
que o Go ver no am pli ou o in ves ti men to so ci al no
País, os nú me ros do Orça men to fe de ral es tão aí
para se rem ana li sa dos. As ações têm cres ci do; ago -
ra, con cor da mos que é ne ces sá rio fa zer-se mais.
Po rém, o Go ver no tem fe i to um es for ço no sen ti do de 
am pli ar os in ves ti men tos so ci a is de um lado e, de

ou tro, pro cu ra man ter o equi lí brio fis cal, con ter o dé -
fi cit, re fa zer a ques tão eco no mi co-fi nan ce i ra do
País.

Uma ou tra ques tão tra ta da aqui: se foi fe i to o
acor do so bre a pos si bi li da de de 10% para o Exér ci to
bra si le i ro, por que não fa zer para o res to? Sim ples -
men te por que o Exér ci to Bra si le i ro vem tra tan do
des se as sun to há mais de cin co anos, e essa res sal -
va de 10% do en con tro de con tas foi fe i ta quan do do
acor do do Clu be de Pa ris, em 1992. Por tan to, es ta -
mos, nada mais, nada me nos, do que dan do pros se -
gui men to ao acor do ini ci a do e fir ma do em 1992.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Con ce do um apar te à Se na do ra Ma ri na Sil va.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ro me ro Jucá, in da guei ao Se na dor Artur da Tá vo la,
ain da há pou co, como Li der do Go ver no, e tam bém
ao Se na dor Ge ral do Melo, mas in fe liz men te ain da
não ob ti ve re tor no, a res pe i to de uma ma té ria que
está hoje no jor nal O Esta do de S.Pa u lo. A re fe ri da
ma té ria dá con ta de que o di nhe i ro do Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, da or dem de
mais ou me nos R$3 bi lhões, teve um cor te no que
con cer ne aos re cur sos do Bol sa-Esco la da or dem de 
R$1 bi lhão, e que os re cur sos, que eram de R$1,486
bi lhão, es tão ago ra em R$486 mi lhões para os pro -
gra mas do Bol sa -Esco la. V. Exª aca ba de di zer que o 
Go ver no o am pli ou no mi nal men te. Po rém, do pon to
de vis ta prá ti co, se uma ma té ria des sas se con fir ma
– es pe ro que isso não seja ver da de – aqui fi ze mos
um es for ço com ple ta men te inú til para que o Go ver no 
pe gue o di nhe i ro do Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za, que já era min gua do, e, em vez de
uti li zá-lo no Bol sa-Esco la e no Pro gra ma de Ren da
Mí ni ma, ou em ou tros se me lhan tes, cum pra as me -
tas do ajus te fis cal.

Se na dor Ro me ro Jucá, sin to que há um es for ço 
da Li de ran ça do Go ver no, mas o Go ver no não aju da
quan do vejo uma bar ba ri da de como essa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Escla re -
ço ao Ple ná rio que es ta mos em fase de en ca mi nha -
men to de vo ta ção e o pra zo, por tan to, é de cin co mi -
nu tos, sem apar tes.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Vou con clu ir, Sr. Pre si den te.

Ape sar do ca ri nho que te nho pela Se na do ra
Ma ri na Sil va, não pos so con cor dar com o que S. Exª
dis se, por dois mo ti vos: é pa ten te e pal pá vel o au -



men to dos in ves ti men tos so ci a is no País, como o
Bol sa-Esco la e a Bol sa-Edu ca ção, que fo ram es ten -
di das para todo o Bra sil. To dos os mu ni cí pi os do meu 
Esta do de Ro ra i ma, que é o Esta do mais dis tan te da
Fe de ra ção bra si le i ra, es tão re ce ben do o Bol -
sa-Esco la.

No or ça men to so ci al des te ano, com pa ra do
com o do ano pas sa do, hou ve um acrés ci mo de
14%, que é um va lor ex tre ma men te ex pres si vo. Não
que ro ser po lê mi co, mas ape nas re fu tar as pon de ra -
ções fe i tas aqui, como a de que a Ban ca da do Go -
ver no vo ta rá por or dem do Pre si den te, não. A Ban ca -
da do Go ver no vo ta rá essa ma té ria com res pon sa bi -
li da de so ci al, po lí ti ca e eco nô mi ca. Te mos a res pon -
sa bi li da de de man ter o equi lí brio fis cal. É por isso
que vo ta mos con tra as emen das que fe rem a bus ca
des se equi lí brio.

Qu e ro re fu tar aqui a aná li se de que a dí vi da an -
tes era de 50 bi lhões e ago ra é de 500 bi lhões. Ora,
ten ta-se so fis mar essa ques tão da dí vi da sem di zer,
por exem plo, que a am pli a ção da dí vi da fe de ral foi fe -
i ta exa ta men te em fun ção da re ne go ci a ção da dí vi da 
dos Esta dos e Mu ni cí pi os e que essa dí vi da de 500
bi lhões não é dí vi da pú bli ca, por que nela está in clu í -
da a dí vi da das em pre sas pri va das bra si le i ras. Mis tu -
rou-se aqui mu i ta co i sa, bus cou-se até, nas pa la vras
do Lí der do PT, fa lar em ”fun da men ta lis mo eco nô mi -
co“, quan do, na ver da de, ”fun da men ta lis mo eco nô -
mi co“ é as su mir uma pos tu ra ta li bã e de to nar o Orça -
men to, que bran do o equi lí brio do su pe rá vit pri má rio
que foi apro va do por lei no Con gres so Na ci o nal.

Por tan to, que ro de mons trar que a ma té ria é
téc ni ca; o au men to do Orça men to com es sas re ce i -
tas fi nan ce i ras acar re ta que bra do su pe rá vit e am pli -
a ção do dé fi cit. Enca mi nho con tra ri a men te às emen -
das, apro van do o tex to como veio da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção, por cin co mi nu -
tos, o Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Pri me i ro, eu gos ta ria de fa zer um ape lo à Se na do -
ra He lo í sa He le na para que S. Exª par ti ci pe des se
mo men to de de ci são, como nós par ti ci pa mos das
suas bri lhan tes in ter ven ções até ago ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho a
im pres são de que o Se na do não deve pas sar para a
opi nião pú bli ca a fal sa idéia de que es ta mos aqui de -

ci din do en tre ba i xar a dí vi da, de um lado, e so cor rer
po pu la ções de sas sis ti das ou re giões atra sa das, de
ou tro. Na ver da de, a de ci são que va mos to mar não é
essa. Sou um Se na dor do Nor des te do Bra sil e não
ha ve ria nada que me fi zes se to mar uma po si ção que 
con tra ri as se os in te res ses da mi nha Re gião. De fato, 
não é esse o nos so di le ma, não é essa a nos sa op -
ção.

Aqui, tem se dis cu ti do mu i to o ge ren ci a men to
do Orça men to Fe de ral, o fato de que o Orça men to é
apro va do, e na exe cu ção or ça men tá ria as de ci sões
fi na is do Con gres so não são obe de ci das. Eu mes mo
te nho dito como o Orça men to, a bu ro cra cia bra si le i -
ra, não nes te Go ver no, mas ao lon go dos anos, fez
pas sar a im pres são de que o Orça men to é uma lei
au to ri za ti va, em bo ra eu não sa i ba de onde ela ti rou
isso. A ca ne ta do Mi nis tro do Pla ne ja men to vale mais 
do que os nú me ros do Orça men to. Apro va mos re cur -
sos para o Orça men to, e a exe cu ção or ça men tá ria
fica su je i ta a um con tin gen ci a men to que virá de po is
e que está in te i ra men te fora do nos so con tro le. Qual
a op ção que se tem aqui? Ba i xar a dí vi da pú bli ca, uti -
li zan do re cur sos cuja qua li da de foi mo di fi ca da por
trans for ma ções ines pe ra das na eco no mia mun di al,
pois as po lo ne tas, como eram co nhe ci das no pas sa -
do, não va li am nada. Ago ra, va lem. Esta mos trans -
for man do re cur sos des se tipo. Há al guns anos, pen -
sá va mos que eles nem ao me nos exis ti am, num ins -
tru men to de re du ção de uma dí vi da que tem sido ob -
je to de ma ni fes ta ções re i te ra das dos mes mos Se na -
do res que aqui hoje es tão pen san do que esse di nhe -
i ro não deve ser uti li za do para ba i xar a dí vi da. Ou
bem pen sa mos que a dí vi da pú bli ca deve ser re du zi -
da – e, en tão, é pri o ri tá rio re du zir a dí vi da pú bli ca –
ou bem en ten de mos que a dí vi da pú bli ca pode to mar 
o ta ma nho que for ne ces sá rio que não tem im por tân -
cia para o Bra sil. Pro va vel men te, se ti ver mos su ces -
so no mer ca do, po de re mos pas sar a dis por de
US$3,4 bi lhões, com os qua is não con tá va mos, e a
usar esse mon tan te para re du ção da dí vi da pú bli ca
do País, em bo ra se pen se que se ria pre fe rí vel que
es ses re cur sos fos sem in cor po ra dos ao Orça men to,
ain da que com a de cla ra ção bem-in ten ci o na da de
que eles de ve ri am ser apli ca dos no Nor te, no Nor -
des te e no Cen tro-Oes te, mas sem que nin guém
pos sa ga ran tir que uma sim ples emen da irá, de fato,
com pe lir as au to ri da des que exe cu tam o Orça men to
a des ti na rem es ses re cur sos para es sas re giões.

Na re a li da de, qual quer ges tor das fi nan ças pú -
bli cas no País po de rá de ci dir so bre es ses re cur sos
não em fun ção do fato de eles te rem sido ge ra dos



por po lo ne tas ou não; é que a si tu a ção do ca i xa, num 
um mo men to qual quer, de ter mi na rá se os pro gra -
mas que ide al men te gos ta ría mos que fos sem fe i tos
se rão fe i tos, ou não. Qu an tas ve zes já se as sis tiu,
nes te País, a um Go ver no atrás do ou tro for mu lar
pro gra mas e de fi nir re cur sos e ve ri fi car que, na exe -
cu ção, aque les re cur sos não pu de ram ser to tal men -
te des ti na dos a es ses pro gra mas?

Na ver da de, es ta mos fal si fi can do pe ran te a
opi nião pú bli ca uma re a li da de que co nhe ce mos. Sa -
be mos que, se o Go ver no pu der uti li zar os re cur sos
para pa ga men to da dí vi da e se sair da qui uma au to -
ri za ção ex pres sa nes se sen ti do, es ses re cur sos so -
men te po de rão ser uti li za dos para isso. Entre tan to,
se es ses re cur sos fo rem in cor po ra dos ao Orça men -
to, eles po de rão ser uti li za dos para o fim que o Con -
gres so Na ci o nal sim ples men te re co men dou ou po -
de rão ser uti li za dos ape nas para are jar o ca i xa, num
mo men to de di fi cul da de na ges tão fi nan ce i ra do
País.

Toda essa dis cus são pro cu rou con fron tar duas
hi pó te ses. A al ter na ti va de que se es ta ria ga ran tin do
com es ses re cur sos a re a li za ção des se ou da que le
pro gra ma de fato não exis te. Esta mos fa zen do de
con ta que es ta mos ga ran tin do re cur sos para isso,
mas to dos sa be mos que não é ver da de. Sa be mos
que, se de ter mi nar mos ao Go ver no que uti li ze es ses 
re cur sos para a re du ção da dí vi da, eles se rão uti li za -
dos para tal. Por tan to, sem par ti ci par da onda de cri -
ar uma fal sa im pres são na opi nião pú bli ca, sem pre -
ten der im pin gir a hi pó te se ine xis ten te de que es ta -
mos ti ran do re cur sos de al gum pro gra ma, en ca mi -
nho o voto com o Re la tor, com a apro va ção do pa re -
cer do Re la tor Se na dor Ro me ro Jucá, e a re je i ção de 
to das as emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, para
en ca mi nhar a vo ta ção, pela or dem de ins cri ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já uti li -
zei a ex pres são ”fun da men ta lis mo eco nô mi co“ nes ta 
Casa por di ver sas ve zes, in clu si ve com o Mi nis tro
Pe dro Ma lan, e an tes que a pa la vra ”fun da men ta lis -
mo“ ti ves se in ter pre ta ção de for ma di ver sa. Qu an do
uti li zei essa pa la vra com o Mi nis tro Pe dro Ma lan, S.
Exª, que é um ho mem mu i to edu ca do, não res pon -
deu da for ma como o fez ago ra o Se na dor Ro me ro
Jucá. E a ex pres são ”para quem não quer en con trar
chi fre em ca be ça de ca va lo“ é exa ta men te aque la

que já foi po pu la ri za da, a de não en ca rar os fun da -
men tos da eco no mia, que são im por tan tes, como
um fim em si mes mo. Essa, Se na dor Ro me ro Jucá, é
a ori gem da ex pres são ”fun da men ta lis mo eco nô mi -
co“. E vol to a di zer: já me uti li zei dela di ver sas ve zes
nes ta Casa.

Qu an to à agres são de V. Exª quan do nos acu sa 
de que rer de to nar o Orça men to, eu po de ria di zer que 
V. Exª, nes ta Casa, já vo tou con tra o au men to da ar -
re ca da ção – de po is mu dou de idéia, é ver da de –
quan do apre ci a mos emen da de mi nha au to ria ao
pro je to do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que vi sa va com -
ba ter a so ne ga ção. De po is os re cur sos fo ram uti li za -
dos como ar gu men to para vi a bi li zar o au men to do
sa lá rio mí ni mo. Essa emen da pos si bi li ta va à Re ce i ta 
Fe de ral ter aces so às mo vi men ta ções fi nan ce i ras
da que les cor ren tis tas que mo vi men ta vam mi lhões e
mi lhões de re a is, mas que não pa ga vam Impos to de
Ren da. Tal me di da foi apro va da no Se na do a par tir
de um pro je to des te Par la men tar, que ago ra está
sen do clas si fi ca do como ta li bã pelo Se na dor Ro me -
ro Jucá; pro je to no qual S. Exª vo tou con tra. Eu po de -
ria di zer que S. Exª vo tou con tra, na épo ca, para de -
fen der os so ne ga do res, mas nun ca o dis se. Tal vez S. 
Exª te nha res pon di do de for ma in de vi da por es tar
pre o cu pa do com o no ti ciá rio da im pren sa e não ha -
ver per ce bi do que a ex pres são ”fun da men ta lis mo
eco nô mi co“ não sig ni fi ca ofen sa. Vol to a di zer que o
emi nen te Se na dor não foi tão edu ca do quan to o Mi -
nis tro Pe dro Ma lan, di an te de quem uti li zei a mes ma
ex pres são an tes des ses epi só di os.

Voto con tra o pro je to e a fa vor da emen da.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ade mir Andra de.

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, Srªs e Srs. Se na do res, cada Par la men -
tar ex põe sua her me nêu ti ca nes te ple ná rio – re fi -
ro-me à ma ni fes ta ção do Lí der do PSDB, Se na dor
Ge ral do Melo, afir man do que es ta mos ilu din do o
povo e que, quan do au to ri za mos o Go ver no a pa gar
o ser vi ço da dí vi da, con cre ta men te fa ze mos com
que ela di mi nua.

Em pri me i ro lu gar, in for mo que quem faz a dí vi -
da não so mos nós, mas a po lí ti ca mo ne tá ria des te
Go ver no, que tem sido um de sas tre para a Na ção
bra si le i ra. Em toda a His tó ria des te País, nin guém
con se guiu fa zer cres cer a dí vi da pú bli ca como o atu -



al – a con ta bi li da de o de mons tra. No Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so, a dí vi da au men tou
1.200% num pe río do em que a in fla ção che gou a
70% ou 80%. Por tan to, quem faz a dí vi da é a in com -
pe tên cia e a in ca pa ci da de – para não usar ou tros
ter mos no que tan ge ao com pro me ti men to po lí ti co –
da equi pe eco nô mi ca.

Além dis so, Sr. Pre si den te, o Go ver no já en vi ou 
a esta Casa men sa gem afir man do que usa rá o cré di -
to ob ti do da Po lô nia para pa ga men to dos ser vi ços da 
dí vi da, para o qual ele des ti nou to dos os re cur sos
ori un dos do que foi ven di do: as te le fô ni cas, a Vale do 
Rio Doce, as si de rúr gi cas etc. E a dí vi da au men tou
1200%!

Se na dor Ge ral do Melo, nós, no Con gres so Na -
ci o nal, in de pen den te men te de o Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so po der uti li zar ou não es ses re cur -
sos, po de ría mos pelo me nos fa zer a nos sa par te
cum prin do no Se na do Fe de ral a re pre sen ta ção que
te mos do povo de nos sas re giões. Era o que de ve ría -
mos fa zer, mas ao me nos a ma i o ria não está agin do
des se modo; está se guin do a de ter mi na ção do Pre -
si den te da Re pú bli ca. 

Da mes ma for ma que se es ta be le ce ram 10%
para au men tar o ar ma men to do Exér ci to Bra si le i ro
para pro te ger as nos sas fron te i ras – e o Go ver no uti -
li za rá esse mon tan te ou não –, po de ría mos ter apli -
ca do 90% da dí vi da em in ves ti men to para o Bra sil,
sen do 40% para as nos sas re giões, que são as mais
po bres.

Po de ría mos es tar in ves tin do em hi dre lé tri cas,
es tra das, fer ro vi as e hi dro vi as e fa zen do cres cer o
nos so Pais. Mas só nos pre o cu pa mos em pa gar a dí -
vi da e man ter este juro ab sur do de 19%! Por tan to,
não é uma ques tão de esta Casa ilu dir a opi nião pú -
bli ca ou cum prir as de ter mi na ções, as exi gên ci as, do 
Pre si den te da Re pú bli ca e de sua in com pe ten te
equi pe eco nô mi ca, mas sim de cum prir a sua ta re fa
de re pre sen tar o povo bra si le i ro, de fa zer aqui lo que
o Bra sil pre ci sa que seja fe i to em seu be ne fí cio. A
equi pe eco nô mi ca do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so é in com pe ten te, por que nin guém en di -
vi dou tan to o País quan to eles. Qu an do Sua Exce -
lên cia as su miu o Go ver no – da rei mais da dos a V.
Exªs –, a dí vi da re pre sen ta va 29% do PIB. S. Exªs
afir ma ram aqui que ela ja ma is ul tra pas sa ria 45% do
PIB, mas hoje ela abran ge 54% do PIB. O pa ga men -
to des ses ju ros ab sur dos con ti nua a fa zer cres cer a
dí vi da, e não sa be mos aon de va mos che gar – tal vez
ao mes mo pon to a que che gou a Argen ti na. 

Por tan to, era pre ci so que o Con gres so Na ci o -
nal fi zes se a sua par te, mas la men ta vel men te esta
Casa, ao que sin to, não cum pri rá o seu pa pel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, com a pa la vra o Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
- SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res a mi -
nha pa la vra não será de dis cor dân cia; será de apo io
aos dis cur sos pro fe ri dos pela Opo si ção, to dos eles
com pro ce dên cia, no ta da men te quan do se fala de
Orça men to. Hoje mes mo, fui con vi da do para uma
au diên cia com o Mi nis tro Alu í sio Nu nes Fer re i ra na
Pre si dên cia da Re pú bli ca. A Ban ca da de Ser gi pe re -
u niu-se com S. Exª – no mo men to eu não pude ir por -
que es ta va fa lan do so bre ali men ta ção – para tra tar
da li be ra ção das emen das ao Orça men to de 2001,
por que es ta mos sim ples men te ze ra dos.

É como se as si nás se mos e apre sen tás se mos
ao Con gres so Na ci o nal uma emen da ”de men ti ri -
nha“, para di zer em nos sos Esta dos que to dos os
pro ble mas – adu to ras, ir ri ga ção, ha bi ta ção – se ri am
re sol vi dos por que as si na mos a emen da. 

Foi pre ci so que a Ban ca da fa las se com o Mi nis -
tro Alu í sio, o qual dis se que ain da não era o mo men -
to para a li be ra ção, mas que isso iria acon te cer. Lo gi -
ca men te, ele não sou be in for mar qual se ria o per -
cen tu al, se 20% ou 30%.

Eu per gun to: que pla ne ja men to pode ter uma
Ban ca da que de se ja aju dar o seu Esta do, quan do
para a li be ra ção das emen das – já es ta mos no fi nal
do mês de ou tu bro – pre ci sa mos mar car uma au -
diên cia com o Mi nis tro Alu í sio Nu nes Fer re i ra, que,
de fato, é quem de ter mi na a li be ra ção em nome do
Pre si den te da Re pú bli ca? Que pla ne ja men to pode
dar cer to no Esta do, quan do as nos sas emen das
pra ti ca men te não va lem nada, nem as co le ti vas e
nem as in di vi du a is?

Esta mos fa zen do de con ta, Se na dor Ge ral do
Melo, que te re mos para os nos sos Esta dos do ta ções 
or ça men tá ri as para in ves ti men tos, mas quan do che -
gar mos ao fi nal do ano nem 30% das emen das se rão 
li be ra das. Eu pro vo que, em Ser gi pe, nem 12% das
emen das do ano pas sa do fo ram li be ra das. 

Estou in te i ra men te de acor do.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V.
Ex.ª quer fa zer con ta com o di nhe i ro das po lo ne tas
tam bém?



O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE) – La men ta vel men te, não pos so con ce der o
apar te. Se pu des se, se ria um gran de pra zer, Se na -
dor Ge ral do Melo. V. Ex.ª é um gran de nor des ti no,
de fen sor da nos sa re gião e tam bém um gran de de -
fen sor do Go ver no, cum prin do seu pa pel nes ta
Casa.

Como Se na dor do Nor des te, apro ve i to a oca -
sião para ma ni fes tar mais uma vez não o meu re go -
zi jo, mas o meu pro tes to di an te da me di da dis cri mi -
na tó ria do Go ver no, que é um ver da de i ro des res pe i -
to ao Con gres so Na ci o nal. 

Re cor do-me de que um Mu ni cí pio do Esta do
de Ser gi pe ti nha uma ver ba para ser li be ra da de uma 
emen da in di vi du al do Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res. À épo ca, ain da era vivo o De pu ta do Luiz Edu -
ar do Ma ga lhães. Na que la oca sião, eu, Se na dor da
Re pú bli ca, me en con trei com o Pre si den te da Câ ma -
ra dos De pu ta dos e dis se-lhe da ne ces si da de da li -
be ra ção da que la ver ba e que eu iria pro tes tar lá no
Se na do. Gri tei e a ver ba foi li be ra da. Faço jus ti ça ao
De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga lhães e afir mo, aqui,
que ele te le fo nou e pro tes tou na mi nha pre sen ça, di -
zen do que isso não po de ria acon te cer num go ver no
de mo crá ti co.

É as sim que se está fa zen do no Bra sil de hoje.
O Se na dor Car los Be zer ra, que foi o gran de Re la tor
do Orça men to, sabe que es tou fa lan do a ver da de. Fi -
ze mos um enor me es for ço, va ra mos ma dru ga das,
tra ba lhan do, pen san do no me lhor para os nos sos
Esta dos. De re pen te, aqui lo vira pa pel e não vale
nada.

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

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, a Se na do ra He -
lo í sa He le na pelo pra zo re gi men tal de cin co mi nu tos.

A SRª HELOÍSA 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, sem dú -
vi da, ja ma is co me te ria a in jus ti ça que o Se na dor Ro -
me ro Jucá fez co nos co, atri bu in do-nos a con di ção
de ta li bã. Te nha cer te za de que eu ja ma is fa ria essa
in jus ti ça com o Go ver no, até por que, no caso es pe cí -
fi co da que le tipo de fun da men ta lis mo, al guém mor re
por uma ca u sa, o que não acon te ce com o Go ver no
Fe de ral, por que não pi lo ta um bo e ing que mata. 

Tal vez – para ser com pa tí vel com o ar gu men to
de V. Exª – a po lí ti ca do Go ver no Fe de ral es te ja mais
para mís sil e pão. É o fal so pão da Bol sa-Esco la, ao
tem po em que se es ta be le ce o mís sil dos ju ros al tos,
da cons tru ção do su pe rá vit pri má rio à cus ta da fome, 
da mi sé ria, do de sem pre go e do so fri men to da gran -
de ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra, da des tru i ção de
par ques pro du ti vos in te i ros, da des tru i ção de mi lha -
res de pos tos de tra ba lho no nos so País.

Então, é até me lhor que su pe re mos a dis cus -
são do fun da men ta lis mo, pois se trans for ma em uma 
agres são com ple ta men te sem pro ce dên cia de um
lado ou do ou tro. Mas, se so mos acu sa dos, di ze mos
que a po lí ti ca de V. Exªs é tam bém a do mís sil e do
pão.

So li ci to mais uma vez, Sr. Pre si den te, a re fle -
xão da Casa para ga ran tir o apo i a men to à Emen da
nº 7, que con si de ro ab so lu ta men te cla ra. É a pos si bi -
li da de da in ver são de pri o ri da des. Qu al quer pes soa
que te nha ana li sa do o Orça men to, os mem bros da
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, a Casa, de for ma ge ral, sa bem dis so.
Tan to que na aná li se da exe cu ção or ça men tá ria bas -
ta ver a mi sé ria, o per cen tu al ab so lu ta men te ri dí cu lo
exe cu ta do na área de in ves ti men tos, na área que fa -
vo re ce o se tor pro du ti vo e, por tan to, a di na mi za ção
da eco no mia lo cal, a ge ra ção de em pre go e de ren -
da, e na área de po lí ti cas so ci a is tam bém.

Assim, já que esse re cur so está en tran do –
nem vou di zer que há um se qües tro an te ci pa do dos
re cur sos do go ver no Lula, por que en ten do que se
pode ne go ci ar a dí vi da –, exis te uma al te ra ção cla ra
no flu xo ori gi nal dos re cur sos a se rem re pas sa dos,
exis te uma an te ci pa ção. E que essa an te ci pa ção
pos sa fa vo re cer a área de in ves ti men tos das re giões
mais po bres do País.

É por essa ra zão, Sr. Pre si den te, que con ti nu a -
mos ape lan do para que a Emen da nº 7, des ta ca da
na fase pos te ri or a esta vo ta ção, seja aca ta da, pois é 
de fun da men tal im por tân cia para pos si bi li tar no vos
in ves ti men tos nas re giões mais po bres do País.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, por ter sido ci ta do, eu gos ta ria de fa -
zer um co men tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor, es ta mos em pro ces so de vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB - RR.
Para uma ex pli ca ção pes so al.) – Sr. Pre si den te, eu
fui ci ta do pelo Se na dor José Edu ar do Du tra e pela
Se na do ra He lo í sa He le na, que dis se ram que cha mei 



a Opo si ção de ta li bã. Na ver da de, a Opo si ção gos ta
de fa lar o que bem pen sa a res pe i to do Go ver no e
so bre di ver sos as sun tos. E os ata ques são per ma -
nen tes. Eu não cha mei a Opo si ção de ta li bã. Men ci o -
nei que a pos tu ra de que rer de to nar o Orça men to era 
uma pos tu ra ta li bã. A Opo si ção se ofen deu. A Opo si -
ção ofen de mu i to, mas se ofen de com pou co. Qu e ro
re gis trar que não ata quei pes so al men te nin guém,
ape nas re fu tei a abor da gem de fun da men ta lis mo
eco nô mi co na pos tu ra do Go ver no nes sa ques tão.
Nós es ta mos agin do não com fun da men ta lis mo eco -
nô mi co, mas com mu i ta res pon sa bi li da de fis cal, para 
en tre gar o País com mais equi lí brio. O pró xi mo Pre -
si den te da Re pú bli ca ad mi nis tra rá um País me lhor
do que aque le que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
re ce beu, em 1995.

Eu gos ta ria de re fu tar, mas tam bém di zer do
ca ri nho que te nho pela Opo si ção. Não es tou dis cu -
tin do com a Opo si ção, mas de fen den do um prin cí -
pio. Na cam pa nha do pró xi mo ano, a Opo si ção po -
de rá de fen der se quer ou não au men tar o dé fi cit pri -
má rio. Essa ques tão toda será ob je to do pró xi mo
ano.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, V. Exª já deu a ex pli ca ção ne ces -
sá ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor
Car los Pa tro cí nio, para en ca mi nhar a vo ta ção, pelo
pra zo re gi men tal de cin co mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB - TO. 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, gos ta ria que es ti -
vés se mos aqui dis cu tin do de ma ne i ra tão acir ra da,
aca lo ra da men te, ques tão re la ti vas à re ne go ci a ção
da dí vi da bra si le i ra, mas nós es ta mos aqui até ago ra
dis cu tin do o re ce bi men to de cré di to do Bra sil. Digo
isso, Sr. Pre si den te, por que acre di to que está na
hora, ou pas san do da hora, de o Se na do co me çar a
dis cu tir as sun tos re la ti vos às dí vi das in ter na e ex ter -
na do nos so País, ten tar re ne go ci ar, como a Po lô nia
re ne go ci ou em 92 no Clu be de Pa ris, as suas po lo -
ne tas, que até há pou co tem po não ti nham ne nhum
las tro, ne nhum va lor eco nô mi co, eram to tal men te
de sa cre di ta das.

Enten do, Sr. Pre si den te, que a dí vi da bra si le i ra
está fe rin do de mor te a po bre za, os mais ne ces si ta -
dos do nos so País. Eu gos ta ria de par ti ci par de uma
ses são de dis cus são de re ne go ci a ção do alon ga -
men to do per fil da dí vi da bra si le i ra. 

A ques tão re la ti va às po lo ne tas é pa cí fi ca. Tra -
ta-se de um cré di to que, em bo ra es te ja mos re ce ben -
do re gu lar men te, va mos re ce ber de ma ne i ra mais in -
te li gen te, até por que pra ti ca men te não exis tem ju ros
in ci den tes. Acre di to que – como dis se o nos so que ri -
do Se na dor Arlin do Por to – ma te ma ti ca men te é um
re ce bi men to in te li gen te que com pen sa. Oxa lá es ti -
vés se mos re ce ben do ou tros cré di tos de ou tros pa í -
ses des sa mes ma ma ne i ra.

Com re la ção a al gu mas emen das apre sen ta -
das, en ten do que, se va mos uti li zar os 90% des se
cré di to para a amor ti za ção da dí vi da in ter na bra si le i -
ra, evi den te men te que vai so brar mais di nhe i ro para
in ves ti men to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o PTB – Par ti do Tra -
ba lhis ta Bra si le i ro en ca mi nha fa vo ra vel men te à pro -
pos ta do Sr. Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o pro je to e as emen das.

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 601, 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, da Emen da nº 7, ofe re ci da ao PRS nº 48/2001.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. – Se -
na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) — 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 des ta ca da será vo ta da opor tu na -

men te.
Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -

das.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
Pas sa-se à vo ta ção, em glo bo, das emen das

com pa re ce res con trá ri os, res sal va da a Emen da nº 7.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Re je i ta das.

São as se guin tes as emen das re je i ta -
das:



EMENDA Nº 1 (PLENÁRIO)

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao Art. 5º do
Pro je to de Re so lu ção nº 48, de 2001.

“Art. 5º Os re cur sos de cor ren tes das
ope ra ções de que tra ta esta Re so lu ção se -
rão obri ga to ri a men te apli ca dos em in ves ti -
men tos cons tan tes de lei or ça men tá ria anu -
al da União.”

EMENDA Nº 2 – (PLENÁRIO)

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao art. 5º do
Pro je to de Re so lu ção nº 48/2001:

“Art. 5º O per cen tu al de 90% dos re -
cur sos de cor ren tes das ope ra ções de que
tra ta esta Re so lu ção se rão obri ga to ri a men te 
apli ca dos em in ves ti men tos cons tan tes de
Lei Orça men tá ria Anu al da União.

§ 1º Pe los me nos 40% (qua ren ta por
cen to) dos re cur sos de que tra ta o ca put
des te ar ti go se rão apli ca dos e dis tri bu í dos
de for ma equâ ni me en tre as re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te.

§ 2º Os 10% (dez por cen to) dos re cur -
sos li vres da obri ga to ri e da de de apli ca ção
em in ves ti men tos e re sul tan tes da ope ra ção 
de que tra ta esta re so lu ção, será au to ri za do 
a des ti na ção pela União ao Mi nis té rio da
De fe sa, em be ne fí cio de qual quer um ou de
to dos os Co man dos Mi li ta res, em seus pro -
gra mas de re a pa re lha men to".

EMENDA Nº 5 – (PLENÁRIO)

O art. 5º do Pro je to de Re so lu ção nº 48 de 2001, 
pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art 5º Os re cur sos de cor ren tes das
ope ra ções de que tra ta esta re so lu ção se -
rão, obri ga to ri a men te, apli ca dos em in ves ti -
men tos cons tan tes de lei or ça men tá ria anu -
al da União.”

Pa rá gra fo úni co. 40% (qua ren ta por
cen to) dos re cur sos de que tra ta este ar ti go
de ve rão ser apli ca dos nas re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te.”

EMENDA Nº 6 – (PLENÁRIO)

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao art. 6º do
Pro je to de Re so lu ção nº 48/2001:

“Art. 6º O per cen tu al de 90% dos re -
cur sos de cor ren tes das ope ra ções de que
tra ta esta Re so lu ção se rão obri ga to ri a men te 

apli ca dos em in ves ti men tos cons tan tes de
lei or ça men tá ria anu al da União.

Pa rá gra fo Úni co. O to tal de 40% (qua -
ren ta por cen to) dos re cur sos de que tra ta o
ca put des te ar ti go se rão apli ca dos e dis tri -
bu í dos de for ma equâ ni me en tre as re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.”

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção a Emen da nº 7, des ta ca da, de pa re cer con trá -
rio.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à no bre Se na do ra.

A SRª HELOÍSA 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, ape sar da so li ci ta -
ção dos que vo ta rão con tra para que eu não de fen da
essa emen da, ape lo aos Se na do res da Casa, no sen -
ti do de que, nes te mo men to, dis po ni bi li ze mos um re -
cur so de fun da men tal im por tân cia para as re giões
mais po bres do País. To dos nós acom pa nha mos a
dis cus são e a exe cu ção or ça men tá ria, o dis cur so da
es ta bi li da de eco nô mi ca à luz do su pe rá vit pri má rio.
Sa be mos que o su pe rá vit, que era de R$26 bi lhões, já 
pas sou para R$36 bi lhões, ou seja, es ta mos sen do
me lho res do que o FMI gos ta ria que fôs se mos. Au -
men ta mos o su pe rá vit para pos si bi li tar a dita es ta bi li -
da de eco nô mi ca. Não é jus to que, di an te da pos si bi li -
da de de en tra da de um re cur so, não pos sa mos dis po -
ni bi li zá-lo para in ves ti men tos nas três re giões mais
po bres do País. Então, ape lo para que pos sa mos
apro var a emen da des ta ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção a Emen da nº 7 des ta ca da.

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

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ) – Sr. Pre si den te, o Go ver no en ca mi nha con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A
emen da foi re je i ta da.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum,
com o apo i a men to dos Se na do res Ade mir Andra de,
Anto nio Car los Va la da res, Edu ar do Su plicy, Emi lia
Fer nan des, La u ro Cam pos, Tião Vi a na e ou tros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci to
aos Srs. Se na do res que se en con tram em seus ga -



bi ne tes que com pa re çam ao ple ná rio, pois te re mos
vo ta ção no mi nal.

Se hou ver al gu ma co mis são fun ci o nan do, seus
tra ba lhos de ve rão ser sus pen sos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
quem vota con trá rio à emen da vota ”não“? O que está 
em vo ta ção não é o pa re cer, mas sim a emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, es cla re cen do: quem vota ”sim“ apro va
a emen da; quem vota ”não“ re je i ta a emen da.

Os Srs. Se na do res já po dem exer ci tar o seu di -
re i to de voto.

Mais uma vez re pi to: sus pen do a re u nião de
qual quer co mis são que es te ja fun ci o nan do nes te mo -
men to. Não te nho cer te za, mas pa re ce-me que está
fun ci o nan do a Co mis são de Re la ções Exte ri o res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT - AM) 
– Sr. Pre si den te, pos so as se gu rar-lhe que a Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res não está fun ci o nan do, já 
que, como Pre si den te, es tou aqui no ple ná rio.

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 ”não“, con tra ri a men te à emen da.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, o PFL re co men da o voto ”não“.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, meu voto pes so al é fa vo rá vel à
emen da, no en tan to o PMDB abre a ques tão à Ban -
ca da.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Sr. Pre si den te, o PSDB en ca mi nha o voto ”não“.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB, pelo Bra sil, a fa vor de in ves ti -
men tos, vota ”sim“ com toda a sua Ban ca da. So mos 
fa vo rá ve is a essa emen da.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT -
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co vota ”sim“, a fa vor da
emen da.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, o PTB en ca mi nha o voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca pela or dem.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
em ra zão do adi an ta do da hora, apro ve i to este ins tan -
te, en quan to aguar da mos o fi nal da vo ta ção, para dar
um avi so que con si de ro im por tan te. A re u nião do
Con se lho de Éti ca, mar ca da para hoje, às 17 ho ras,
que ain da não se re a li zou em ra zão do não en cer ra -
men to da Ordem do Dia, fica adi a da para, quin ta-fe i -
ra, às 9 ho ras.

Faço um es cla re ci men to: a Se na do ra He lo í sa
He le na, Re la to ra do pro ces so, pe diu, in sis ten te men -
te, que re a li zás se mos a re u nião ain da hoje, mas temo 
que sa i a mos da qui tar de e há ou tras Co mis sões para
se re u ni rem ain da hoje.

Por tan to, fica o avi so a to dos os in te gran tes do
Con se lho de Éti ca que a re u nião foi adi a da para quin -
ta-fe i ra, às 9 ho ras, um bom ho rá rio por não ha ver ne -
nhu ma Co mis são re u ni da e, des sa for ma, po de re mos 
pôr ter mo ao pro ces so em que a Re la to ra He lo í sa He -
le na fez um bri lhan te tra ba lho. Mu i to obri ga do.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra pela or dem o 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, na
mes ma es te i ra da co mu ni ca ção, apro ve i to, com o
con sen ti men to da Mesa, para con vi dar os mem bros
in te gran tes da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia para a re u nião de ama nhã, às 9 ho ras e
30 mi nu tos, em que com pa re ce rão o Mi nis tro Pre si -
den te do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e mais qua tro
ou cin co Mi nis tros, no sen ti do de en tre ga rem a sua
co la bo ra ção para a re for ma do Ju di ciá rio. Era a so li ci -
ta ção que eu fa ria, para que os co le gas es ti ves sem
ali meia hora an tes de co me çar a nos sa re u nião.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Inda go
se to dos os Srs. Se na do res já vo ta ram. (Pa u sa.)

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de re gis trar o meu voto ”não“.
Estou vo tan do com o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 34 Srs. Se na do res; e NÃO 28.

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 63.
A emen da des ta ca da foi apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É a se guin te a emen da apro va da:

EMENDA Nº 7 (PLENÁRIO)

Art. 1º Dê-se a se guin te re da ção ao art. 6º do Pro -
je to de Re so lu ção nº 48/2001:

“Art. 6º O per cen tu al de 90% dos re cur -
sos de cor ren tes das ope ra ções de que tra ta
esta re so lu ção se rão obri ga to ri a men te apli ca -
dos em in ves ti men tos cons tan tes de Lei Orça -
men tá ria Anu al da União e dis tri bu í dos de for -
ma equâ ni me en tre as re giões Nor te, Nor des -
te e Cen tro-Oes te.”

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 da ma té ria 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 1.155, 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 48, 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 48, de 2001, que au to ri za
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a re a li zar ope ra ções
que per mi tam o re ce bi men to an te ci pa do de cré di to
ex ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no mon tan te
atu al de US$3,400,000,000.00 (três bi lhões e qua tro -
cen tos mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), na for -
ma dos con tra tos as si na dos com o Bank Hand lowy w
Wars za wie S.A., a par tir de di re tri zes es ta be le ci das
na Ata de Enten di men tos, no âm bi to do cha ma do Clu -
be de Pa ris e dá ou tras pro vi dên ci as, con so li dan do a
Emen da nº 7-Plen, apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de ou tu bro
de 2001. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti –
Mar lu ce Pin to – Antô nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.155, DE 2001

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

RESOLUÇÃO Nº   , DE 2001

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a re a li zar ope ra ções que per mi tam
o re ce bi men to an te ci pa do de cré di to ex -
ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no
mon tan te atu al de US$3,400,000, 000.00
(três bi lhões e qua tro cen tos mi lhões de
dó la res nor te-ame ri ca nos), na for ma dos
con tra tos as si na dos com o Bank Hand -
lowy w Wars za wie S.A., a par tir de di re tri -
zes es ta be le ci das na Ata de Enten di men -
tos, no âm bi to do cha ma do Clu be de Pa -
ris e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a re a li zar ope ra -

ções que per mi tam o re ce bi men to an te ci pa do de cré -
di to ex ter no jun to à Re pú bli ca da Po lô nia, no mon tan -
te atu al de US$3,400,000,000.00 (três bi lhões e qua -
tro cen tos mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), con -
subs tan ci a do nos con tra tos ce le bra dos en tre o Ban co 
Cen tral do Bra sil e o Bank Hand lowy w Wars za wie
S.A., a par tir de di re tri zes es ta be le ci das na Ata de
Enten di men tos, no âm bi to do cha ma do Clu be de Pa -
ris e do Acor do Bi la te ral apro va do pela Re so lu ção nº
40, de 1992, do Se na do Fe de ral.

§ 1º As ope ra ções a que se re fe re o ca put des te
ar ti go po de rão ser re a li za das me di an te as op ções de
se cu ri ti za ção, de ven da, de re com pra pelo de ve dor
ou pela Re pú bli ca da Po lô nia, ou, ain da, de uma com -
bi na ção en tre as ope ra ções men ci o na das.

§ 2º A es co lha en tre as op ções a que se re fe re o
§ 1º de ve rá con si de rar, no mí ni mo, as se guin tes con -
di ções:

I – ob ten ção do ma i or vo lu me de re cur sos an te -
ci pa dos do va lor no mi nal do cré di to, em ter mos de va -
lor pre sen te lí qui do, sem pre ju í zo da mi ni mi za ção do
ris co de exe cu ção; e

II – taxa de des con to efe ti va do va lor do cré di to
van ta jo sa para o País, es pe ci al men te em re la ção ao
cus to de cap ta ção de re cur sos ex ter nos pela União.

Art. 2º É a União au to ri za da a con tra tar ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras para a exe cu ção das ope ra ções de
que tra ta esta re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras que
vi e rem a ser con tra ta das se rão re mu ne ra das to man -
do-se por base os ní ve is pra ti ca dos no mer ca do in ter -
na ci o nal.

Art. 3º O Ban co Cen tral do Bra sil, na qua li da de
de agen te do Te sou ro Na ci o nal, será o res pon sá vel



pela exe cu ção das ope ra ções de que tra ta esta Re so -
lu ção.

Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil de ve rá pres tar
con tas ao Se na do Fe de ral me di an te o en vio de re la tó -
rio cir cuns tan ci a do so bre as ope ra ções re a li za das.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio de pres ta ção de
con tas de ve rá ser en vi a do em até 20 (vin te) dias úte is
con ta dos a par tir da data da li qui da ção da ope ra ção,
de for ma abran gen te e ana lí ti ca, e con tem plar, ne ces -
sa ri a men te, as se guin tes in for ma ções:

I – des cri ção das ca rac te rís ti cas da ope ra ção,
da sua exe cu ção, e das con di ções de mer ca do vi gen -
tes;

II – aná li se fi nan ce i ra da ope ra ção, de ta lhan do
os be ne fí ci os ob ti dos, a taxa de des con to efe ti va apli -
ca da na an te ci pa ção do cré di to e o cál cu lo do va lor
re ce bi do; e

III – có pia da do cu men ta ção re la ti va a cada ope -
ra ção re a li za da.

Art. 5º Obe de ci dos os ter mos da Re so lu ção nº
40, de 1992, do Se na do Fe de ral, e ob ser va das as dis -
po si ções cons ti tu ci o na is e le ga is vi gen tes, é a União
au to ri za da a ad qui rir toda a ti tu la ri da de dos cré di tos e 
a des ti nar o va lor de 10% (dez por cen to) do prin ci pal
re fe ri do na men ci o na da Re so lu ção, ao Mi nis té rio da
De fe sa, em be ne fí cio de qual quer um ou de to dos os
Co man dos Mi li ta res, em seus pro gra mas de re a pa re -
lha men to.

Art. 6º O per cen tu al de 90% (no ven ta por cen to)
dos re cur sos de cor ren tes das ope ra ções de que tra ta
esta re so lu ção será obri ga to ri a men te apli ca do em in -
ves ti men tos cons tan tes de Lei Orça men tá ria Anu al
da União e dis tri bu í do de for ma equâ ni me en tre as
Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

Art. 7º O pra zo para o exer cí cio des ta re so lu ção
é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias, a con tar de
sua pu bli ca ção.

Art. 8º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra a V. Exª. V. Exª fa la rá so bre a
ma té ria?

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, é ne -
ces sá ria e fun da men tal a pre sen ça dos Srs. Se na do -
res mem bros da Co mis são de Orça men to à sua re u -
nião, pois ha ve rá vo ta ção no mi nal do pa re cer pre li mi -
nar. É im por tan te que to dos com pa re çam à re u nião.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 586, de 2001 – Arts. 336,
II e 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção n.º 49, 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 n.º 1.099,
de 2001, Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo),
que au to ri za o De par ta men to de Vi a ção e
Obras Pú bli cas – DVOP (MT), au tar quia per -
ten cen te ao Go ver no do Esta do do Mato
Gros so, a as si nar adi ti vo con tra tu al com o
Ban co do Bra sil S/A, no va lor de qua tro mi -
lhões, tre zen tos e sete mil, no ve cen tos e oi -
ten ta e oito re a is e onze cen ta vos, a pre ços
de 14 de ja ne i ro de 2000, com base na Lei
n.º 10.177, de 2001.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Tem a pa -

la vra para dis cu tir o ilus tre Se na dor Osmar Dias, por
cin co mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, es ta mos vo tan do aqui o acor do
para acer to da dí vi da do Mato Gros so jun to ao Ban co
do Bra sil, re la ti vo ao re pas se de re cur sos do Fun do
Cons ti tu ci o nal do Cen tro-Oes te - FCO.

A dí vi da ori gi nal, Sr. Pre si den te, era de vin te e
sete mi lhões ses sen ta e oito mil re a is, em 31.5.01.
Esta mos vo tan do para que o Mato Gros so pa gue
qua tro mi lhões tre zen tos e sete mil re a is.



Qu e ro ma ni fes tar as ra zões pe las qua is vo ta rei
con tra. Ne nhum ou tro to ma dor dos re cur sos do FCO
tem os des con tos de que o Mato Gros so está usu fru -
in do; ne nhu ma ou tra re gião do País que te nha to ma -
do em prés ti mo jun to ao Ban co do Bra sil ob te ve um
des con to de 80% so bre o va lor ori gi nal.

Esta mos aqui au to ri zan do que essa ope ra ção
seja paga pelo Esta do do Mato Gros so com des con to
de 80% so bre a dí vi da, que é de 27 mi lhões.

Sr. Pre si den te, por en ten der que os de ma is to -
ma do res dos re cur sos do FCO se rão in jus ti ça dos e
por en ten der que to dos os ou tros de ve do res do Ban -
co do Bra sil que não têm o mes mo be ne fí cio tam bém
se rão in jus ti ça dos, eu vo ta rei con tra esta ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, peço para fa zer uso da pa la vra pela or -
dem. Como Re la tor da ma té ria, gos ta ria de pres tar
um es cla re ci men to à Casa an tes que V. Exª ter mi ne o
pro ces so de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo, na qua li da de de
Re la tor.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, o Se na dor Osmar Dias sabe mu i to bem do res -
pe i to que lhe de vo to, além da gran de es ti ma pes so al
que por ele te nho. Mas há uma po si ção equi vo ca da
em re la ção a esse caso. 

Da for ma como foi apre sen ta da ao Ple ná rio a re -
du ção da dí vi da, pa re ce que Mato Gros so é um Esta -
do pri vi le gi a do e que teve um pres tí gio ex tra or di ná rio
para con se guir uma re du ção no va lor da sua dí vi da
que ou tros mu tuá ri os de ban co não con se guem.

Se na dor Osmar Dias, Srªs e Srs. Se na do res, na
ver da de, quan to à re du ção que aqui está, como eu
bem digo, in de pen den te de quem seja o be ne fi ciá rio,
so bre a mesa há um do cu men to no pro ces sa do que
acom pa nha o ex pe di en te e que es cla re ce mu i to bem
o que se pas sou. 

Pri me i ro, esta não é uma ope ra ção ori gi nal do
atu al Go ver no, mas uma ope ra ção que o Go ver na dor
do Mato Gros so en con trou em si tu a ção ir re gu lar e
cujo va lor no mi nal fi nal foi acres ci do de to das aque las 
gor du ras que têm in vi a bi li za do o sis te ma pro du ti vo e
aju da do a vi a bi li zar ape nas o sis te ma fi nan ce i ro. O
que hou ve aqui foi o se guin te: a dí vi da de Mato Gros -

so não po dia ter sido in clu í da na re ne go ci a ção das dí -
vi das dos Esta dos, por que, na épo ca, era uma dí vi da
ori gi nal de uma au tar quia, de res pon sa bi li da de de
uma au tar quia, por tan to, não po de ria ter sido in clu í da
na ne go ci a ção ge ral da dí vi da. Fi cou no pas si vo do
Esta do de Mato Gros so essa pen dên cia. 

Ago ra que se vi a bi li zou essa ne go ci a ção, o que
se fez foi es co i mar to das aque las mon tas, to das
aque las cor re ções e in ci dên ci as ex ces si vas que, uma 
vez eli mi na das, ter mi na ram por re du zir em 80% o sal -
do de ve dor. 

Sei que mu i to pro va vel men te pas sa pela ca be ça 
de V. Exª – e de se jo lhe di zer que tam bém pas sa pela
mi nha – que de ve ría mos che gar a um mo men to em
que esse tipo de re vi são dos sal dos de ve do res fos se
pos sí vel em re la ção a to dos. Po de ría mos con si de rar
er ra do que não se te nha fe i ta a re vi são em re la ção
aos ou tros, mas não po de mos con si de rar er ra do que
seja fe i to em re la ção a um aqui lo que se quer que seja 
fe i to em re la ção a to dos.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – V. Exª me 
per mi te um apar te, Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Com todo pra zer.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Ge ral do Melo, é exa ta men te isso que eu gos ta ria de
afir mar. Eu vo ta ria a fa vor, se o be ne fí cio fos se es ten -
di do a to dos os mu tuá ri os dos Fun dos Cons ti tu ci o na -
is e tam bém do cré di to ru ral, e do Fi na me, por que, as -
sim, po de ría mos re ti rar as gor du ras des ses fi nan ci a -
men tos, como V. Exª ar gu men ta, para be ne fi ci ar to -
dos os mu tuá ri os. Mas por que so men te para um mu -
tuá rio? Isso não en ten do.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
V. Exª já me en co ra ja, com o seu po si ci o na men to, por -
que, como nos en si nam os chi ne ses, a mar cha de mil
mi lhas co me ça com o pri me i ro pas so. Na re a li da de,
se V. Exª é fa vor des se tra ta men to para to dos os mu -
tuá ri os, não adi an ta ser a fa vor por que, vo tan do con -
tra ou a fa vor nes te caso, não con se gui re mos es ten -
der a to dos os mu tuá ri os. Se ria ne ces sá rio um ou tro
pro ce di men to, uma ou tra pro po si ção e, na hora des sa 
pro po si ção sim, V. Exª po de ria es ten dê-la a to dos os
mu tuá ri os. Já que V. Exª é fa vo rá vel a esse tra ta men to 
para to dos, faço-lhe um ape lo para que seja fa vo rá vel
a este  como co me ço de con ver sa – e, de po is, ve re -
mos se po de re mos, um dia, che gar com uma pro po si -
ção igual em re la ção a to dos. Enquan to não po de -
mos, há um fato con cre to, pen so que V. Exª re co nhe -
ce que não tem sen ti do man ter como ver da de i ro um
va lor que, na hora de sa ber qua is são as gor du ras,



per mi te uma re du ção de 80%. Isso é um be ne fí cio
para o se tor pú bli co bra si le i ro, para o Esta do de Mato
Gros so e, em úl ti ma ins tân cia, uma con tri bu i ção con -
cre ta para a re du ção da dí vi da pú bli ca da que le Esta -
do e do País.

Por tan to, en ca mi nho o voto fa vo rá vel, apre sen -
tei pa re cer fa vo rá vel como re la tor da ma té ria e en co -
ra jo-me a ape lar ao Se na dor Osmar Dias para que
aju de a apro var essa ma té ria, si na li zan do que esse
ca mi nho de ve ria ser aque le pro cu ra do sem pre.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT - PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT - PR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, con -
sul to a Mesa no sen ti do de sa ber se ain da é pos sí vel
apre sen tar emen das a esse pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Já en cer -
rei a dis cus são e es ta mos em en ca mi nha men to de
vo ta ção, Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT - PR) – É uma
pena, por que eu iria apre sen tar uma emen da para
que to dos os Esta dos bra si le i ros pu des sem ter um
des con to de 80% em suas dí vi das.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, para en ca mi -
nhar a vo ta ção, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

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, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, re al men te es -
ta mos vo tan do ma té ri as in te res san tes. Essa é ou tra
que deve ser vir de li ção a to dos os Se na do res des ta
Casa. 

Em pri me i ro lu gar, esse re cur so foi ad qui ri do de
ma ne i ra ab so lu ta men te ir re gu lar. Ele é ori gi ná rio dos
fun dos cons ti tu ci o na is. A Cons ti tu i ção Fe de ral de ter -
mi na que es ses re cur sos se jam uti li za dos para fi nan -
ci ar o se tor pro du ti vo. Como, na re gião Cen tro-Oes te,
não há um ban co re gi o nal de De sen vol vi men to, o
Ban co do Bra sil, que ad mi nis tra esse fun do – não sei
que tipo de pres são po lí ti ca fez com que isso acon te -
ces se – uti li za ram-se os re cur sos do FCO para fi nan -
ci ar o Esta do do Mato Gros so. Isso é uma ir re gu la ri -
da de! Foi fe i to de ma ne i ra er ra da. É inex pli cá vel como 
isso pos sa ter acon te ci do, por que fere a Cons ti tu i ção
bra si le i ra, fere a lei que re gu la men tou os fun dos
cons ti tu ci o na is cri a dos para o de sen vol vi men to do

se tor pro du ti vo das re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te.

Ago ra, a ir re gu la ri da de foi co me ti da, o Esta do
não pode pa gar – e essa é uma li ção que de ve mos
apren der, o Esta do tem sem pre di fi cul da de de pa gar
– por tan to, esse di nhe i ro dos fun dos cons ti tu ci o na is
de vem per ma ne cer ex clu si va men te des ti na dos ao
se tor pro du ti vo; ja ma is para fi nan ci ar in fra-es tru tu ra
de Esta do, por que os Esta dos têm os seus me i os e
for mas de con se guir re cur sos para re a li za rem as
suas obras. Há emen da cons ti tu ci o nal que ren do que
os fun dos cons ti tu ci o na is pos sam fi nan ci ar a in fra-es -
tru tu ra dos Esta dos. Te mos fe i to pro nun ci a men tos
con tra isso no Se na do da Re pú bli ca e ago ra o Esta do
li be ra 80% pra ti ca men te des sa dí vi da.

Isso de ve ria ocor rer tam bém para o se tor pro du -
ti vo, e não ape nas para o Esta do. De for ma que de ve -
mos re gis trar isso como li ção e ter cla ro que os fun dos 
cons ti tu ci o na is são des ti na dos ao se tor pro du ti vo e
não po dem fi nan ci ar o Esta do, como ocor reu de ma -
ne i ra ab so lu ta men te ir re gu lar no Esta do do Mato
Gros so.

Essa é uma ques tão aber ta na Ban ca da. Eu,
par ti cu lar men te, voto con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, 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 
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, mu i tas das con si -
de ra ções que pre ten dia fa zer já fo ram fe i tas. De se jo
ape nas re gis trar nas no tas ta qui grá fi cas da Casa al -
gu mas ob ser va ções que já tive opor tu ni da de de fa zer
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. 

O Se na dor Ber nar do Ca bral en ten de mu i to mais 
de lei do que eu e bem o sabe que con cor do com o
que di zi am os ve lhos e ex tre ma men te des pre za dos
hu ma nis tas es pa nhóis que uma mes ma lei 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. 

A her me nêu ti ca ju rí di ca nes ta Casa é ou tra. A in -
ter pre ta ção das leis é gra ma ti cal, ao pé da le tra, para
ad ver sá ri os po lí ti cos ou para fra cos. Po rém, a todo mo -
men to, ras gam-se leis quan do con vém a de ter mi na -
dos se to res ou ao Go ver no. A base go ver nis ta está
ras gan do com na tu ra li da de a Lei de Res pon sa bi li da de 
Fis cal e a Re so lu ção nº 78 do Se na do Fe de ral.

Qu an do che gar o mo men to de de ba ter mos nes -
ta Casa o as sun to tra zi do pelo Se na dor Osmar Dias
em re la ção às no vas con di ções de fi nan ci a men to



para o se tor pro du ti vo ou da re vi são da sua dí vi da,
pos sa mos re dis cu tir esse as sun to. 

Mes mo que es te jam além da ca pa ci da de de en -
di vi da men to ques tões re le van tes de in te res se do
meu Esta do – Ala go as – ou dos Esta dos da Opo si ção 
– Acre, Rio Gran de do Sul ou Mato Gros so –, de vem a 
Re so lu ção nº 78 do Se na do e a Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal ser tam bém ras ga das, fato que, vá ri as ve -
zes, efe ti va men te está ocor ren do nes ta Casa quan do
con vém ao Go ver no Fe de ral, ao Ban co Cen tral e à
base go ver nis ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço um ape lo aos
Se na do res Ade mir Andra de e Osmar Dias: con so an te 
a Me di da Pro vi só ria nº 2.196, o Te sou ro Na ci o nal
com prou toda a dí vi da do sis te ma de ha bi ta ção e as
dos pro du to res ru ra is, se cu ri ti za das, do PEB e do Re -
cop, do Ban co da Ama zô nia, do BNB e do Ban co do
Bra sil.

Hoje, hou ve uma dis cus são co man da da pela
Pre si den te des sa Co mis são de que sou Re la tor, De -
pu ta da Yeda Cru si us, e pos te ri or men te pelo Vice-Pre -
si den te, Se na dor Lú cio Alcân ta ra. Fo mos ao Mi nis tro
da Fa zen da e até en tão S. Exª não ha via aten ta do para 
o fato de que esta me di da pro vi só ria vai atin gir o sis te -
ma de ha bi ta ção e o sis te ma pro du ti vo. Por quê? Por -
que o pa ga men to des sa dí vi da ago ra não diz res pe i to
ao Ban co do Bra sil, nem ao Ban co da Ama zô nia
(Basa), nem ao BNB, nem à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. 
Esse pa ga men to diz res pe i to ao Te sou ro Na ci o nal. E
quan do a dí vi da é co bra da pelo Te sou ro Na ci o nal, não
há ne nhu ma fle xi bi li za ção. Não há fle xi bi li za ção no
caso de o pro du tor não po der sal dar uma dí vi da em
fun ção das in tem pé ri es ou das os ci la ções de mer ca do
como acon te ce este ano, com o pre ço ba i xo do le i te,
da soja, do café. Enfim, este pro je to de Mato Gros so,
de fi nan ci a men to para a cons tru ção de uma es tra da
pro du ti va, é im por tan tís si mo para nós, Se na dor Ade -
mir Andra de, por que, ao apro vá-lo, va mos dis cu tir com
o Go ver no, so bre tu do com o Te sou ro Na ci o nal. Se
Mato Gros so ga nhou 80% de des con to, por que não
con ce der o mes mo des con to para o se tor pro du ti vo e
para o da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral? 

Por tan to, faço um ape lo para apro var mos este
pro je to, que vai ser vir de sal va guar da para a ne go ci a -
ção da dí vi da dos pro du to res ru ra is do Bra sil, que
hoje já é com o Te sou ro Na ci o nal.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
re gis tra, com mu i ta sa tis fa ção, a pre sen ça, en tre nós,
do ex-Se na dor e atu al Go ver na dor Espe ri dião Amin,
que nos dá a hon ra da sua pre sen ça nes te ple ná rio.

Com a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, o
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, por cin co mi nu tos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, eu gos ta ria ape nas de pres tar al gu mas in for ma -
ções que en ten do se rem ex tre ma men te re le van tes
para esta Casa.

O pro je to é um re fi nan ci a men to de dí vi da do
DVOP – ór gão que tra ta da in fra-es tru tu ra no Esta do
de Mato Gros so. É um pro je to, na nos sa opi nião, ex -
tre ma men te re le van te. Há o des con to, re al men te, de
algo em tor no de 80% do va lor da dí vi da, o que re duz
de R$27 mi lhões para R$4.307 mi lhões. Além dis so,
per mi te que es ses R$4.307 mi lhões se jam pa gos em
60 me ses.

Se o Se na do Fe de ral não au to ri zar isso, o Esta -
do de Mato Gros so te ria que fa zer um de sem bol so,
ime di a ta men te, de R$27 mi lhões. Foi uma con ces são 
do Fun do do Cen tro-Oes te para o Esta do, em 1992,
quan do foi con tra í da essa dí vi da.

Ti ve mos a opor tu ni da de de mos trar a al guns
Se na do res, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
uma nota téc ni ca do Ban co do Bra sil, de mons tran do
que to dos, ri go ro sa men te to dos – e fo ram al guns
Esta dos –, be ne fi ci a dos com cré di tos do FCO. Isto
não ocor reu ex clu si va men te em Mato Gros so. De for -
ma equi vo ca da e er ra da, to dos fo ram be ne fi ci a dos.
Por esta Lei nº 10.177, eles te rão o tra ta men to iso nô -
mi co de par te do Ban co do Bra sil. Além dis so, to dos
os que con tra í ram dí vi da no se tor pro du ti vo, com
base na mes ma lei, te rão tam bém o mes mo tra ta men -
to iso nô mi co do Ban co do Bra sil, que fez ques tão de
ex pli ci tar isso em uma nota téc ni ca.

Faço, por tan to, ape lo à Casa para que apo iás -
se mos essa re ne go ci a ção da dí vi da, até por que, se
for mos olhar em igual da de, ve re mos que exis tem de -
si gual da des nos tra ta men tos das dí vi das dos Esta -
dos. Mato Gros so, por ter sido, tal vez, o pri me i ro Esta -
do a fa zer o re fi nan ci a men to das suas dí vi das pú bli -
cas, paga, atu al men te, em tor no de 17% a 19% das
suas re ce i tas lí qui das de dí vi da pú bli ca, en quan to os
ou tros Esta dos da Fe de ra ção pa gam 13% das suas
re ce i tas lí qui das. Isso ocor re por que Mato Gros so
paga o pre ço de ter sido o Esta do que pri me i ro co me -
çou o ajus te das suas con tas pú bli cas no Bra sil. 



Há um equí vo co con ce i tu al quan do di ze mos:
”Ah, isso é do Esta do“. O Esta do é de to dos nós, é do
se tor pro du ti vo. Se re sol ve mos o pro ble ma do Esta do, 
re sol ve mos tam bém o do se tor pro du ti vo. Pre ci sa mos 
não con ti nu ar nos ma ni fes tan do equi vo ca da men te
so bre essa ques tão do Esta do e do se tor pro du ti vo
bra si le i ro.

Peço o apo io da Casa, por que isso é ex tre ma -
men te im por tan te para o nos so Esta do de Mato
Gros so.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho sido rí gi do
na ques tão do cum pri men to da lei, tan to na Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos quan to aqui no ple ná rio.

Por al gu mas ve zes, a Co mis são vi o lou a Re so -
lu ção nº 78. Fui o úni co voto di ver gen te lá na Co mis -
são, apre sen tan do, in clu si ve, voto em se pa ra do. E era 
co i sa nova, em prés ti mo novo, que os Esta dos es ta -
vam con tra in do em fun ção de acor do com a União, vi -
o lan do a Re so lu ção nº 78. Acre di to que não po de mos 
fle xi bi li zar nis so. Mas este é um caso di fe ren te. É algo
que já acon te ceu, em 1992, e que te mos que re sol ver.

Por isso, pen so que de ve mos vo tar fa vo ra vel -
men te a este pro je to. Não res ta ou tro ca mi nho. Vou
vo tar a fa vor não só por que é do meu Esta do, de Mato
Gros so; vo ta ria se fos se de qual quer ou tro Esta do da
Fe de ra ção, por que é um fato con su ma do, um acer to
fi nal das con tas do Esta do de Mato Gros so.

Por tan to, Sr. Pre si den te, vou vo tar a fa vor e faço
um ape lo aos Srs. Se na do res para que vo tem ”sim“
nes te pro je to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, tem a pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re con -
si de ro mi nha po si ção, em fun ção da ar gu men ta ção
bri lhan te do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, um dos Se na -
do res mais li ga dos à área da pro du ção ru ral do País.

Te nho cer te za de que o pri vi lé gio con ce di do ao
Esta do de Mato Gros so nun ca foi con ce di do a ne -
nhum pro du tor bra si le i ro e, prin ci pal men te, aos mi lha -
res de co lo nos ina dim plen tes, que não po dem pa gar
suas dí vi das em fun ção dos al tos ju ros. Na ex pec ta ti -
va de que o exem plo pos sa ser es ten di do aos pro du -

to res bra si le i ros, es pe ci al men te aos co lo nos e pe que -
nos agri cul to res do País, vo ta rei fa vo ra vel men te à
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Fo ga ça, para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria ape nas de re gis trar que aqui tem 
sido dito e re pe ti do por vá ri os Se na do res que há uma
in frin gên cia ao art. 2º da Re so lu ção nº 78. Na mi nha
opi nião, esse é um caso es pe ci a lís si mo. Tra ta-se de
ope ra ção de cré di to que re dun da em re du ção de dí vi -
da. E, por tan to, é um caso ex cep ci o nal e não pre vis to, 
na mi nha opi nião, na Re so lu ção nº 78. Por tan to, não
vejo aqui con tra ri e da de à Re so lu ção nº 78.

Voto, tran qüi la men te, a fa vor, por que se tra ta de
ope ra ção fi nan ce i ra que re sul ta numa re du ção de dí -
vi da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Pro je to de Re so lu ção n.º 49, 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 da a ma té ria, con tra o voto do Se na dor
Osmar Dias.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, 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 1.156, 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 49, 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 49, de 2001, que au to ri za
o De par ta men to de Vi a ção e Obras Pú bli cas – DVOP
(MT), au tar quia per ten cen te ao Go ver no do Esta do
do Mato Gros so, a as si nar adi ti vo con tra tu al com o
Ban co do Bra sil S/A, no va lor de R$4.307.988,11
(qua tro mi lhões, tre zen tos e sete mil, no ve cen tos e oi -
ten ta e oito re a is e onze cen ta vos), a pre ços de 14 de
ja ne i ro de 2000, com base na Lei nº 10.177, de 2001.
Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de Ou tu bro de
2001. – Ra mez Te bet – Anto nio Car los Va la da res –
Mar lu ce Pin to – Mo za ril do Ca val can ti – Ante ro
Paes de Bar ros



ANEXO AO PARECER Nº 1.156, 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 o De par ta men to de Vi a ção
e Obras Pú bli cas – DVOP (MT), au tar quia
per ten cen te ao Go ver no do Esta do de
Mato Gros so, a as si nar adi ti vo con tra tu al 
com o Ban co do Bra sil S/A, no va lor de
R$4.307.988,11 (qua tro mi lhões, tre zen -
tos e sete mil, no ve cen tos e oi ten ta e oito 
re a is e onze cen ta vos), a pre ços de 14 de 
ja ne i ro de 2000, com base na Lei nº
10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o De par ta men to de Vi a ção e Obras Pú -

bli cas – DVOP (MT), au tar quia per ten cen te ao Go ver -
no do Esta do de Mato Gros so, a as si nar adi ti vo con -
tra tu al com o Ban co do Bra sil S/A, no va lor de
R$4.307.988,11 (qua tro mi lhões, tre zen tos e sete mil, 
no ve cen tos e oi ten ta e oito re a is e onze cen ta vos), a
pre ços de 14 de ja ne i ro de 2000, com base na Lei nº
10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001.

Art. 2º A ope ra ção de re fi nan ci a men to a que se
re fe re o art. 1º tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – cre dor: Ban co do Bra sil S/A;
II – de ve dor: De par ta men to de Vi a ção

e Obras Pú bli cas – DVOP (MT), au tar quia
per ten cen te ao Go ver no do Esta do do Mato
Gros so;

III – va lor da ope ra ção de cré di to:
R$4.307.988,11 (qua tro mi lhões, tre zen tos e 
sete mil, no ve cen tos e oi ten ta e oito re a is e
onze cen ta vos), a pre ços de 14 de ja ne i ro
de 2000, com base na Lei nº 10.177, de
2004;

IV – pra zo de pa ga men to: em ses sen ta 
me ses;

V – ob je ti vo da ope ra ção: re fi nan ci a -
men to de dí vi da ven ci da em 1997 jun to ao
Ban co do Bra sil S/A e re la ti va a re pas se de
re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen -
tro-Oes te – FCO, ob je ti van do re du ção do
sal do de ve dor em cer ca de 80% (oi ten ta por 
cen to) do va lor de vi do R$27.068.928,20
(vin te e sete mi lhões, ses sen ta e oito mil,
no ve cen tos e vin te e oito re a is e vin te cen ta -
vos), na po si ção de 31 de maio de 2001, in -

clu si ve sem a co bran ça de mul tas e ju ros de 
mora.

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 270 (du zen -
tos e se ten ta) dias, a con tar 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 (Ra mez Te bet) – 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.

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 (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to n.º 587, de 2001 – Arts. 336,
II e 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção n.º 50, 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 n.º 1.100,
de 2001, Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga), que 
dá nova re da ção ao art. 2º da Re so lu ção n.º 
20, de 2001, do Se na do Fe de ral.

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.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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,
peço per mis são a V. Exª para fa zer uma co mu ni ca ção. 
Como é in cer ta a du ra ção des ta ses são ple ná ria, pre -
fi ro can ce lar a re u nião da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res que se ria fe i ta em se gui da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está fe i ta 
a co mu ni ca ção.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.



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

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 1.157, 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 50, 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 50, de 2001, que dá nova
re da ção ao art. 2º da Re so lu ção nº 20, de 2001, do
Se na do Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de ou tu bro
de 2001. – Ra mez Te bet – Anto nio Car los Va la da -
res – Mar lu ce Pin to – Mo za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 1.157, 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

Dá nova re da ção ao art. 2º da Re so -
lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 2º da Re so lu ção nº 20, de 2001, do

Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 2º As ga ran ti as a se rem re no va -
das, ade qua das e am pli a das de ve rão ob ser -
var o es ta be le ci do na Re so lu ção nº 2.887,
de 2001, do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal,
na Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001,
e even tu a is al te ra ções des ses nor ma ti vos,
com as se guin tes con di ções fi nan ce i ras:

.......................... ....................................
II — taxa de ju ros: en tre 4% a.a. (qua -

tro por cen to ao ano) e 10,75% a.a. (dez in -
te i ros e se ten ta e cin co cen té si mos por cen -
to ao ano), em con for mi da de com as re so lu -
ções do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e a
lei que dis ci pli nam o Pro gra ma;

.......................... ....................................
IV — con di ções de pa ga men to: pra zo

de re em bol so de até 20 (vin te) anos e pra zo 
de ca rên cia, quan do for o caso, de até 3
(três) anos, am bos em con for mi da de com
as re so lu ções do Con se lho Mo ne tá rio Na ci -
o nal e a lei que dis ci pli nam o Pro gra ma.
.............................................................."(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.

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 (Ra mez Te bet) – Não ha -

ven do ob je ção do Ple ná rio, pror ro go a ses são por 30
mi nu tos, para a con clu são da Ordem do Dia.

Item 4:

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 n.º 30, de 2000 (n.º 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 clui o ci rur gião-den tis ta na
per mis são para acu mu lar dois car gos pú bli -
cos re mu ne ra dos), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 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.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 4 de se tem bro
úl ti mo, quan do teve sua ter ce i ra ses são de dis cus -
são adi a da para hoje.

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.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)



Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 n.º 7, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo re i ra Men -
des, que acres cen ta o § 3º ao art 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (trâ mi te de in for ma -
ções e do cu men tos si gi lo sos), ten do

Pa re cer sob n.º 972, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da n.º
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a 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 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 (Ra mez Te bet) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 99, de 2000 (nº
1.043/95, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que acres cen ta
in ci so ao art. 9º da Lei nº 8.457, de 4 de se -
tem bro de 1992, que or ga ni za a Jus ti ça Mi li -
tar da União e re gu la o fun ci o na men to de
seus Ser vi ços Au xi li a res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 929, 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
Osmar 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 ra zil do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 602, de 2001

Nos ter mos do in ci so III, do art. 279, do Re gi -
men to Inter no, re que re mos que o Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 99/00, que acres cen ta in ci so ao art. 9º da
Lei nº 8.457, de 4 de se tem bro de 1992, que or ga ni za
a Jus ti ça Mi li tar da União e re gu la o fun ci o na men to de 
seus Ser vi ços Au xi li a res, te nha a sua dis cus são adi a -
da para o dia 27 de no vem bro de 2001.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. –
Artur da Tá vo la – Ge ral do Melo – Hugo Na po leão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men 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 sai da Ordem do Dia para re tor nar à

ela na data apro va da pelo Ple ná rio, dia 27 de no vem -
bro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra n.º 102, de 2000 (n.º
2.862/97, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que al te ra dis -
po si ti vos da Lei n.º 8.457, de 4 de se tem bro
de 1992 (es co lha de ju í zes mi li ta res para
com po rem os Con se lhos Espe ci al e Per ma -
nen te da Jus ti ça Mi li tar da União), ten do

Pa re cer sob n.º 930, 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 Osmar Dias,
fa vo rá vel, com Emen da n.º 1-CCJ, de re da -
ção, que apre sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias, pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

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.

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 de Re da ção n.º 1-CCJ.
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.

São os se guin tes o pro je to e a emen da 
apro va dos:



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2000
(Nº 2.862/97, na Casa de Ori gem)

(De ini ci a ti va do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.457,
de 4 de se tem bro de 1992.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 18 e 31 e o § 4º do art. 23 da Lei nº 

8.457, de 4 de se tem bro de 1992, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 18. Os Ju í zes mi li ta res dos Con se lhos
Espe ci al e Per ma nen te são sor te a dos den tre ofi ci a is
de car re i ra com vi ta li ci e da de as se gu ra da da sede da
Au di to ria, re cor ren do-se a ofi ci a is no âm bi to de Ju ris -
di ção da Au di to ria se in su fi ci en tes os da sede e, se
per sis tir a ne ces si da de, ex cep ci o nal men te a ofi ci a is
que sir vam nas de ma is lo ca li da des abran gi das pela
res pec ti va Cir cuns cri ção Ju di ciá ria Mi li tar. (NR)”

“Art. 23. ..............................................................
§ 4º No caso de im pe di men to de al gum dos ju í -

zes, será sor te a do ou tro para subs ti tuí-lo. (NR)"
“Art. 31. Os ju í zes mi li ta res são subs ti tu í dos em

suas li cen ças, fal tas e im pe di men tos, bem como nos
afas ta men tos de sede por mo vi men ta ção, que de cor -
ram de re qui si to de car re i ra, ou por ou tro mo ti vo jus ti -
fi ca do e re co nhe ci do pelo Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar
como de re le van te in te res se para a ad mi nis tra ção mi -
li tar. (NR)

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

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao tex to pro pos to para o art. 18 da Lei nº
8.457, de 4 de no vem bro de 1992, a se guin te re da -
ção:

“Art. 18. Os ju í zes mi li ta res dos Con se -
lhos Espe ci al e Per ma nen te são sor te a dos
den tre ofi ci a is de car re i ra, da sede da Au di -
to ria, com vi ta li ci e da de as se gu ra da, re cor -
ren do-se a ofi ci a is no âm bi to de Ju ris di ção
da Au di to ria se in su fi ci en tes os da sede e,
se per sis tir a ne ces si da de, ex cep ci o nal men -
te a ofi ci a is que sir vam nas de ma is lo ca li da -
des abran gi das pela res pec ti va Cir cuns cri -
ção Ju di ciá ria Mi li tar. (NR)”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra n.º 107, de 2000 (n.º
1.748/99, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va

do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que ex tin gue a
5ª e a 6ª Au di to ri as da 1ª Cir cuns cri ção Ju -
di ciá ria Mi li tar, ex tin gue car gos da Ma gis tra -
tu ra e do Qu a dro Per ma nen te das Au di to ri -
as da Jus ti ça Mi li tar da União, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 931, 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
Osmar 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 603, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 107/2000 a fim de ser fe i ta na
ses são de 27 de no vem bro vin dou ro.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. –
José Edu ar do Du tra. – Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 à

ela na data apro va da pelo Ple ná rio, dia 27 de no vem -
bro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia. 

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -
to nº 597, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 236, de 2000, 
que apro va o ato que re no va a con ces são da TV
Ôme ga Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens de te le vi são nas Ci da des do Rio
de Ja ne i ro, Re ci fe, Belo Ho ri zon te, For ta le za e São
Pa u lo, e nos Esta dos do Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co,
Mi nas Ge ra is, Ce a rá e São Pa u lo, res pec ti va men te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 604, 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 Re que ri men to nº 597, de 2001 a 
fim de ser fe i ta na ses são de 7-11-2001.

Sala das Ses sões, 16 de ou tu bro de 2001. – He -
lo í sa He le na.

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
con tra ri a men te ao re que ri men to da Se na do ra He lo í -
sa He le na.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, o PFL vota con tra ri a men te ao se gun do re -
que ri men to.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, o Blo co PSDB/PPB vota con tra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB tam bém vota con tra o re que ri -
men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Blo co da
Opo si ção en ca mi nha fa vo ra vel men te ao re que ri men -
to da Se na do ra He lo í sa He le na, con si de ran do que
ava li a mos como im por tan tís si mo que haja todo o es -
for ço do Se na do Fe de ral para que se ga ran ta que a
TV Ôme ga pos sa cum prir os com pro mis sos de i xa dos 
pe los que a an te ce de ram...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Exce lên -
cia, é ape nas para ori en tar a Ban ca da.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
...com res pe i to aos di re i tos de to dos os que tra ba lha -
vam na Rede Man che te. Assim, so mos fa vo rá ve is ao
re que ri men to da Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 604, 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.)

O re que ri men to está re je i ta do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, a vo ta ção do re que ri men to de ur gên -
cia será fe i ta ago ra?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim.
Em vo ta ção o Re que ri men to n.º 597, de 2001.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
com res pe i to ao re que ri men to de mi nha au to ria, que
V. Exª dis se que o in clu i ria em uma ses são vin dou ra,
per gun to se po de re mos ter a apre ci a ção des se re -
que ri men to para que essa ma té ria pos sa ser exa mi -
na da pela Co mis são de Assun tos So ci a is?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
vol ta a es cla re cer que o re que ri men to de V. Exª en tra
como pre li mi nar ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
236, de 2000, na quin ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res João Alber to Sou za, Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Ro me ro Jucá, Car los Be zer ra, Mo za ril do
Ca val can ti, Sér gio Ma cha do e Ca sil do Mal da ner 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. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, to dos os
gran des acon te ci men tos da his tó ria, po si ti vos ou ne -
ga ti vos, pos su em efe i tos mul ti pli ca do res. Não fo gem
à re gra os fa tos que aba la ram os Esta dos Uni dos e o
mun do no dia onze de se tem bro úl ti mo. As con se -
qüên ci as da que les atos não se res trin gi ram às ví ti -
mas anu la das pelo fogo ou en ter ra das sob o en tu lho,
nem se en cer ra ram no dia onze. Con ti nu a rão a ma ni -
fes tar-se no fu tu ro som brio pre vis to por mu i tos ana lis -
tas, es pe ci al men te no cam po eco nô mi co e do de sen -
vol vi men to dos pa í ses emer gen tes. 

A de sa ce le ra ção do pro ces so de de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al au men ta rá os efe i tos de -
sas tro sos so bre as cri an ças nes ses pa í ses. 

Uma pri me i ra con se qüên cia do de sas tre de
Nova Ior que em re la ção à cri an ça, por exem plo, foi o
can ce la men to, pela Orga ni za ção das Na ções Uni das, 
da Ses são Espe ci al so bre a Cri an ça da Assem -
bléia–Ge ral das Na ções Uni das, que iria re a li zar-se
du ran te o mês de ou tu bro, mês de di ca do às cri an ças.
O can ce la men to pri va o mun do de fa zer uma aná li se
dos re sul ta dos e dos in su ces sos no cam po do aten di -
men to às cri an ças, com base em agen da es ta be le ci -
da em 1990. 

Em 1990, che fes de Esta do de 71 pa í ses re u ni -
ram-se nas Na ções Uni das para as si nar a De cla ra ção 
Mun di al para a So bre vi vên cia, a Pro te ção e o De sen -
vol vi men to da Cri an ça. Na de cla ra ção, cada país
com pro me teu-se a im plan tar e cum prir um pla no de
me tas a ser exe cu ta do até se tem bro de 2001. O can -
ce la men to do en con tro pri vou o mun do de to mar ciên -



cia dos re sul ta dos al can ça dos após uma dé ca da de
tra ba lho. 

Os da dos do úl ti mo Re la tó rio so bre o De sen vol -
vi men to da Orga ni za ção das Na ções Uni das in for -
mam que onze mi lhões de cri an ças mor rem no mun -
do, por ano, vi ti ma das pela fal ta de aten ção e de con -
di ções bá si cas de sa ú de.

O Bra sil, por exem plo, das 23 me tas as su mi das
com o Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia –
UNICEF, con se guiu exe cu tar so men te qua tro: re du -
ção da in ci dên cia de ba i xo peso ao nas cer, re du ção
de óbi tos as so ci a dos ao sa ram po, er ra di ca ção da po -
li o mi e li te e au men to da co ber tu ra das cam pa nhas de
va ci na ção. As de ma is de ze no ve me tas fo ram ape nas
par ci al men te cum pri das

Esses da dos e ob ser va ções são su fi ci en tes
para ma te ri a li zar a gra vi da de da pro ble má ti ca a ser
su pe ra da em fa vor dos me no res nos pa í ses pe ri fé ri -
cos. Dias pi o res vi rão, caso se con fir me a re ces são
nos pa í ses po bres e a que da no rit mo de cres ci men to
nos ri cos, em de cor rên cia dos fa tos de 11 de se tem -
bro, em Nova Ior que. Se gun do de cla ra ções do pre si -
den te do Ban co Mun di al ao Inter na ti o nal He rald Tri bu -
ne, con se qüên cia di re ta do ato con tra o World Tra de
Cen ter será a mor te de vin te a qua ren ta mil cri an ças
com me nos de cin co anos de ida de no mun do e dez
mi lhões de pes so as des ce rão para uma fa i xa aba i xo
da li nha de po bre za, cuja li nha di vi só ria é um ga nho
me nor de um dó lar por dia. Nes sas con di ções, en con -
trar-se-ia, hoje, mais de ”1 bi lhão de pes so as, ou cer -
ca de 20% das po pu la ção mun di al“. Nas pa la vras do
pre si den te, ”há uma re la ção cla ra en tre di mi nu i ção da 
ati vi da de eco nô mi ca, mor ta li da de in fan til e po bre za“.
”Sa be mos – afir ma ain da o pre si den te do Ban co Mun -
di al – que, por ca u sa dos ata ques, o cres ci men to em
pa í ses em de sen vol vi men to vai va ci lar, em pur ran do
ou tros mi lhões para a po bre za e fa zen do com que de -
ze nas de mi lha res de cri an ças, mor ram de des nu tri -
ção, do en ças e pri va ções“.

Sr. Pre si den te, tal pers pec ti va é es tar re ce do ra.
No en tan to, ne nhu ma co mo ção de mas sa ou ma ni -
fes ta ção de pa í ses pro vo ca. A mor te atin ge as cri an -
ças a va re jo, aos pou cos e em es pa ços dis tan tes, em
to dos os pa í ses, no si lên cio dos la res po bres, no iso -
la men to das dis tân ci as, na in ca pa ci da de, pela pró pria 
cons ti tu i ção, de elas re i vin di ca rem ou re cla ma rem
seus di re i tos. A cri an ça, de bi li ta da pela fome ou pela
fal ta de cu i da dos e de afe to, per de a ca pa ci da de de
cho rar, aqui e ta-se, de fi nha, mor re si len ci o sa men te.
No Bra sil, de acor do com o Mi nis té rio da Sa ú de, anu -
al men te 108 mil cri an ças mor rem an tes de com ple tar
o pri me i ro ano de vida, si len ci o sa men te. 

Ape sar dos es for ços, dos me i os de co mu ni ca -
ção de mas sa, das in for ma ções dis po ní ve is e dis se -
mi na das, no sé cu lo XXI, a cri an ça ain da con ti nua ví ti -
ma de todo tipo de des ca so. Mor re por fal ta de afe to,
mor re por fal ta de cu i da dos ele men ta res, mor re por
fal ta de co mi da. Ma tam-na as guer ras, ma tam-na o
des le i xo, a in sen si bi li da de, a cor rup ção, a des con ti -
nu i da de e o pro ces so de cap tu ra dos re cur sos dos
pro gra mas a ela des ti na dos. 

Nes se con tex to, cabe já aler tar para o que pode
acon te cer com o pro gra ma Bol sa-Esco la do Go ver no
Fe de ral. É cons tran ge dor ler nos jor na is que esse
pro gra ma, um dos mais pro mis so res con ce bi dos no
Bra sil para a dis tri bu i ção de ren da, já co me ça a ter
seus re cur sos des vi a dos por ad mi nis tra do res pú bli -
cos des pro vi dos de éti ca e de sen si bi li da de em re la -
ção ao res pe i to de vi do aos ob je ti vos es ta be le ci dos
para o pro gra ma.

O Bol sa–Esco la, apro va do no mês de fe ve re i ro
do cor ren te ano e san ci o na do pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca em abril, de ve rá be ne fi ci ar cin co mi lhões e oi -
to cen tas mil fa mí li as, dez mi lhões e se te cen tas mil
cri an ças, com apli ca ção de dois bi lhões de re a is por
ano, se gun do da dos do Mi nis té rio da Edu ca ção.

No co me ço des te mês de ou tu bro, já es tão in se -
ri dos no pro gra ma 3.164 Mu ni cí pi os e ou tros 1.266
têm seus pro ces sos de in ser ção em an da men to no
Mi nis té rio da Edu ca ção.

Esse de sem pe nho de mons tra que a gran de ma -
i o ria dos pre fe i tos bra si le i ros en ten deu o sen ti do so ci -
al e prag má ti co do pro gra ma: as se gu rar a pre sen ça
na es co la de to das as cri an ças de seis a quin ze anos
de ida de.

Um dos gran des ins tru men tos para a efe ti vi da -
de do Bol sa–Esco la é a sis te má ti ca des cen tra li za da
da apli ca ção dos re cur sos. Com en vol vi men to di re to
dos Mu ni cí pi os e ati va par ti ci pa ção so ci al, os re cur -
sos não pas sam por in ter me di a ção, vão di re ta men te
ao be ne fi ciá rio fi nal: as fa mí li as po bres.

Que lás ti ma, no en tan to, Sr. Pre si den te, Sras. e
Srs. Se na do res, que já ocor ram ten ta ti vas de des vir -
tu a men to do des ti no dos seus re cur sos. Tra ta-se de
ina ce i tá vel ação, com pro me te do ra do fu tu ro das cri -
an ças mais ne ces si ta das, quan do não su pres so ra da
opor tu ni da de de vida des sas cri an ças!

Urge que o po der pú bli co seja di nâ mi co para
cor tar o mal no seu nas ce dou ro e se ve ro na apli ca ção 
das pe na li da des pre vis tas pela le gis la ção.

Inde pen den te men te de aten ta dos ra di ca is, de
re ces são eco nô mi ca, de pa ra da do de sen vol vi men to
ou de can ce la men to de ses sões es pe ci a is das Na -



ções Uni das, há im pe ri o sa ne ces si da de de uma co a li -
zão glo bal em prol das cri an ças. A im pren sa des te
dia, de zes se is de ou tu bro, traz a no tí cia, ex tra í da de
re la tó rio do Fun do das Na ções Uni das para a Infân -
cia, de que cem mil cri an ças afe gãs, nes te ano, po de -
rão mor rer, de fome.

Sr. Pre si den te, esta a ver da de i ra guer ra a ser
tra va da: uma co a li zão glo bal em fa vor das cri an ças.
Essa a guer ra con tra o ter ro ris mo, con tra o mal e em
de fe sa do bem. Um guer ra que dis pen sa os aviões
so fis ti ca dos, vi sí ve is ou in vi sí ve is, má qui nas con ce bi -
das, com per fe i ção e pre ci são, para ma tar, para se -
me ar a re vol ta, para plan tar o de se jo da vin gan ça,
para eli mi nar ino cen tes e can tar vi tó ria. Ze lar pe las
cri an ças, ar ran cá-las da po bre za, pro por ci o nar-lhes
afe to e se gu ran ça é des ven dar ho ri zon tes para uma
exis tên cia dig na, na jus ti ça e na paz. Ze lar pe las cri -
an ças é uma ques tão de vi são de fu tu ro para as na -
ções, uma ques tão de sen si bi li da de e ca ri nho, de de -
ci são po lí ti ca cla ri vi den te e im pror ro gá vel. As de ma is
guer ras são pse u do guer ras, nas ci das da ce gue i ra
po lí ti ca, do des pre zo pela éti ca, ges ta das no or gu lho
e na pre po tên cia.

Mu i to obri ga do!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, mais de uma vez já me re fe ri Sr. Pre si den te, no -
bres Se na do res, ao sig ni fi ca do da Ama zô nia, como
base para um novo pro je to para o Bra sil, pro je to que
in te gra o de sen vol vi men to bra si le i ro às po ten ci a li da -
des pla ne tá ri as des sa imen sa re gião, ca paz de ser a
ân co ra do Bra sil para in te grar-se com so be ra nia no
pro ces so de glo ba li za ção, como al ter na ti va ao mo de -
lo atu al de in te gra ção, que nos tor na ca u da tá ri os do
sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal, es pe cu la ti vo, con -
cen tra dor e ex clu den te.

Nes sa pers pec ti va, te nho afir ma do que a ques -
tão ama zô ni ca, por esta di men são, não pode ser vis ta 
como uma ques tão re gi o nal, e sim como uma ques tão 
es tra té gia para o País, tão im por tan te ou mais que a
ges tão fi nan ce i ra, ou qual quer ação es tra té gi ca que
se de sen vol va com este sig ni fi ca do.

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, que o Bra sil, como
um País de di men sões ter ri to ri a is, hu ma nas e eco nô -
mi cas, não se sus ten ta rá nes sas di men sões se não
ocu par efe ti va men te a Ama zô nia, de for ma pro du ti va
e sus ten tá vel.

Te nho até me re fe ri do – e vol to a fazê-lo – so bre
a con ve niên cia de se es ta be le cer um Có di go Na ci o -
nal para o De sen vol vi men to da Ama zô nia que en glo -

be a le gis la ção, as po lí ti cas e as ações a se rem de -
sen vol vi das, Có di go que, de um lado, sig ni fi que a
von ta de po lí ti ca do País de efe ti va men te pro mo ver a
ocu pa ção sus ten tá vel da área e, de ou tro, faça ca lar
os in jus tos te mo res do mun do em tor no da ame a ça
de des tru i ção da Ama zô nia.

Se não ti ver mos von ta de, ou ca pa ci da de, Sr.
Pre si den te, de re a li zar esta ta re fa, re ca i rá so bre nos -
sos om bros a con de na ção das fu tu ras ge ra ções.

Nes se con tex to, que ro re fe rir-me a dois fa tos
que na se ma na pas sa da ti ve ram es pe ci al co ber tu ra
da im pren sa. O pri me i ro de les re fe re-se ao sim pó sio
ha vi do em Ma na us, no Tro pi cal Ho tel, pro mo vi do pelo
INPI em co la bo ra ção com a União Eu ro péia, em tor no 
do tema: Pro pri e da de in te lec tu al e di re i to so bre a bi o -
di ver si da de e os co nhe ci men tos tra di ci o na is.

O sim pó sio foi re a li za do em Ma na us, com a pre -
sen ça de re pre sen tan tes de cer ca de 40 pa í ses, que
re ve la o que re pre sen ta a bi o di ver si da de exis ten te na
re gião – mais de 30% da bi o di ver si da de do Pla ne ta.

É ne ces sá rio, Sr. Pre si den te, que o Bra sil dê um
gran de pas so no sen ti do de pro te ger a bi o di ver si da de 
e os co nhe ci men tos tra di ci o na is e te nha con tro le so -
bre o seu uso e pas se a tra tá-la, em con se qüên cia,
como uma gran de fon te de re cur sos na tu ra is que efe -
ti va men te. É sa bi do que mu i tas um es pé ci me na flo ra
e na fa u na, cap ta do em ge ral de for ma clan des ti na na
Re gião Ama zô ni ca, se va lo ri za em mais de 100 ve zes 
so bre o va lor com que foi pago na ori gem, ao che gar
nos la bo ra tó ri os eu ro pe us, nor te-ame ri ca nos ou ja -
po ne ses.

Um in ves ti men to sig ni fi ca ti vo na uti li za ção da
nos sa bi o di ver si da de po de ria re sul tar em re tor nos a
se rem con ta bi li za dos em bi lhões de dó la res, se efe ti -
va men te pri o ri za dos como re cur sos es tra té gi cos. O
Bra sil des co nhe ce e na prá ti ca des pre za esta fon te
de re cur sos de que dis põe.

No en tan to, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res,
não se tem essa cons ciên cia no País e é para com -
pro var isso que tra go à re fle xão des ta Casa o se gun -
do fato a que me re fe ri, ob je to de no ti ciá rio da Impren -
sa Na ci o nal.

A Fo lha Ciên cia, de São Pa u lo, em sua edi ção
de 20 de se tem bro, in for ma que se cons ti tu i rá, du ran -
te a Con fe rên cia Na ci o nal de Ciên cia, Tec no lo gia e
Ino va ção, ora em re a li za ção, o Cen tro de Ges tão Téc -
ni ca e Acom pa nha men to do Go ver no Fe de ral para a
ges tão dos re cur sos des ti na dos à pes qui sa e ao de -
sen vol vi men to, sen do res pon sá vel pe las di re tri zes de 



in ves ti men to de cer ca de R$ 1 bi lhão por ano, num
fun do que aglu ti na rá to dos os re cur sos se to ri a is.

Se o va lor pode pa re cer ex pres si vo num pri me i -
ro mo men to, que ro di zer que ele, na ver da de, sig ni fi ca 
mu i to pou co, me nos de 0,5% dos re cur sos re fe ri dos.
As gran des em pre sas, as em pre sas que de sen vol -
vem tec no lo gia, Sr. Pre si den te, in ves tem em ge ral en -
tre 3 e 5% de seus or ça men tos em pes qui sa e de sen -
vol vi men to tec no ló gi co. Por isso – os da dos são do
Re la tó rio da ONU so bre o de sen vol vi men to hu ma no
– 96% das pa ten tes de tec no lo gia avan ça da es tão
nas mãos dos pa í ses in dus tri a li za dos.

Qu e ro re fe rir-me, po rém, no bres Se na do res e
Se na do ras – e esta é a de nún cia mais gra ve – so bre a 
for ma como são gas tos es ses re cur sos.

Jun to a este pro nun ci a men to os nú me ros pu bli -
ca dos na mes ma re por ta gem da Fo lha de S. Pa u lo.
Nela se vê, Sr. Pre si den te, que:

• R$ 832,2 mi lhões, ou 73,98% dos re cur sos 
se rão des ti na dos à re gião Su des te;

• R$ 158,1, ou 14,05% o se rão para a Re -
gião Sul;

• R$97,7, ou 8,68% para a Re gião Nor des te;

• R$3,4, ou 2,70% na re gião Cen tro-Oes te,
e pas mem Srs. Se na do res, ape nas 0,59%, 
ou seja, R$6,6 mi lhões na re gião Nor te,
isto é, na Ama zô nia.

Te nho dito e re pe ti do des ta tri bu na que a ocu pa -
ção pro du ti va e sus ten tá vel da Ama zô nia, pres su pos to 
para a ma nu ten ção da so be ra nia na ci o nal e para um
pro je to au tô no mo e sus ten tá vel de de sen vol vi men to
na ci o nal, se ini ci a ria atra vés de in ves ti men tos ma ci ços 
para co nhe ci men to da Ama zô nia – pes qui sa de suas
po ten ci a li da des, do uso des sas po ten ci a li da des e,
por tan to, de tec no lo gi as apro pri a das.

Os nú me ros apre sen ta dos mos tram a ab so lu ta
au sên cia des sa cons ciên cia, Sr. Pre si den te, mes mo
na área da in te li gên cia bra si le i ra, que por pres su pos -
to, de ve ria ter agu do co nhe ci men to des sa re a li da de.

E nem vale o ar gu men to de que na re gião Su -
des te ou na re gião Sul exis te o ma i or nú me ro de gru -
pos de pes qui sa, ou se ge ram as ma i o res re ce i tas re -
gi o na is. Ao con trá rio, esse fato mais acen tua o gra vís -
si mo pro ble ma das di fe ren ças re gi o na is, que, se já é
con se qüên cia de um con jun to de fa to res, a es ses fa -
to res soma-se tam bém o de con cen tra ção da pes qui -
sa e do de sen vol vi men to tec no ló gi co. Agra va-se, por -
tan to, o pro ble ma das di fe ren ças re gi o na is, além de
agra var-se a equí vo ca es tra té gia de des co nhe cer as

po ten ci a li da des na ci o na is em fa vor de atre lar-se ao
pro ces so da com pe ti ção glo ba li za da, que só be ne fi ci -
am os do nos do pro ces so.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, nes sa pers pec ti va
equi vo ca da, pra ti ca mos ape nas a es tra té gia de bus car 
a com pe ti ção com o Pri me i ro Mun do, igua lar-nos a ele, 
mes mo re nun ci an do às ar mas ou ins tru men tos de de -
sen vol vi men to de que dis po mos, para nos ali nhar mos
e com pe tir mos com as ar mas que eles pos su em e que
pou co têm a ver com as nos sas re a li da des es pe cí fi cas
e com as nos sas po ten ci a li da des, o que nos tor na tre -
men da men te vul ne rá ve is. Essas po ten ci a li da des são
cons ti tu í das da ma i or re ser va am bi en tal do pla ne ta, da 
ma i or área pro du ti va sus ten tá vel, de qua se 20% dos
re cur sos hí dri cos de um mun do se den to de água, de
mais de 30% de bi o di ver si da de.

Para essa ri que za, Sr. Pre si den te, os Fun dos
des ti na dos à pes qui sa e ao de sen vol vi men to tec no ló -
gi co re ser vam 0,59% de seus or ça men tos. Para com -
pe tir com as ar mas e as es tra té gi as do mun do equi vo -
ca da men te glo ba li za do, do nos so Sul e Su des te, va -
mos in ves tir 88% dos nos sos re cur sos.

Ao re gis trar mais esse equí vo co his tó ri co da
tec no bu ro cra cia na ci o nal, de se jo co la bo rar para que,
re ven do suas es tra té gi as, pos sa o Bra sil re a li zar suas 
as pi ra ções – as as pi ra ções do povo bra si le i ro em fa -
vor da cons tru ção de um mo de lo de de sen vol vi men to
jus to, par ti ci pa ti vo, so be ra no e sus ten tá vel.

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, o in ter câm bio
co mer ci al com ou tros pa í ses, ao lon go da his tó ria, re -
ve lou-se es sen ci al não ape nas ao bem-es tar dos po -
vos, mas à sua pró pria so bre vi vên cia. Esse tipo de
ne gó cio, no mun do con tem po râ neo – glo ba li za do, in -
for ma ti za do e de ten tor de ele va dís si ma tec no lo gia,
ab so lu ta men te im pen sá vel há al gu mas dé ca das –
tor nou-se ain da mais fun da men tal à vida das na ções. 

No en tan to, Sras. e Srs. Se na do res, o co mér cio
ex te ri or, a cada dia, tor na-se mais e mais com pe ti ti vo,
im pon do cres cen tes e com ple xas exi gên ci as. Nes se
con tex to, aque les que não bus cam ino var, que não
so fis ti cam seus pro du tos e ser vi ços e que, en fim, não
têm com pe ti ti vi da de, es tão des ti na dos a uma si tu a -
ção de de pen dên cia tec no ló gi ca e eco nô mi ca que
ten de a agra var-se ao lon go do tem po.

O Go ver no bra si le i ro, en fren tan do em bo ra uma
si tu a ção de de se qui lí brio em sua ba lan ça co mer ci al,
não está de sa ten to a es ses fa tos. Pelo con trá rio: ao
abrir-se ao mer ca do ex ter no, ti nha ple na cons ciên cia



de que en fren ta ria di fi cul da des enor mes, as qua is
exi gi ri am pro fun das re for mas eco nô mi cas e rá pi da
ca pa ci da de de adap ta ção do em pre sa ri a do na ci o nal.

O Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or vem tra ba lhan do nos úl ti mos anos
com essa pers pec ti va. A Se cre ta ria de Co mér cio
Exte ri or, no ta da men te, tem pro cu ra do de sen vol ver
uma po lí ti ca mais agres si va, de for ma a pro mo ver
nos sos pro du tos no mer ca do ex ter no – e é com sa tis -
fa ção que vejo, no âm bi to des sa ins ti tu i ção, a atu a ção 
do De par ta men to de De fe sa Co mer ci al, cujo re la tó rio
de ati vi da des do ano 2000 te nho em mãos. 

Esse re la tó rio é um do cu men to da ma i or im por -
tân cia, pois dá pu bli ci da de às ati vi da des des se se tor
go ver na men tal, de mons tran do que o em pre sa ri a do
bra si le i ro não está so zi nho em sua luta para im por-se
num mer ca do de ta ma nha com pe ti ti vi da de.

De um lado, o De par ta men to de De fe sa Co mer -
ci al – De com – es ta be le ce sal va guar das como de fe sa 
con tra sur tos de im por ta ções ou con tra prá ti cas des -
le a is, como o dum ping e sub sí di os; de ou tro, re pre -
sen ta nos sos in te res ses em in ves ti ga ções pro mo vi -
das no ex te ri or con tra pro du tos bra si le i ros, seja no
acom pa nha men to das ve ri fi ca ções, seja na ela bo ra -
ção de in for ma ções e con sul tas que ob je ti vam de ter -
mi nar a li su ra dos ne gó ci os. 

Entre 1988 e 2000, fo ram con clu í das nada me -
nos que 136 in ves ti ga ções de alta com ple xi da de, que
re sul ta ram em 52% de apli ca ção das me di das pro -
pos tas. Esse ín di ce, con for me sa li en ta o De com, ”de -
mons tra de for ma ine quí vo ca a im par ci a li da de com
que as in ves ti ga ções são con du zi das, bem como a
es tri ta ob ser vân cia dos prin cí pi os do de vi do pro ces so 
le gal, con tra di tó rio e am pla de fe sa nos pro ces sos ad -
mi nis tra ti vos da de fe sa co mer ci al“. 

Ao lon go des se tem po, as in ves ti ga ções aber tas 
pelo Bra sil con tra sub sí di os ile ga is e prá ti ca de dum -
ping en vol ve ram 53 pa í ses, e as 71 me di das apli ca -
das afe ta ram 34 des ses pa í ses. Em ter mos se to ri a is,
35% das in ves ti ga ções re fe ri am-se a pro du tos das
áre as quí mi ca, pe tro quí mi ca e de bor ra cha; 25%, a
pro du tos de me ta lur gia e si de rur gia; 14%, à agro in -
dús tria; 14%, a bens de ca pi tal e ou tros bens aca ba -
dos; e 12%, a ar ti gos in ter me diá ri os e ma nu fa tu ra dos 

No ano pas sa do, iso la da men te, fo ram aber tas
10 in ves ti ga ções por de nún cia de dum ping e con clu í -
das 17, das qua is nove re sul ta ram em apli ca ção de
me di das an ti dum ping de fi ni ti vas.

Ao cum pri men tar o De par ta men to de De fe sa
Co mer ci al e todo o Mi nis té rio do De sen vol vi men to,

Indús tria e Co mér cio por esse tra ba lho de sen vol vi do
em fa vor do em pre sa ri a do bra si le i ro, es tou cer to de
que essa atu a ção, trans cen den do a de fe sa da ini ci a ti -
va pri va da, cons ti tui po de ro so ins tru men to de equi lí -
brio da ba lan ça co mer ci al e de afir ma ção do nos so
País no co mér cio in ter na ci o nal. 

Mu i to obri ga do

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, te nho em mãos
ofí cio que me foi en vi a do re cen te men te pela Fe de ra -
ção Na ci o nal dos Empre ga dos Ven de do res e Vi a jan -
tes do Co mér cio, Pro pa gan dis tas, Pro pa gan dis -
tas-Ven de do res e Ven de do res de Pro du tos Far ma -
cêu ti cos – FENAVENPRO, en ti da de re co nhe ci da
pelo Mi nis té rio do Tra ba lho des de 1952 e com sede
no Rio de Ja ne i ro.

Assi na do por Olím pio Cou ti nho Fi lho, di re tor-co -
or de na dor da en ti da de, o Ofí cio n.º 395/2001 de nun -
cia a ação es pú ria de uma ou tra ins ti tu i ção – a Fe de -
ra ção Na ci o nal dos Pro pa gan dis tas, Pro pa gan dis -
tas-Ven de do res e Ven de do res de Pro du tos Far ma -
cêu ti cos – FENAPROFAR, que es ta ria se pro cla man -
do a le gí ti ma re pre sen tan te da ca te go ria de pro pa -
gan dis tas de pro du tos far ma cêu ti cos. 

Ao se pro cla mar a ver da de i ra re pre sen tan te da
ca te go ria, a FENAPROFAR, na ver da de, está usur -
pan do uma re pre sen ta ti vi da de que já se re co nhe ce
há dé ca das à FENAVENPRO e cri an do uma ci zâ nia
que só en fra que ce os pro fis si o na is do ramo, além de
afron tar o dis pos to na Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 8º, in -
ci so II:

”É ve da da a cri a ção de mais de uma or ga ni za -
ção sin di cal, em qual quer grau, re pre sen ta ti va de ca -
te go ria pro fis si o nal ou eco nô mi ca, na mes ma base
ter ri to ri al, que será de fi ni da pe los tra ba lha do res ou
em pre ga do res in te res sa dos, não po den do ser in fe ri or 
à área de um mu ni cí pio“. 

No caso em tela, Sras. e Srs. Se na do res, a
FENAPROFAR vem dis pu tar re pre sen ta ti vi da de com
uma fe de ra ção es ta be le ci da na ci o nal men te, con ce i -
tu a da e re co nhe ci da pe los ór gãos pú bli cos e pe las
ins ti tu i ções de ca rá ter pri va do. 

A FENAVENPRO, com efe i to, foi fun da da em 17
de no vem bro de 1952 e tem nada me nos que 26 sin -
di ca tos fi li a dos; foi re co nhe ci da pelo Mi nis té rio do Tra -
ba lho por meio de Car ta Sin di cal, con di ção an te ri or à
Cons ti tu i ção de 1988, in dis pen sá vel à pró pria exis -
tên cia das en ti da des sin di ca is; é fi li a da à Con fe de ra -
ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res no Co mér cio –
CNTC e é só cia fun da do ra da Unión La ti no a me ri ca na 



de Vi si ta do res Mé di cos (ULAVIM) – en ti da de in ter na -
ci o nal re pre sen tan te da ca te go ria na Amé ri ca La ti na,
com sede em Bu e nos Ai res. 

A FENAPROFAR, além de de ter a fi li a ção de
ape nas oito sin di ca tos mu ni ci pa is, de le ga li da de
ques ti o na da, por fe ri rem ao prin cí pio da uni ci da de,
não é ca das tra da no Mi nis té rio do Tra ba lho. De acor -
do com a de nun ci an te, a FENAPROFAR di vul ga
como se fora do re gis tro o nú me ro do pro to co lo em
que tão-so men te pede o re gis tro no Ca das tro das
Enti da des Sin di ca is, da Se cre ta ria das Re la ções do
Tra ba lho. Obvi a men te, o re gis tro não se efe ti vou por
ha ver con fli to na re pre sen ta ti vi da de, con for me se ob -
ser va nos des pa chos da ci ta da Se cre ta ria, pu bli ca -
dos no Diá rio Ofi ci al da União do dia 18 de no vem -
bro de 1998. 

A li ber da de de as so ci a ção pro fis si o nal ou sin di -
cal é uma das con quis tas má xi mas da clas se tra ba -
lha do ra, re co nhe ci da ex pli ci ta men te e ga ran ti da pela
Cons ti tu i ção Bra si le i ra e pela le gis la ção in fra cons ti tu -
ci o nal, com des ta que para os dis po si ti vos da Con so li -
da ção das Leis do Tra ba lho. 

Ao se es ta be le cer como se fora a le gí ti ma re pre -
sen tan te dos ven de do res, vi a jan tes e pro pa gan dis tas 
da área far ma cêu ti ca, a FENAPROFAR pre ju di ca as
ati vi da des da FENAVENPRO, que há meio sé cu lo re -
pre sen ta a ca te go ria, e com isso pro vo ca trans tor nos, 
con fu são e dú vi das que re per cu tem de for ma ne ga ti -
va en tre os pro fis si o na is do ramo.

Por tudo isso, que ro en dos sar de pú bli co o pro -
tes to da FENAVENPRO con tra a atu a ção ir re gu lar de
en ti da des de clas se não re co nhe ci das, e con cla mar
os re pre sen tan tes da área far ma cêu ti ca, es pe ci al -
men te no Esta do de Mato Gros so, que te nho a hon ra
de re pre sen tar nes ta Casa, a se or ga ni za rem em tor -
no de sua le gí ti ma fe de ra ção. 

Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, re tor no, uma
vez mais, ao tema da edu ca ção su pe ri or bra si le i ra.
Faço-o por di ver sas e jus ti fi ca das ra zões. Em pri me i ro 
lu gar, pela con vic ção que te nho de que um bom sis te -
ma uni ver si tá rio é ab so lu ta men te es sen ci al para que
o País pos sa se de sen vol ver ple na men te, mi ni mi zan -
do as de si gual da des re gi o na is e so ci a is que to dos
de plo ra mos.

Além dis so, são imen sas as ca rên ci as do se tor.
De um lado, é o Po der Pú bli co que se vê im pos si bi li ta -
do de au men tar sua par ti ci pa ção na área, quer cri an -
do no vas ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or,

quer pro mo ven do a am pli a ção das va gas nas ins ti tu i -
ções já exis ten tes, de modo a aten der à de man da que 
não ces sa de cres cer. De ou tro, a bem nu tri da rede
pri va da que en con tra sé ri as di fi cul da des para ex pan -
dir-se ante o ba i xo po der aqui si ti vo de sua cli en te la.

A atu al gre ve que pa ra li sa qua se todo o uni ver so 
das uni ver si da des fe de ra is, e que ca mi nha para seu
se gun do mês, é se gu ro in di ca dor de que as co i sas
não vão bem. Ba i xos sa lá ri os, va gas de do cen tes que 
não são pre en chi das e re du zi do mon tan te de re cur -
sos para sua ma nu ten ção e para o fi nan ci a men to da
pes qui sa são, en tre mu i tos ou tros, as pec tos sig ni fi ca -
ti vos da cri se pela qual pas sa nos sas uni ver si da des
pú bli cas.

Eis al guns dos mo ti vos que fa zem da edu ca ção
su pe ri or em nos so País tema sem pre atu al, a exi gir
de to dos nós a aten ção e os cu i da dos que só os se to -
res es tra té gi cos na ci o na is me re cem. O que mo ti va
mi nha vin da à tri bu na, nes te mo men to, é um fato novo 
que vem tra zen do in tran qüi li da de aos que atu am pro -
fis si o nal men te na área, es pe ci al men te aos gru pos
pri va dos que nela in ves tem. Tra ta-se da qui lo que a
im pren sa tem cha ma do de ”vale-tudo“ por alu no: a
de sen fre a da – e, ao que pa re ce, em al guns ca sos, de
ba i xís si mo ní vel – com pe ti ção que fa zem al gu mas
ins ti tu i ções par ti cu la res de edu ca ção su pe ri or na
bus ca de no vas ma trí cu las.

A esse res pe i to, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se -
na do res, pude ler, há pou co tem po, ex ten sa re por ta -
gem do jor nal Fo lha de S. Pa u lo. Su bor di na da à
man che te ”Uni ver si da des fa zem ‘va le-tu do’ por alu -
no“, a lon ga ma té ria, que ocu pou duas pá gi nas da -
que le pres ti gi o so ór gão de im pren sa, já de iní cio dava 
o tom de seu con te ú do. Ve jam: ”Dis pu ta pelo mer ca do 
do en si no su pe ri or no Bra sil é mar ca da por acu sa -
ções de es pi o na gem e sus pe i tas de dum ping“.

À me di da que o le i tor se apro fun da na le i tu ra da
ma té ria, o tex to vai as su min do pro por ções es can da -
lo sas. Exem plos? Ve jam o caso da es pi o na gem: ”Uni -
ver si da des são acu sa das de co lo car ‘es piões’ nas
con cor ren tes na ten ta ti va de le var alu nos para seu
cam pus. Os es piões ofe re cem des con tos nas men sa -
li da des dos alu nos que ace i ta rem a trans fe rên cia“.

E o que di zer da prá ti ca do gram po? Está lá, no
re fe ri do jor nal: ”Para ten tar evi tar a trans fe rên cia de
alu nos, uni ver si da des che gam a ape lar para a nova
ma nia na ci o nal – o gram po. Uma de las gra vou a ne -
go ci a ção en tre o re pre sen tan te de uma con cor ren te e 
um alu no. Com a fita em mãos, ame a çou: ou a con cor -



ren te de sis tia do ‘ne gó cio’ ou a de nún cia se ria tor na -
da pú bli ca“.

A co i sa não se ria di fe ren te, ain da se gun do a Fo -
lha, no cam po da chan ta gem pes so al. Nes se caso,
são pro du zi dos dos siês a se rem dis tri bu í dos à lar ga.
Se gun do o jor nal, ”uni ver si da des e seus con tro la do -
res são alvo de acu sa ções em ba sa das em su pos tos
do cu men tos com pro ba tó ri os, dis tri bu í dos por pes so -
as que não se iden ti fi cam ou pre fe rem per ma ne cer no 
ano ni ma to“.

Por fim, a prá ti ca do dum ping: ”uni ver si da des
acu sam con cor ren tes de ofe re cer pre ços aba i xo do
cus to dos cur sos para atra ir alu nos. No Rio, há di fe -
ren ça de até 350% nas men sa li da des de cur sos de
Di re i to“. Com ple tan do esse qua dro de hor ror, em que
a éti ca e as boas ma ne i ras pa re cem su cum bi das por
com ple to, em São Pa u lo, a dis pu ta en vol ve o que por
lá se cha ma de ”per se gui ção po lí ti ca“. Nes se caso,
ins ti tu i ção acu sa con cor ren te de fa zer uso de aces so
a ins tân ci as de ci só ri as do Po der Pú bli co para ob ter
van ta gens e pre ju di car ou trem.

Eis o qua dro, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na -
do res. Como não sou be de qual quer con tes ta ção à
ma té ria pu bli ca da, sou le va do a apos tar em sua cor -
re ção. Assim, res ta-me de plo rar a exis tên cia des sas
prá ti cas, ex pres san do meu es pan to ain da ma i or por
se tra tar da edu ca ção. Mas, para além do es pan to,
fica meu de sa pon ta men to em face da re a ção das au -
to ri da des. A Se cre tá ria de Edu ca ção Su pe ri or do
MEC, por exem plo, sa fou-se de to mar uma po si ção
con sis ten te, di zen do não com pe tir ao Mi nis té rio fi car
re gu lan do ”guer ra de mer ca do“.

Con ve nha mos, Sr. Pre si den te, tra ta-se de uma
eva si va pro ble má ti ca se le var mos em con ta os efe i tos 
da ni nhos des sa ”guer ra“ so bre os es tu dan tes e, não
sei se pior, para a mais com ple ta ba na li za ção da edu -
ca ção su pe ri or no Bra sil. Re cu so-me a acre di tar que,
na es fe ra do Po der Pú bli co, não haja ins tân ci as apro -
pri a das para exer cer o pa pel fis ca li za dor na área,
com po de res para agir, co i bin do ex ces sos e ati tu des
cer ta men te in cor re tas.

Este meu pro nun ci a men to teve um ob je ti vo pre -
ci so: tra zer ao de ba te des ta Casa um tema de in ques -
ti o ná vel im por tân cia, qual seja, aler tar as au to ri da des 
– e não ne ces sa ri a men te ape nas as do Mi nis té rio da
Edu ca ção – para o im pe ri o so de ver de agir, sob pena
de le var ao des cré di to o sis te ma bra si le i ro de edu ca -
ção su pe ri or. Ja ma is me in sur gi con tra a par ti ci pa ção
da ini ci a ti va pri va da nes se se tor. Antes, con fio em sua 
ca pa ci da de e no re le van te pa pel que pode de sem pe -

nhar na am pli a ção das pos si bi li da des de aces so de
um nú me ro cada vez ma i or de bra si le i ros à edu ca ção
su pe ri or. To da via, nada jus ti fi ca a omis são do Po der
Pú bli co na fis ca li za ção, ori en ta ção, co or de na ção e
su per vi são do sis te ma.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, …

Os la ços cada vez mais for tes en tre o Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te des te País têm sido cons tru í dos
em nu me ro sos epi só di os da his tó ria bra si le i ra.

Os ca mi nhos en tre as três re giões sem pre se
en con tra ram. É bem co nhe ci da a aven tu ra do ce a ren -
se, tan gi do pela seca, “que foi sur pre en der a pu ber -
da de da Ama zô nia”; do ce a ren se que “des ce os rios
mis te ri o sos, os iga ra pés mar ca dos pela sa u da de e
pela mor te (...).” Há mu i to, “A Ama zô nia ain da com sa -
bor do Gê ne se” já se ca sa ra com “os ser tões ain da
su pers ti ci o sos e ru des”.

Na Cons ti tu in te de 1988, as três ban ca das se la -
ram acor do no Con gres so e se uni ram para, jun tas,
ins cre ve rem na Lei Ma i or dis po si ti vos que re co nhe -
ces sem as re giões em de sen vol vi men to, que es ta be -
le ces sem o cri té rio po pu la ci o nal para a dis tri bu i ção
do re cur sos or ça men tá ri os da União e que cri as sem o 
fun do cons ti tu ci o nal de fi nan ci a men to do se tor pro du -
ti vo das três re giões. E fo ram vi to ri o sas!

Mas os la ços en tre o Nor te, Nor des te e o Cen -
tro-Oes te con ti nu am a ser todo dia mais for ta le ci dos.

Esta mos di an te de um de sas tre anun ci a do, do
imi nen te co lap so do abas te ci men to d’água do Nor -
des te Se ten tri o nal, que com pre en de os Esta dos do
Ce a rá, Rio Gran de do Nor te e Pa ra í ba.

É que a de man da hí dri ca atu al des ses três Esta -
dos é de 55 me tros cú bi cos por se gun do, ou seja, cer -
ca de 1,74 bi lhão de m3/ano. E a de man da ten den ci al
– quer di zer, a pro je ção com base ape nas na re pe ti -
ção do pas sa do no fu tu ro – será, já em 2005, da or -
dem de 80 me tros cú bi cos por se gun do.

Ora, essa de man da logo co in ci di rá com a ofer ta
ga ran ti da lo cal má xi ma, con ce i to que in cor po ra to dos
os ma nan ci a is, in clu in do bar ra gens e po ços pos sí ve -
is, tan to os exis ten tes como os ain da a cons tru ir. E,
ain da, a dis tri bu i ção es pa ci al óti ma da água, con di -
ção que não exis te e que, com re cur sos só lo ca is,
nun ca po de rá exis tir do pon to de vis ta téc ni co-eco nô -
mi co. E isso será já da qui a ape nas 4 anos. Em 2005!



Após, por tan to, esta data, ou se im por ta a água
de ou tras re giões, ou se des lo ca a po pu la ção. E aí
está a gran de ques tão, o gran de de sa fio!

Pode-se con tra-ar gu men tar que é viá vel au -
men tar a ofer ta lo cal. Ledo en ga no. Como ci ta do an -
tes, já es tão con si de ra dos nes ta pre vi são to dos os re -
cur sos hí dri cos dis po ní ve is atu a is e fu tu ros. Na re a li -
da de, na qua se to ta li da de das ba ci as hi dro grá fi cas
re pre sen ta ti vas da re gião, não se po de ria mais cons -
tru ir açu des de por te sig ni fi ca ti vo. O que se im plan tar
de acrés ci mo a mon tan te dos gran des re ser va tó ri os
só irá re du zir a va zão glo bal do sis te ma.

Este pa ra do xo se ex pli ca pelo fato de que o
acrés ci mo de va zão re gu la ri za da a se ob ter será me -
nor do que o au men to do vo lu me eva po ra do adi ci o -
nal, como com pro va ram so fis ti ca dos es tu dos com pu -
ta ci o na is re cen te men te ela bo ra dos: é o caso, por
exem plo, dos açu des Cas ta nhão, no Ce a rá, e Epi tá -
cio Pes soa, na Pa ra í ba. Uma das pou cas ex ce ções
se ria o Vale do Açu, no Rio Gran de do Nor te, mas,
mes mo as sim, o acrés ci mo não se ria sig ni fi ca ti vo e,
ain da por cima, o cus to se ria ele va do, pois, para cada
me tro cú bi co por se gun do, se te ria de in ves tir de ze -
nas de mi lhões de re a is.

Pode-se, tam bém, di zer que a de man da ten den -
ci al está su pe res ti ma da. Não é ver da de. Nos es tu dos
de sen vol vi dos, fo ram con si de ra dos os cri té ri os con -
ven ci o na is. Fo ram le va dos em con ta o cres ci men to da 
po pu la ção, da in dús tria – tan to a con cen tra da em dis -
tri tos, pro je tos e com ple xos quan to a di fu sa, me di da
pelo nú me ro de em pre gos – e do tu ris mo. Por mais ri -
go ro sa que seja a crí ti ca a essa me to do lo gia, a even -
tu al al te ra ção que ve nha a ocor rer, para mais ou para
me nos, não será sig ni fi ca ti va.

De todo modo, por cima de tudo, te mos de aca -
bar, e de uma vez por to das, no Nor des te, com essa
his tó ria de se ter a ge o gra fia como des ti no! Che ga de
vi das se cas!

Não que a água, em si, seja a re den ção do Nor -
des te e, es pe ci al men te, do semi-ári do. Mas é um in -
su mo bá si co sem o qual nada pros pe ra rá. Sem ela,
não se fixa a po pu la ção nem mu i to me nos exis te qual -
quer ati vi da de eco nô mi ca.

A água cons ti tui hoje no mun do um das ri que zas 
mais co bi ça das. E, não de mo ra rá, até mais que o pe -
tró leo! O Bra sil, fe liz men te, é pri vi le gi a do nes se re cur -
so na tu ral de ci si vo, ten do cer ca de 12% de todo o re -
cur so re no vá vel do pla ne ta. Fal ta-lhe ape nas, além do 
zelo e efi ciên cia na sua uti li za ção, me lhor dis tri bu i ção

no ter ri tó rio na ci o nal, vis to que a re gião ama zô ni ca
res pon de por 73% da dis po ni bi li da de hí dri ca do País.

Era 1847 quan do o de pu ta do pro vin ci al ce a ren -
se Antô nio Mar cos Ma cê do so nhou com o pro je to de
trans po si ção das águas do São Fran cis co. Tra ta va-se, 
à épo ca, de fato, de um so nho. Era uma obra de pro -
por ções ci cló pi cas. Mas isso hoje não sig ni fi ca mais
se quer gran de de sa fio para a en ge nha ria na ci o nal.

Esse pro je to de sé cu lo e meio de ida de – no
Bra sil, como de mo ram as pro vi dên ci as! - pas sou a
ser uma ban de i ra dos Esta dos mais atin gi dos pela
seca, que têm a ma i or par te de sua su per fí cie no
semi-ári do, onde não cor rem rios pe re nes. Fo ram, in -
clu si ve, con sig na dos re cur sos no or ça men to da
União para dar iní cio aos es tu dos.

No en tan to, de pa ra mo-nos com di fi cul da des que
jul go pra ti ca men te in trans po ní ve is para le var adi an te o
pro je to. Tor nou-se di fí cil a ne go ci a ção en tre do a do res e
re cep to res, agra va da, mais re cen te men te, pela cri se de
ener gia e ba i xos ní ve is do Ve lho Chi co.

E não faz ne nhum sen ti do sa cri fi car a uni da de
en tre os es ta dos nor des ti nos, se há op ções que sa tis -
fa zem a to dos. Foi o que des co bri de po is de lon gas
re u niões com es tu di o sos do as sun to.

Assim por que não, por exem plo, a adu ção das
águas do rio To can tins di re ta men te para o Nor des te
Se ten tri o nal? Um ca nal per cor re ria, pri me i ra men te, a
fron te i ra do Pi a uí com a Ba hia e, em se gui da, com
Per nam bu co e Ce a rá. Já no ter ri tó rio ce a ren se, à al -
tu ra de Jati, o ca nal se co nec ta ria com o pre vis to no
pro je to ori gi nal de trans po si ção do São Fran cis co.

Assim, não se re ti ra ria mais ne nhum me tro cú bi -
co d’água do São Fran cis co. Ao mes mo tem po que a
con tri bu i ção do To can tins, de 70 a 150 me tros cú bi -
cos por se gun do, não ca u sa ria ma i o res pro ble mas
para a sua ba cia. Re pre sen ta ria, no má xi mo, 5% da
va zão mé dia do pe río do seco!

Com essa so lu ção, de po is de um ini ci al de 30
me tros, a adu ção não só gra vi da de como tam bém
dis po ni bi li za ria quer di zer, em con di ções de che gar
igual men te por gra vi da de.

Um sis te ma, en fim, que, além  de anu lar os
even tu a is con fli tos com a Chesf e to dos os de ma is 
usuá ri os da ba cia do São Fran cis co, se ria de mais fá -
cil ope ra ção e ges tão.

Di fe ren te men te do pro je to de trans po si ção do
São Fran cis co, a nova al ter na ti va apre sen ta ria as se -
guin tes van ta gens:



Todo o Pi a uí po de ria ser adi ci o nal men te be ne fi -
ci a do, em es pe ci al a sua re gião mais semi-ári da; A re -
gião do ex tre mo no ro es te da Ba hia po de ria ter, tam -
bém, rios pe re ni za dos a um cus to adi ci o nal zero; A re -
gião sul do Ce a rá, aí in clu í das a zona ári da das nas -
cen tes do rio Ja gua ri be e o po ten ci al men te rico Ca ri ri, 
se ria mu i to be ne fi ci a da; As ba ci as do ex tre mo oes te
de Per nam bu co po de ri am ser pe re ni za das des de as
suas nas cen tes;

So men te às no vas áre as in clu í das es ta ria as so -
ci a da uma po pu la ção be ne fi ci a da adi ci o nal da or dem
de 2 mi lhões de pes so as, per fa zen do, para todo o
pro je to, um uni ver so de 10 mi lhões de pes so as. Se for 
in clu í da a op ção com ple men tar de abas te cer Re ci fe,
os be ne fí ci os di re tos se es ten de ri am a 13 mi lhões de
pes so as;

Sur gi ria um novo Eixo de De sen vol vi men to para 
o Nor des te, es pe ci al men te para a fa i xa semi-ári da,
que se acha hoje trans for ma da numa “eco no mia sem
pro du ção”, a de pen der, ba si ca men te, das trans fe rên -
ci as da pre vi dên cia so ci al e dos fun dos de par ti ci pa -
ção de Esta dos e Mu ni cí pi os;

Os pro vá ve is pro ble mas am bi en ta is se ri am mi -
ni mi za dos.

O pro je to, que se de sen vol ve ria du ran te al guns
anos, mo bi li za ria re cur sos da or dem de R$4,92 bi -
lhões de in ves ti men tos em obras de fa cí li ma cons tru -
ção para a en ge nha ria na ci o nal. Além do mais, ge ra -
ria, ao lon go do pe río do, mi lha res de em pre gos numa
re gião cuja po pu la ção é ávi da por opor tu ni da des de
tra ba lho.

Deve-se, ain da, res sal tar que, do pon to de vis ta
de cus to para um ní vel de be ne fí ci os de mes ma
abran gên cia, esta nova ver são do Pro je to, To can -
tins/Nor des te Se ten tri o nal, se com pa ra do à an te ri or,
To can tins/Rio São Fran cis co/Nor des te Se ten tri o nal,
mos tra-se mais atra ti va.

Inclu in do-se o abas te ci men to do Re ci fe, que au -
men ta ria em 3 mi lhões o nú me ro de be ne fi ciá ri os,
esse va lor so fre ria um pe que no acrés ci mo, face à fa -
ci li da de da trans po si ção, em um pon to fa vo rá vel, do
rio Pa ra í ba para o Ca pi ba ri be.

Para con clu ir, es ta mos, com cer te za, di an te de
uma nova pro pos ta de trans po si ção de ba cia hi dro -
grá fi ca – a do rio To can tins no lu gar da do rio São
Fran cis co -, que, pri me i ro, pro cu ra, an tes de tudo, pre -
ve nir um co lap so d’água anun ci a do no Nor des te Se -
ten tri o nal para 2005.

Se gun do, essa pro pos ta su pri rá o abas te ci men -
to sem pre ju í zos nem da ba cia do a do ra nem dos seus 
usuá ri os.

Ter ce i ro, essa pro pos ta be ne fi ci a rá uma. po pu -
la ção de 13 mi lhões de pes so as, 5 mi lhões a mais do
que a pro pos ta ori gi nal de trans po si ção das águas do
São Fran cis co.

Qu ar to, essa pro pos ta vi a bi li za ria um novo Eixo
de De sen vol vi men to para o Nor des te, par ti cu lar men -
te para a re gião semi-ári da, que so fre, re gu lar men te,
os efe i tos das se cas pe rió di cas, sem tra zer ame a ças
ao ca pi tal na tu ral.

Em suma, es ta mos di an te da in te gra ção de fi ni ti -
va en tre o Nor te, o Nor des te e o Cen tro-Oes te, que
for ta le ce a uni da de na ci o nal, ao mes mo tem po que
re sol ve pro ble mas se cu la res de fome e po bre za, gra -
ças a aber tu ra de no vos ho ri zon tes eco nô mi cos e so -
ci a is para 13 mi lhões de pes so as.

Aqui, que ro enal te cer o tra ba lho do Go ver na dor
Si que i ra Cam pos, no es ta do de To can tins que, em
seu pla ne ja men to, den tro da “vi são Bra sil”, pre vê na
ba cia do To can tins, uma área do a do ra de água para a 
Re gião Nor des te.

Fi nal men te, não é de ma is cha mar a aten ção
para o quan tum de re cur sos pú bli cos apli ca dos em
me di das me ra men te pa li a ti vas e, mu i to mais que isso, 
o nú me ro de vi das hu ma nas per di das ou mu ti la das
por fal ta de so lu ções du ra dou ras.

Fo ram 85 se cas nos úl ti mos 300 anos. Pode-se
di zer uma mé dia de 3 se cas em cada 10 anos! Na
seca de 1983, fo ram alis ta das nas fren tes de ser vi ço
no Nor des te 3 mi lhões e 100 mil pes so as!

Na seca de 1998, por exem plo, o Go ver no Fe de -
ral gas tou no Nor des te, em re cur sos emer gen ci a is, 1
bi lhão e 232 mi lhões de re a is, o que não re sol ve o
pro ble ma de ma ne i ra de fi ni ti va.

A Trans po si ção do To can tins – or ça da em cer ca
de 5 bi lhões de re a is – te ria um cus to equi va len te ao
que se ria gas to em cin co anos de se cas como a de 98 
na re gião Nor des te.

Não há, as sim, ne nhu ma ra zão de or dem eco -
nô mi ca, po lí ti ca e so ci al que pos sa jus ti fi car qual quer
adi a men to so bre essa ques tão. Ain da mais, quan do
não se tra ta ape nas de pre ven ção con tra as se cas
mas, tam bém, e prin ci pal men te, de fa zer face ao co -
lap so anun ci a do do abas te ci men to d’água de três es -
ta dos nor des ti nos: Ce a rá, Rio Gran de do Nor te e Pa -
ra í ba.



Para nós, nor des ti nos, água é vida e esta con di -
ção por si só jus ti fi ca o ca rá ter emer gen ci al que deve
ter o pro je to. A far tu ra ou ca rên cia dos re cur sos hí dri -
cos pode li mi tar a qua li da de de vida e o de sen vol vi -
men to de uma de ter mi na da re gião. Se a es cas sez é
uma das ca rac te rís ti cas do Nor des te, tor nam-se im -
pres cin dí ve is ini ci a ti vas como esta.

Já en tre guei có pia do pro je to de Trans po si ção
do To can tins/Nor des te Se ten tri o nal ao Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, para que leve em con si -
de ra ção o ca rá ter ur gen te e ina diá vel da obra. Con fio
na sen si bi li da de do Se nhor Pre si den te para que de -
ter mi ne o iní cio do es tu do do pro je to, de ime di a to, ao
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal — por meio do
DNOCS.

Esta pro pos ta que já tem, sem dú vi da, o so li dá -
rio apo io das Re giões Nor te e Cen tro-Oes te e das de -
ma is re giões do País, for ta le ce rá a fe de ra ção bra si le i -
ra, que pas sa rá, en fim, a as sen tar -se so bre uma eco -
no mia mais só li da e equi li bra da e uma so ci e da de
mais jus ta e hu ma na.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do!

Sér gio Mi ran da

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nem sem pre
os de ve res da fun ção par la men tar nos fa zem su bir a 
esta tri bu na para tra zer-lhes boas no tí ci as. De fato,
com fre qüên cia ma i or que a de se já vel, vemo-nos
pre mi dos a vir aqui fa zer de nún ci as, apon tar para
pe que nos e gran des er ros do Po der Exe cu ti vo ou
para ne ces si da des ur gen tes das po pu la ções de
nos sos Esta dos, quan do atin gi das por ca tás tro fes
na tu ra is ou pro vo ca das pelo ho mem. Por isso, com
gran de sa tis fa ção, ex po nho hoje fa tos al vis sa re i ros
ori gi ná ri os lá de lon ge, de um can to qua se es que ci -
do de nos so País, o Oes te de meu Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Tra ta-se de uma ver da de i ra re vo lu ção pro du ti -
va que está a ocor rer nos di ver sos se to res da ati vi -
da de agrá ria da que la re gião. Re vo lu ção, Srs. Se na -
do res, apo i a da em dois pi la res fun da men ta is: o co o -
pe ra ti vis mo e a tec no lo gia. Esses dois ve to res vêm
de mons tran do uma si ner gia ex tra or di ná ria, com re -
sul ta dos que de ve ri am ser vir de exem plo para ou tras 
re giões.

Por um lado, o co o pe ra ti vis mo tem pro pi ci a do a
pre ser va ção da com pe ti ti vi da de da pe que na pro pri e -
da de agrí co la, evi tan do a fa lên cia dos pro du to res e
re du zin do o êxo do ru ral, que su fo ca as ci da des além

de sua ca pa ci da de de ab sor ver a po pu la ção que de i -
xa o cam po. 

Uma das co o pe ra ti vas mais di nâ mi cas e atu an -
tes do País, a Co o pe ra ti va Cen tral do Oes te Ca ta ri -
nen se Au ro ra, que tem cer ca de 40 mil as so ci a dos e
apre sen tou um fa tu ra men to de 766 mi lhões de re a is
no ano pas sa do, é fa tor fun da men tal do de sen vol vi -
men to da re gião. Fun da da e pre si di da pelo agri cul tor 
Aury Luiz Bo da ne se, a Co o pe ra ti va Au ro ra con se -
guiu, com sua as so ci a ção aos gran des fri go rí fi cos
Sa dia e Cha pe có, trans for mar o Oes te ca ta ri nen se
de pro du tor pri má rio a pólo in dus tri a li za dor e ex por -
ta dor.

Do alto de sua ex pe riên cia, Bo da ne se, em en -
tre vis ta ao Diá rio Ca ta ri nen se, diz que o ca mi nho
para o agri cul tor po der se man ter na ati vi da de pas sa
pela ad mi nis tra ção de sua pro pri e da de como ver da -
de i ro em pre en di men to, com uma es co lha cu i da do sa
do foco de sua ati vi da de, no qual deve se es pe ci a li zar. 
Não há, se gun do Bo da ne se, lu gar para o ama do ris -
mo no cam po. Do mes mo modo, em sua opi nião, as
co o pe ra ti vas de vem atin gir um ní vel de efi ciên cia e
com pe ti ti vi da de igual ou su pe ri or ao das em pre sas
pri va das, pois sem su ces so co mer ci al, sem re tor no
aos as so ci a dos, as co o pe ra ti vas su cum bem e de i xam 
de cum prir sua fun ção so ci al.

No en tan to, ao lado de sua con fi an ça na for ça
do co o pe ra ti vis mo, Bo da ne se ad ver te para a ne ces si -
da de da atu a ção dos go ver nos no in ves ti men to em in -
fra-es tru tu ra de trans por te e nas áre as so ci a is do en -
si no e da sa ú de, pro ven do es tra das, es co las e pos tos
mé di cos. A ação so ci al do Go ver no, se gun do Bo da -
ne se, é im pres cin dí vel para o au men to do con for to
das fa mí li as ru ra is e para a con ten ção do êxo do ru ral.

A tec no lo gia vem sen do ob ti da por meio de par -
ce ri as dos agri cul to res e de suas co o pe ra ti vas com a
Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria
(Embra pa). Alguns exem plos des sas par ce ri as me re -
cem men ção nes te pro nun ci a men to, pelo que re pre -
sen tam do su ces so da pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi -
ca na ci o nal, apli ca da na prá ti ca pro du ti va. Ci ta rei os
ca sos da me lho ria ge né ti ca dos su í nos, da cri a ção do
fran go ”ver de“, das ino va ções no tra ta men to dos de je -
tos dos ani ma is e do mer ca do de sê men para in se mi -
na ção ar ti fi ci al.

Des de 1996, a par ce ria da Embra pa com a Co o -
pe ra ti va Au ro ra vem pro pi ci an do a mo der ni za ção da
pro du ção de su í nos nas pe que nas pro pri e da des ru ra -
is. Antes da in tro du ção do por co MS-58, de sen vol vi do 
pela Embra pa, so men te os gran des con glo me ra dos



in ter na ci o na is ti nham aces so a ani ma is ge ne ti ca men -
te me lho ra dos. Ano pas sa do, nada me nos que 1 mi -
lhão e 400 mil su í nos des cen den tes de ani ma is com
me lho ria ge né ti ca fo ram en tre gues às agro in dús tri as
por pe que nos pro pri e tá ri os ru ra is. Ago ra, com a in tro -
du ção do MS-60, uma va ri an te nova, de ma i or pro du -
ti vi da de e me nor teor de gor du ra, a lu cra ti vi da de des -
ses cri a do res será ain da ma i or, pois es ta rão tra ba -
lhan do com um ani mal com ma i or per cen tu al de car -
ne por car ca ça, que al can ça me lhor pre ço.

Com o em pre go dos ani ma is ge ne ti ca men te
me lho ra dos, o nú me ro de por cos ma chos ven di dos
pas sou de 195, em 1996, para 2,7 mil, no ano pas sa -
do, e o de fê me as pas sou, no mes mo pe río do, de 2,9
mil para mais de 40 mil.

Na avi cul tu ra, um gran de de sen vol vi men to da
Embra pa em sua par ce ria com os agri cul to res do Oes -
te ca ta ri nen se é a cri a ção do fran go ”ver de“, ou ”or gâ -
ni co“, que pode ser cri a do sol to, sem o es tres se dos
aviá ri os e sem ne ces si da de de agro tó xi cos nem de an -
ti bió ti cos ou hor mô ni os. Tra ta-se de um pro du to cujo
mer ca do, em bo ra pra ti ca men te ine xis ten te no Bra sil,
vem cres cen do ra pi da men te nos Esta dos Uni dos e na
Eu ro pa, em de cor rên cia da bus ca, por par te de con su -
mi do res de cons ciên cia am bi en tal mais re fi na da, por
um ali men to ”na tu ral“ e sa u dá vel. Isso im pli ca me lho -
res pre ços e ma i o res lu cros com a ex por ta ção.

A par ce ria da Embra pa com o fri go rí fi co Cha pe -
có pro du ziu um sis te ma de se pa ra ção dos re sí du os
su í nos só li do e lí qui do, o Si dal, que re duz a po lu i ção.
Mas é um ou tro pro je to que a Embra pa vem de sen vol -
ven do na gran ja do pro du tor Nél son Riva que cha ma
a aten ção pela no vi da de. Ali, os por cos es tão sen do
cri a dos so bre ca mas so bre pos tas de 50 cen tí me tros
de ma ra va lha, um tipo de ser ra gem gros se i ra. Três lo -
tes de ani ma is são cri a dos su ces si va men te so bre o
mes mo le i to de ma ra va lha, que é ape nas re vol vi do
após a ven da de cada lote. Após a sa í da do ter ce i ro
lote, ao fi nal de um ano, a ma ra va lha com os de je tos
fer men ta dos é re ti ra da e ven di da como fer ti li zan te
para os ole ri cul to res da re gião, au men tan do o lu cro
dos su i no cul to res.

Se gun do Riva, há ain da a van ta gem de que os
por cos cri a dos so bre a ma ra va lha so frem me nos es -
tres se, pois sen tem-se em um am bi en te mais na tu ral.

O já men ci o na do apri mo ra men to ge né ti co dos
re ba nhos su í nos vem re ce ben do um gran de im pul so
com o em pre go da in se mi na ção ar ti fi ci al. Nos seis pri -
me i ros me ses de 2001, para se ter uma idéia, hou ve
um cres ci men to de 61,5 % na uti li za ção da in se mi na -

ção ar ti fi ci al pela Co o pe ra ti va Au ro ra em re la ção ao
mes mo pe río do do ano pas sa do. Em uma par ce ria da
Au ro ra com a Co o pe ra ti va de Rio do Pe i xe (Co pe rio),
uma uni da de de pro du ção de sê men fun ci o na em Jo -
a ça ba, for ne cen do 3 mil das 10 mil do ses de sê men
pro du zi das em um to tal de qua tro cen tra is exis ten tes
no Esta do. 

Por meio da subs ti tu i ção da co ber tu ra pela in se -
mi na ção ar ti fi ci al, a ca pa ci da de de fe cun da ção de um
ma cho pas sa de 20 para 150 fê me as. Com isso, os
ma chos se le ci o na dos na Au ro ra, com mais de 60 por
cen to de car ne ma gra e ga nho de peso de mais de 860 
gra mas por dia, po dem trans mi tir suas ca rac te rís ti cas
aos ani ma is dos co o pe ra dos, que vêm, um por um,
gra da ti va men te op tan do pela in se mi na ção ar ti fi ci al.

Essas são, Sras. e Srs. Se na do res, al gu mas das 
con quis tas do agri cul tor do Oes te ca ta ri nen se, ob ti -
das com sua as so ci a ção em co o pe ra ti vas e sua par -
ce ria com esse ór gão im pres cin dí vel de pes qui sa que 
é a Embra pa. Tra ta-se de um de sen vol vi men to que
tem gran de al can ce so ci al, pois au men ta a ren da do
pe que no pro pri e tá rio ru ral, fi xan do o ho mem ao cam -
po e pre ve nin do a con ti nu a ção do pro ces so de in cha -
men to das ci da des. Mais que isso: pro mo ve o de sen -
vol vi men to do País todo ao pro du zir mer ca do ria ex -
por tá vel, o que ali via nos so ba lan ço de pa ga men tos e 
dá em pre go a mi lha res de bra si le i ros.

O exem plo do Oes te ca ta ri nen se, Sr. Pre si den -
te, é a boa no tí cia que ve nho tra zer ao co nhe ci men to dos 
mem bros des ta Casa, e da po pu la ção em ge ral, para
que seja imi ta do e para que se pro mo va o de sen vol vi -
men to com jus ti ça so ci al de que o Bra sil ne ces si ta.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 DO SENADO
Nº 190, DE 1999 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 190, de 1999-Com ple men tar, de au to ria
da Se na do ra Ma ri na Sil va, que al te ra a Lei Com ple -
men tar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de Ine le gi bi -
li da de), para ve dar o re gis tro, como su plen te de can -



di da to a Se na dor, de pa ren tes des te até o se gun do
grau, 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 4 de se tem bro úl ti mo, quan -
do teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 57, DE 1999
(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 57, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir Andra de, que
dá nova re da ção ao art. 243 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(des ti na ção de área de cul tu ras ile ga is de plan tas psi -
co tró pi cas ou de ex plo ra ção de tra ba lho es cra vo),
ten do

Pa re ce res sob nº 755 e 1.098, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel
à pro pos ta; 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da nº 1,
de Ple ná rio): pela re je i ção.

– 3 –
REQUERIMENTO Nº 501, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
501, de 2001, do Se na dor Mo re i ra Men des, so li ci tan -
do, nos ter mos re gi men ta is, seja for mu la da con sul ta à 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre 
a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de
da apre ci a ção, em ca rá ter ter mi na ti vo, pela Co mis são 
de Edu ca ção, dos pro je tos de de cre to le gis la ti vo re fe -
ren tes a ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de ima gens e sons.

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 25 de se tem bro,
quan do teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 30, 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 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 clui o ci rur gião-den tis ta na per mis são

para acu mu lar dois 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.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 4 de se tem bro úl ti mo, 
quan do teve sua ter ce i ra ses são de dis cus são adi a da
para hoje.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 7, DE 2001

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 7, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
re i ra Men des, que acres cen ta o § 3º ao art 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (trâ mi te de in for ma ções e do cu -
men tos si gi lo sos), ten do

Pa re cer sob nº 972, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 221, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 221, de 2001 (nº 985/2001, 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 de Fá ti ma para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Osas co, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 1.125, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 293, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 293, de 2001 (nº 1.037/2001, 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 Stê nio Con gro para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Três La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.134, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
en cer ra da a ses são.



(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 20 
mi nu tos.)

                                 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR LINDBERG CURY, NA SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE 11-10-01,
QUE SE REPUBLICA PARA SANAR
INCORREÇÕES.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, ocu po esta tri bu na para me pro nun ci ar em
nome de cer ca de 312 ex-re ven de do res Ford, dis tri -
bu í dos por este Bra sil, os qua is, na ver da de, re ce be -
ram uma sé ria pu ni ção por par te da que la mon ta do ra. 

A Ford anun ci ou, para o dia 12 de ou tu bro, a ina -
u gu ra ção da sua fá bri ca em Ca ma ça ri, na Ba hia. A
data co in ci de com o fe ri a do, san ti fi ca do pelo Papa
João Pa u lo II quan do de sua pri me i ra vi si ta ao Bra sil.
No ca len dá rio da Igre ja Ca tó li ca é o dia de di ca do à
Nos sa Se nho ra Apa re ci da, pa dro e i ra do Bra sil. 

A Ford, pi o ne i ra no mer ca do au to mo bi lís ti co na -
ci o nal, ins ta lan do-se em solo bra si le i ro des de 1919 e
por mais de meio sé cu lo lí der ab so lu ta na pre fe rên cia
do pú bli co con su mi dor, ne gli gen ci ou sua atu a ção e
per deu es pa ço, de ten do hoje par cos 3,93% da par ti -
ci pa ção no mer ca do. Pres tem bem aten ção: 3,93% da 
par ti ci pa ção no mer ca do de uma fa tia que ou tro ra
fora ge ne ro sa. 

Com a uni da de de Ca ma ça ri, a mon ta do ra nor -
te-ame ri ca na ten ta rá re cu pe rar es pa ço no mer ca do
bra si le i ro. Para isso, já anun ci ou que man te rá seu mo -
de lo Fi es ta na li nha de pro du ção. Mas não pen se o
con su mi dor bra si le i ro, ávi do por no vi da des, que será
o mo de lo eu ro peu apre sen ta do no Sa lão de Frank -
furt. O que a Ford cha ma de Pro je to Ama zon na ver -
da de é o mes mo Fi es ta que cir cu la no mer ca do hoje. 

Ou seja, a Ford con ti nua a mes ma, com seu es -
ti lo de ten tar en ga nar o con su mi dor, ma qui an do pro -
du tos sa tu ra dos. O tal Pro je to Ama zon, que in clu i rá
qua tro mo de los, só deve ser lan ça do no ano que vem. 
Por en quan to o con su mi dor fica na ex pec ta ti va e o re -
ven de dor - que ain da so bre vi ve em al gu mas par tes
de nos so País, ven den do pro pri e da des para co lo car
mais di nhe i ro no ne gó cio, com mu i tas di fi cul da des -
terá, na tu ral men te, que se ar mar de mu i to jogo de cin -
tu ra para em pur rar go e la aba i xo do con su mi dor mo -
de los sem ne nhum ape lo co mer ci al, nem no pre ço 

A re a li da de que a Ford não mos tra para o gran -
de pú bli co é que com sua po lí ti ca de in te res ses que
visa tão-so men te o lu cro uni la te ral aos pou cos foi es -
ma gan do os seus re ven de do res e des tru in do uma
rede até en tão só li da e tra di ci o nal, tão tra di ci o nal que
ain da per sis tem al guns cli en tes fiéis ou sa u do sis tas,
ape ga dos à an ti ga ima gem de luxo e con for to dos ve í -
cu los da mar ca. Mar ca que não apa re ce mais como
uma “ima gem” para o con su mi dor. Hoje, os ape los de
“mais ba ra tos, mo der nos, fá ce is de di ri gir, po ten tes e
eco nô mi cos”, es tão di vi di dos en tre as mon ta do ras
Volk swa gen, Fiat e Ge ne ral Mo tors. Apon tem – isso é
um de sa fio que faço a to dos – um ve í cu lo Ford de fa -
bri ca ção na ci o nal que seja re al men te ob je to de de se -
jo ou des per te co men tá rio no mer ca do! 

Isto por que, ao lon go dos anos, a Ford per deu a
sua ca rac te rís ti ca prin ci pal de fa bri can te de pro du tos
de con su mo e se fi xou numa ges tão uni la te ral onde, a 
qual quer cus to, o lu cro é a sua meta. 

Uti li zan do-se de uma po lí ti ca de abu so de po -
der, que não ad mi tia o diá lo go puro e sim ples, ape sar
de pro cla mar-se par ce i ra, a Ford foi im pon do con tra -
tos avil tan tes, em que as exi gên ci as aca ba vam por
su fo car a li ber da de co mer ci al e a igual da de en tre as
par tes. 

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te a V. Exª, Se na dor Álva ro Dias. 

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Lind berg Cury, meus cum pri men tos a V. Exª pelo pro -
nun ci a men to que faz des ta tri bu na em de fe sa do con -
su mi dor bra si le i ro. Tem ra zão V. Exª. As mon ta do ras,
a in dús tria au to mo bi lís ti ca, têm re ce bi do be ne fí ci os
ex tra or di ná ri os no nos so País e nem sem pre há a
con tra par ti da, no exer cí cio, de for ma efi ci en te da fun -
ção so ci al que se exi ge de qual quer em pre sa num ca -
pi ta lis mo que não seja sel va gem. Cre io que o pro nun -
ci a men to de V. Exª vem em boa hora, por que a Ford
no Bra sil pode co me çar a vi ver um novo mo men to. E
ex pli co por quê. Não faz mu i to, as su miu a Pre si dên cia 
da Ford o Dr. Anto nio Ma ci el Fi lho, um pa ra na en se
que pas sou pela Pe tro brás como fun ci o ná rio e es te ve 
no Go ver no Fe de ral como Se cre tá rio no Mi nis té rio da
Indús tria e Co mér cio; de po is, foi con vo ca do a re cu pe -
rar em pre sas in sol ven tes, em fun ção de sua com pe -
tên cia. É um jo vem exe cu ti vo, cuja ação é mo der ni za -
do ra. Te mos es pe ran ças de que ele pos sa re vo lu ci o -
nar a Ford em nos so País, em be ne fí cio tam bém do
con su mi dor e da nos sa po pu la ção. Cre io que o pro -



nun ci a men to de V. Exª é um aler ta opor tu no e che ga
no mo men to ade qua do, exa ta men te por que te mos
es pe ran ças de que, ten do à fren te um exe cu ti vo com -
pe ten te e mo der no como Anto nio Ma ci el Fi lho, a Ford
pos sa re ver a sua prá ti ca e al te rar seus pro ce di men -
tos, a fim de que be ne fi cie tam bém o con su mi dor de
nos so País. Anto nio Ma ci el Fi lho é fi lho do ex-De pu ta -
do do Pa ra ná, Anto nio Ma ci el, tem for ma ção po lí ti ca e 
cons ciên cia crí ti ca dos pro ble mas so ci a is des te País.
É um mo de lo de exe cu ti vo ca paz de ter essa sen si bi li -
da de ne ces sá ria para mu dar a pos tu ra des sa em pre -
sa mul ti na ci o nal em nos so País. Evi den te men te, não
de pen de ape nas dele, mas que ro da qui de po si tar
con fi an ça em sua ação, so bre tu do ou vin do o pro nun -
ci a men to de V. Exª. Peço a V. Exª que re me ta esse
pro nun ci a men to ao Pre si den te da Ford, como uma
con tri bu i ção crí ti ca, a fim de que os pro ce di men tos
pos sam ser al te ra dos e a Ford pos sa aten der à ne -
ces si da de im pres cin dí vel de se exer ci tar a fun ção so -
ci al como em pre sa be ne fi ci a da pe las con ces sões in -
crí ve is que o Go ver no bra si le i ro ofe re ce. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço a par ti ci pa ção de V. Exª, Se na dor Álva ro Dias, que
co nhe ce bem de per to o pro ble ma, prin ci pal men te no
Pa ra ná. Lá, mais de 50 em pre sas fo ram des cre den ci -
a das, es tão na rua da mi sé ria, pa gan do caro essa
ação de um dia te rem sido no me a das, es co lhi das en -
tre to das as re ven das prin ci pa is da ci da de. No me a -
ram e cre den ci a ram re ven de do res e es tes per de ram
to dos os seus re cur sos. 

Com re fe rên cia ao Pre si den te, hou ve uma ex -
pec ta ti va mu i to gran de com a en tra da dele, mas o de -
sas tre já ha via sido fe i to an te ri or men te. No Bra sil, cer -
ca de 312, con for me vou com pro var adi an te, ca í ram
na rua da mi sé ria – re ven de do res al ta men te cre den -
ci a dos e ca pa ci ta dos. 

É uma ta re fa mu i to ár dua. A ma triz ame ri ca na
não in ves te no Bra sil. Ain da na ges tão do Antô nio Ma -
ci el Fi lho, em que hou ve essa ex pec ta ti va de re ver -
são, caiu de 10% para 7,9% e, atu al men te, está com
3,93%. Alguns re ven de do res que so bre vi vem por este 
Bra sil es ta vam nes sa ex pec ta ti va de re ver são. 

Ci ta rei um dado mu i to im por tan te a V. Exª, Se -
na dor Álva ro Dias. E, no mo men to, agra de ço a bri -
lhan te par ti ci pa ção de V. Exª. 

Com a cri a ção da Auto La ti na, a em pre sa che -
gou ao topo das suas in ten ções de ani qui la men to dos 
con ces si o ná ri os. 

Sob o pre tex to de cri ar as cha ma das mega de a -
lers , a Ford foi eli mi nan do do seu ca mi nho os seus

con ces si o ná ri os. Só que, no caso da ma triz nor -
te-ame ri ca na, que, cum prin do a le gis la ção que lá fun -
ci o na, in de ni zou to dos os seus con ces si o ná ri os. Aqui, 
no Bra sil, a si tu a ção foi bem di fe ren te. Con fi an do na
im pu ni da de, a Ford sim ples men te cor ta va o cor dão
um bi li cal e va lia-se de toda sor te de ex pe di en tes su -
jos para se re fa zer de seus de sa fe tos. 

O re sul ta do dis so, Se na dor Álva ro Dias, foi o
des cre den ci a men to abrup to e su má rio de mais de
312 con ces si o ná ri os, des de 1995, num uni ver so de
427 dis tri bu i do res exis ten tes em 1994, to dos com pa -
tri mô nio ani qui la do à cus ta de pres sões. Alguns de les 
com dí vi das im pos sí ve is de se rem li qüi da das jun to ao 
Ban co Ford. 

Pres tem bem a aten ção. Oi ten ta e cin co por
cen to da rede, des de 1995, fo ram ani qui la das. Deve
exis tir algo de er ra do, Srªs e Srs. Se na do res. 

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Lind berg Cury, V. Exª me per mi te um apar te? 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não, 
Se na do ra Emi lia Fer nan des. 

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Lind berg Cury, que ro di zer que, tão logo che -
guei a Bra sí lia, co nhe ci V. Exª como um em pre sá rio
res pe i ta do, de re no me, um ba ta lha dor pe los in te res -
ses da Ca pi tal do Bra sil. Logo em se gui da, tive a
opor tu ni da de de co nhe cer a sua fa mí lia, por quem te -
nho o ma i or res pe i to. A es po sa de V. Exª é uma mu -
lher ba ta lha do ra, des ta ca da tam bém na so ci e da de
bra si li en se. De po is, um as sun to co mum, de cer ta for -
ma, nos uniu e apro xi mou um pou co mais – a ques tão
da Ford, que V. Exª está abor dan do da tri bu na. Essa
em pre sa mul ti na ci o nal, já há al gum tem po, veio para
o Bra sil e se es ta be le ceu. Con for me os nú me ros da -
dos for ne ci dos por V. Exª, ape nas em nú me ro de dis -
tri bu i do ras, ha via mais de 400 con ces si o ná ri as, que
fa zi am esse tra ba lho, em pre gan do e pres tan do um
ser vi ço so ci al den tro do País. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – São mais 
de 30 mil em pre gos di re tos que fo ram per di dos. Fora
os in di re tos, que cor res pon dem a mais 45 mil. 

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Exa -
ta men te. É im por tan te que se pres te a aten ção a es -
ses da dos e nú me ros. Em to dos os Esta dos bra si le i -
ros, in clu si ve na mi nha ci da de de San ta na do Li vra -
men to, ha via uma con ces si o ná ria, que tam bém foi to -
tal men te des res pe i ta da, den tro da vi são de equi lí brio
da eco no mia e da pro du ção de em pre go. Por ou tro
lado, nes ses úl ti mos anos, o Rio Gran de do Sul tam -



bém teve que olhar nos olhos da em pre sa Ford e per -
gun tar qual era re al men te o in te res se dela ao vir para
o Bra sil. Está va mos lá com a pos si bi li da de de um
acor do com o Go ver no an te ri or para ver a vi a bi li da de
de a Ford se es ta be le cer no Rio Gran de do Sul. Mas,
quan do nos sen ta mos à mesa para ana li sar o acor do,
fi ca mos sim ples men te hor ro ri za dos, por que nun ca se 
ofe re ceu tan to a uma em pre sa mul ti na ci o nal como
es ta va sen do ofe re ci do à Ford. Vi mos um acor do de
mi lhões de dó la res, de mi lhões de re a is, toda uma in -
fra-es tru tu ra que de ve ria cor rer por con ta do Go ver no
do Esta do, em de tri men to, in clu si ve, de uma eco no -
mia sa cri fi ca da, como es ta va a do Rio Gran de - e ain -
da se en con tra - pois sa be mos bem a si tu a ção do se -
tor pri má rio, a base fun da men tal da nos sa eco no mia.
Sa be mos tam bém do in te res se e do es for ço em ne -
go ci ar do nos so Go ver no do Esta do, que, ao con trá rio 
do que se pro cu rou di vul gar, não foi in tran si gen te. Ao
con trá rio, hou ve diá lo go, cha mou-se a em pre sa, pe -
diu-se uma re vi são do acor do. Ago ra, cons tru ir até a
cre che den tro de uma em pre sa da Ford, cons tru ir es -
tra da e es ta ci o na men to, se ria re al men te abu sar da
boa von ta de da nos sa ca pa ci da de pro du to ra, dos
nos sos em pre sá ri os, que es ta vam, às ve zes, cla man -
do por um pe que no em prés ti mo para so bre vi ver. A
Ford foi in tran si gen te, sim, no Rio Gran de do Sul e as
in ter fe rên ci as po lí ti cas ocor re ram para mas sa crar e
ten tar con de nar pre vi a men te o nos so Go ver no. So li -
da ri zo-me com V. Exª por que vi em V. Exª um de fen sor 
que le van tou a voz e está tra zen do às cla ras o pre ju í -
zo que a Ford trou xe ao País em re la ção ao de sem -
pre go e à de ses ta bi li za ção do se tor. Pos so, in clu si ve,
opor tu na men te, pas sar to dos os da dos do acor do,
das exi gên ci as e da con tra par ti da a que o Go ver no do 
Rio Gran de do Sul se pro pôs a fa zer, à qual a Ford vi -
rou as cos tas, re ti ran do-se do Esta do sem diá lo go.
Não per de mos nada por que se tra ta de uma em pre sa
mul ti na ci o nal que não se res pon sa bi li za pelo de sen -
vol vi men to bra si le i ro, que não tem a sen si bi li da de de
ga ran tir em pre gos – de sem pre gan do mi lha res de
pes so as, como V. Exª está ago ra re gis tran do – e não
de ve ria fi car no Rio Gran de do Sul, aque le gi gan te
Esta do, que pro gre di rá com sua clas se pro du to ra e
em pre sa ri al. Cum pri men to V. Exª pela co ra gem, pela
co e rên cia e pela de ter mi na ção de tra zer o as sun to
para que o Bra sil fi que sa ben do des ses fa tos. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço o bri lhan te apar te de V. Exª, Se na do ra Emi lia Fer -
nan des. 

Só no Rio Gran de do Sul, per to de 60 con ces si -
o ná ri as fo ram des cre den ci a das. Che guei a tro car
idéi as, com o Go ver no do Rio Gran de do Sul, so bre o
que sig ni fi ca va a Ford no mer ca do na ci o nal, e o Go -
ver no foi mu i to lú ci do ao de sis tir na úl ti ma hora, sal -
vou de uma gafe esse in ves ti men to no Rio Gran de do
Sul e afas tou de lá a Ford, gra ças a Deus. Hoje, o
Esta do apli cou em obras esse va lor que se ria con cen -
tra do em cima de uma mul ti na ci o nal. Por que essa
mul ti na ci o nal não traz seu ca pi tal de fora para in ves tir
no Bra sil? É pre ci so in cen ti vo do Go ver no, re nún cia
de mi lhões de re a is e isen ção de im pos tos, como o
IPTU. O Rio Gran de do Sul apli cou esse di nhe i ro em
mais de 40 mil mi cro in dús tri as e mi cro em pre sas e fez
uma dis tri bu i ção na sua eco no mia. Pa ra béns ao Rio
Gran de do Sul e pa ra béns a V. Exª por es tar sem pre
aten to a es sas ocor rên ci as. 

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Lind berg
Cury? 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não, 
ilus tre Se na dor Ca sil do Mal da ner. 

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Cum -
pri men to-o por abor dar essa ques tão e pela sua co ra -
gem, que, aliás, não é de hoje. Mes mo an tes de vir a
esta Casa – não só o Dis tri to Fe de ral, mas tam bém o
Bra sil sabe -, V. Exª tem não só pro te gi do como re pre -
sen ta do – e mu i to bem - mu i tos que es tão com suas
fa mí li as lu tan do, que têm re pre sen ta ções, que têm
uma vida de ca mi nha da, e que mu i tas ve zes fi cam à
mer cê de atos des sa or dem. Ti ram-lhes as re pre sen -
ta ções de ses ta bi li zan do as lu tas em pe nha das, as ho -
ras e ho ras de de di ca ção ao tra ba lho, os em pre gos,
que se per dem de um mo men to para o ou tro, re pen ti -
na men te. Caso se me lhan te ao da Ford – lem bro a V.
Exª - e que tam bém está ca u san do um tre men do de -
sem pre go e pro ble mas sé ri os no Bra sil in te i ro é a jun -
ção das cer ve ja ri as Antarc ti ca e Brah ma, for man do a
Ambev. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – É a mes -
ma si tu a ção. Te mos de fa zer uma re vi são ge ral, Se na -
dor. 

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Sei de
re pre sen tan tes co mer ci a is de San ta Ca ta ri na que ha -
vi am ex pan di do as suas re pre sen ta ções, in ves ti do a
pe di do des sas pro du to ras de cer ve ja e que, anos e
anos, têm-se de di ca do às suas ati vi da des com 20,
30, 50 ca mi nhões, pe que nos ou gran des, ge ran do
500, 600 ou mil em pre gos, es tão to dos à mer cê des sa 
si tu a ção ago ra. De uma hora para ou tra, fo ram dis -



pen sa dos. Ape sar de toda uma vida de luta, não têm
mais como re pre sen tar. Quer di zer, re sol vem fa zer
uma jun ção, con ce dem para quem qui ser essa re pre -
sen ta ção. Está ha ven do mu i to cor re-cor re, mu i to de -
sem pre go; os pos sí ve is di re i tos de mu i tos anos de
tra ba lho des ses dis tri bu i do res são re ti ra dos. Co nhe -
ce mos isso no meu Esta do – e não é só lá, cre io que
isso ocor re no Bra sil todo. A sor te é que ago ra, na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, se não es tou equi -
vo ca do, hou ve um pe di do de au diên cia pú bli ca para
ou vir os re pre sen tan tes da Ambev e es ses dis tri bu i -
do res no Bra sil, será re a li za do um de ba te para ver
se o Cade pode in ter fe rir por que, ao lado de di re i tos,
es tão os pre ju í zos de mi lha res e mi lha res de tra ba -
lha do res e fa mí li as. É mais ou me nos no sen ti do des -
sa tese que V. Exª está a ana li sar. Qu e ro me as so ci ar 
a V. Exª nes se mo men to por que há um cla mor na ci o -
nal, Se na dor Lind berg Cury. Esses que mu i tas ve zes 
vêm para cá, usu fru em, ti ram os in cen ti vos, os di re i -
tos de mu i tos que cons tróem uma vida lu tan do, pas -
san do o in ves ti men to de pai para fi lho, e de po is os
de i xam à mer cê, aban do na dos. A em pre sa vai em -
bo ra, não in ves te no País; ao con trá rio, só leva as
van ta gens, usu frui da bon da de do povo bra si le i ro.
Por isso que ro me as so ci ar, mais uma vez, ao pro -
nun ci a men to de V. Exª.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço à par ti ci pa ção de V. Exª. 

Srªs e Srs. Se na do res, por gen ti le za, isso não
foi dito por mim, está pu bli ca do na re vis ta Exa me, na
úl ti ma edi ção, dito pelo Pre si den te da Ford. “A Ford,
com a ina u gu ra ção de uma fá bri ca na Ba hia e pres -
tes a lan çar uma nova fa mí lia de car ros, ten ta re ver -
ter sua que da no mer ca do na ci o nal”. Ve jam tam bém
que aqui apre sen tam da dos es ta tís ti cos da que da vi -
o len ta da Ford no Bra sil. Ago ra, quem paga por isso? 
São os re ven de do res, aque les que acre di ta ram nes -
sa mul ti na ci o nal. Estão so fren do, es tão à mín gua e
não têm am pa ro le gal ne nhum. Por que quan do en -
tram no mer ca do, par ti ci pam como re ven de do res,
eles as si nam um con tra to de ade são que não dá di -
re i to a quem quer que seja. Bas ta exe cu tá-lo e cen te -
nas de re ven de do res são co lo ca dos na rua da mi sé -
ria, da amar gu ra. 

Está aqui tam bém a pa la vra – não é mi nha, Sr.
Pre si den te, - mas de John K. Buc ker, Vice-Pre si den te
do Con se lho de Admi nis tra ção da mon ta do ra: “A Ford 
pre ci sa re cu pe rar a con fi an ça do con su mi dor”. E as -
sim por di an te. Está aqui na re vis ta Exa me, sob o tí tu -
lo “A Qu e da da Ford no Mer ca do”. Só gos ta ria de

mos trar ao Bra sil os des man dos e fal ca tru as de uma
em pre sa que já teve o seu pas sa do de gló ri as e hoje
cha fur da na lama da de so nes ti da de. Os con ces si o ná -
ri os atin gi dos cri a ram, no iní cio de 2000, a Abe dif,
Asso ci a ção Bra si le i ra de ex-Dis tri bu i do res Ford. E ob -
ser ve, Se na dor Ro meu Tuma, o nú me ro de ex-re ven -
de do res hoje é mu i to ma i or do que os atu a is dis tri bu i -
do res. O ob je ti vo dos as so ci a dos é lu tar jun to à Jus ti -
ça para que a Ford de vol va aos seus ex-con ces si o ná -
ri os o que lhes é de di re i to, ou seja, o pa tri mô nio que
em pe nha ram, acre di tan do no po ten ci al de uma em -
pre sa cuja mar ca ain da é res pe i ta da em seu país de
ori gem. 

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Per mi -
ta-me V. Exª um apar te? 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) - Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va. 

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Mu i to ra -
pi da men te, Se na dor Lind berg Cury, e já vou tam bém
dar o es pa ço para que o Se na dor Ro meu Tuma pos sa 
apar teá-lo. Qu e ro cum pri men tar V. Exª pela co ra gem,
pelo pro nun ci a men to e so bre tu do pela vi são crí ti ca e
co nhe ce do ra da atu a ção des sa mul ti na ci o nal. Qu i se -
ra os em pre sá ri os, os in ves ti do res bra si le i ros de
boa-fé con tas sem com um su por te de re cur so que
essa mul ti na ci o nal, ren tá vel no seu país de ori gem,
que tem ca pi tal, que po de ria mu i to bem es tar se ins ta -
lan do, não para su gar a nos sa frá gil eco no mia, mas
para con tri bu ir com o seu for ta le ci men to. Mas o mun -
do de sen vol vi do tem uma po lí ti ca de não per mi tir a
en tra da dos in ves ti do res de ou tros pa í ses nas suas
eco no mi as. Por ou tro lado, que rem en trar na nos sa
eco no mia com todo o res pal do, com todo o tipo de be -
ne vo lên cia e com toda a sor te de pri vi lé gi os dos nos -
sos go ver nan tes sem pre mu i to ávi dos por ace nar
com o cha péu dos ou tros – e quan do digo ou tros é o
povo bra si le i ro -, por ofe re cer me i os para que es sas
em pre sas pos sam se ins ta lar, com re nún cia fis cal,
em de tri men to do in te res se dos in ves ti do res na ci o na -
is, in clu si ve com pre ju í zo, como V. Exª aca ba de men -
ci o nar, para aque les que ti nham as con ces sões e a
re ven da da Ford. Pa ra be ni zo V. Exª. No dia da apro va -
ção do pro je to que iria be ne fi ci ar a mul ti na ci o nal Ford, 
o Se na dor Ger son Ca ma ta fez um pro nun ci a men to
se gun do o qual, nos pa í ses de sen vol vi dos, as pes so -
as não en ten di am como nós tí nha mos cri an ças de
rua, como tí nha mos cri an ças aban do na das e dá va -
mos mi lhões e mi lhões de re a is a uma mul ti na ci o nal
al ta men te ren tá vel, que po de ria es tar con tri bu in do
com a nos sa eco no mia para di mi nu ir a po pu la ção de



cri an ças de rua. Re al men te fi cá va mos numa si tu a ção 
cons tran ge do ra por que não sa bía mos como res pon -
der a essa per gun ta. Qu e ro aqui pa ra be ni zar V. Exª
pelo pro nun ci a men to que faz. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço à Se na do ra Ma ri na Sil va por esse bri lhan te e es -
cla re ce dor apar te. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te? 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) - Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Lind -
berg, pou co eu te ria a fa lar vis to a elo qüên cia do seu
de po i men to e o seu co nhe ci men to do as sun to. Fiz,
ain da esta se ma na, de po is de re ce ber pe di do dos pe -
que nos aci o nis tas e dos pro pri e tá ri os de de pó si tos
das com pa nhi as Brah ma e Antarc ti ca, so li ci ta ção
quan to à pos tu ra da Ambev, que tem um com pro mis -
so fi xa do no Cade de man ter pelo me nos os em pre -
gos e a si tu a ção eco nô mi ca da que les que há al gu -
mas de ze nas de anos tra ba lham com a em pre sa. A
ma i o ria está fe chan do, a ma i o ria não con se gue fa zer
con cor rên cia com a pró pria in dús tria, que eli mi na o
as pec to do re ven de dor. Se V. Exª me per mi tis se, eu
que ria pres tar ho me na gem a um ho mem que, du ran -
te dé ca das, foi o re pre sen tan te da Ford em São Pa u -
lo, um dos gran des re ven de do res na área au to mo bi -
lís ti ca do País que era a Com pa nhia San to Ama ro
Dis tri bu i do ra, o Sr. João Za ri fe. Emo ci o na-me lem brar 
o seu tra ba lho, a sua ou sa dia e os seus in ves ti men -
tos, cri an do uma gran de or ga ni za ção que fez o nome
da Ford em São Pa u lo, no Rio de Ja ne i ro e em ou tros
Esta dos; hoje está alu gan do os seus ar ma zéns para
po der so bre vi ver. De quem é a cul pa? É dele, que a
ad mi nis trou mal? Não. Foi por que ele ti nha que ven -
der o car ro, mo de lo Ka, que não dava para man ter
por que não ti nha re no va ção de pro du tos para con cor -
rer com as ou tras in dús tri as que, a todo ano, es tão re -
al men te mo bi li zan do aque les que gos tam de tro car
de car ro per ma nen te men te e não en con tra ram op -
ções na Ford. Então, se V. Exª me per mi tir, que ro fa zer 
esta ho me na gem que, para mim, re pre sen ta pro va -
vel men te a si tu a ção da que les que V. Exª traz, mais de 
350 em igual si tu a ção. Obri ga do. 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª foi de uma ha bi li da de mu i to gran -
de, foi di re ta men te ao âma go da ques tão. O João Za -
ri fe foi o ma i or re ven de dor da Ford na Amé ri ca do Sul.
Ti nha pro pri e da des e agên ci as es pa lha das pe los di -
ver sos Esta dos do nos so País, e esse ho mem hoje

está pas san do por di fi cul da des, com um en far te pro vo -
ca do por essa má ges tão que a Ford im pri miu, não
ape nas a ele mas a to dos os re ven de do res do nos so
País. Qu e ro tam bém, do ple ná rio do Se na do, pres tar
esta ho me na gem ao gran de in ves ti dor, ao gran de em -
pre en de dor João Za ri fe, que re pre sen ta e es pe lha a si -
tu a ção dos de ma is re ven de do res da Ford nes te País. 

Se na dor Ro meu Tuma, tam bém fui dono, du -
ran te 37 anos, de uma das ma i o res em pre sas da
Ford no Bra sil e, por es ses des man dos, tive que en -
cer rar as ati vi da des, co lo can do na rua per to de 500
fun ci o ná ri os. Esse é o mo ti vo pelo qual re pre sen to
aqui a Abe dif - Asso ci a ção Bra si le i ra dos ex-dis tri bu -
i do res da Ford - e pe di ria, nes te fi nal, mais uma ob -
ser va ção de um ju ris ta. 

Em um es tu do so bre a si tu a ção da Ford em re la -
ção aos con ces si o ná ri os ali ja dos, o ju ris ta Wal dí rio
Bul ga rel li re co nhe ceu que cabe aos con ces si o ná ri os
opri mi dos e pre ju di ca dos pela con ce den te, a Ford,
ade quar os pro ce di men tos ca bí ve is em ter mos de re -
pre sen ta ção aos ór gãos fe de ra is con tra o abu so do
po der eco nô mi co. Essa ação está na Se cre ta ria de
De fe sa Eco nô mi ca, no Cade, e lá, apro va do pela ma i -
o ria ab so lu ta dos ex-re ven de do res da Ford e dos atu -
a is re ven de do res, cor re na Jus ti ça. As ações ju di ci a is
de res ci são con tra tu al, com pe di do de re pa ra ção de
da nos e, ain da, as de mera re pa ra ção de pre ju í zos e
in de ni za ção pe los lu cros ces san tes, além da de vo lu -
ção, do que en ten de rem, que pa ga ram a ma i or in de vi -
da men te. 

Está na hora de a Ford re di re ci o nar suas ati vi -
da des para a pro du ção e não para o seu Ban co Ford. 
E ga ran tir aos dis tri bu i do res, a pre ços e pro du tos
ade qua dos, não ape nas a re to ma da do mer ca do,
como a efe ti va ção de uma mar gem mí ni ma de co -
mer ci a li za ção. 

Sr. Pre si den te, ao en cer rar esta mi nha par ti ci pa -
ção, gos ta ria de fa zer duas ob ser va ções. Qu e ro dar
um re ca do a to dos os ex-re ven de do res de car ro no
Bra sil que acom pa nhem aten ta men te a ati vi da de da
Abe dif, que se unam em tor no de um ide al, que é res -
ta be le cer suas em pre sas e fa zer com que se pa gue
pelo alto cus to im pri mi do às em pre sas na ci o na is, que
fo ram mas sa cra das. 

Vou um pou co além. Hoje não é pre ci so, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para quem qui ser sa -
ber qual é a si tu a ção da Ford, gas tar re cur sos al tos
para fa zer uma pes qui sa, bas ta olhar pela ja ne la que
se es ta rá di an te de uma re a li da de. 

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



Ata da 136ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 17 de outubro 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. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão e Anto nio Car los Va la da res

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car -
los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner –
Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do
Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer -
nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto –
Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – 
He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Jef -
fer son Pe res – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen –
José Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – 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 – Na bor Jú ni -
or – Ney Su as su na – 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 – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 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 nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro 
Mi ran da, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO
 DO TRABALHO E EMPREGO

Nº 174/2001, de 10 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 361, de
2001, do Se na dor Val mir Ama ral. 

As in for ma ções fi ca rão na Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa à dis po si ção do re que -
ren te, para con sul ta.

PROJETO RECEBIDO

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 100, DE 2001

(Nº 4838/2001, na Casa de ori gem)

De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú -
bli ca, Cria a au tar quia fe de ral Insti tu to de 
Pes qui sas Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Ja -
ne i ro, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CA PÍ TU LO I
Da Na tu re za Ju rí di ca, Fi na li da de e Com pe tên ci as

Art. 1º Fica cri a da a au tar quia fe de ral Insti tu to
de Pes qui sas Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Ja ne i ro –
JBRJ, do ta da de per so na li da de ju rí di ca de di re i to pú -
bli co, com au to no mia ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, vin -
cu la da ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te, com sede e
foro na ci da de do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º O JBRJ terá como fi na li da de pro mo ver,
re a li zar e di vul gar o en si no e as pes qui sas téc ni co-ci -
en tí fi cas so bre os re cur sos flo rís ti co do Bra sil, vi san -
do o co nhe ci men to e a con ser va ção da bi o di ver si da -
de, bem como man ter as co le ções ci en tí fi cas sob sua
res pon sa bi li da de, com pe tin do-lhe, em es pe ci al, em



con so nân cia com as di re tri zes das po lí ti cas na ci o na is 
de meio am bi en te fi xa das pelo Mi nis té rio do Meio
Ambi en te:

I – sub si di ar o Mi nis té rio do Meio Ambi en te na
ela bo ra ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Bi o di ver si da de e
de Aces so a Re cur sos Ge né ti cos;

II – cri ar e man ter pro gra mas de apo io à im -
plan ta ção, es tru tu ra ção e de sen vol vi men to de jar -
dins bo tâ ni cos, nos âm bi tos fe de ral, es ta du al e mu -
ni ci pal;

III – man ter a ope ra ci o na li za ção e o con tro le
do Sis te ma Na ci o nal de Re gis tro de Jar dins Bo tâ ni -
cos;

IV – de sen vol ver e di fun dir pro gra mas de pes -
qui sa ci en tí fi ca, vi san do a con ser va ção da flo ra na -
ci o nal, e es ti mu lar o de sen vol vi men to tec no ló gi co
das ati vi da des de in te res se da bo tâ ni ca e de áre as
cor re la tas;

V – man ter e am pli ar co le ções na ci o na is de re -
fe rên cia, re pre sen ta ti vas da flo ra na ti va e exó ti ca,
em es tru tu ras ade qua das, car po te ca, xi lo te ca, her -
bá rio, co le ção de plan tas vi vas;

VI – man ter e am pli ar o acer vo bi bli o grá fi co,
es pe ci a li za do na área da bo tâ ni ca, meio am bi en te e 
áre as afins;

VII – es ti mu lar e man ter pro gra mas de for ma -
ção e ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos nos cam -
pos da bo tâ ni ca, eco lo gia, edu ca ção am bi en tal e
ges tão de jar dins bo tâ ni cos;

VIII – man ter ban co de ger mo plas ma e pro mo -
ver a di vul ga ção anu al do in dex se mi num no Diá rio
Ofí ci al da União;

IX – man ter uni da des as so ci a das re pre sen ta ti -
vas dos di ver sos ecos sis te mas bra si le i ros; e

X – ana li sar pro pos tas e fir mar acor dos e con vê -
ni os in ter na ci o na is, ob je ti van do a co o pe ra ção no cam -
po das ati vi da des de pes qui sa e acom pa nhar a sua
exe cu ção, ou vi do o Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

CA PÍ TU LO II
Da Cons ti tu i ção e Di re ção

Art. 3º O JBRJ será di ri gi do por um Pre si den te,
com man da to de qua tro anos, ad mi ti da a re con du ção, 
e por qua tro Di re to res, to dos de no tó rio sa ber, no me -
a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, por in di ca ção do
Mi nis tro de Esta do do Meio Ambi en te.

§ 1º Além das qua tro di re to ri as, o JBRJ con ta rá
com:

I – uma Pro cu ra do ria-Ge ral;
II – uma Au di to ria Inter na;
III – Con se lho Ci en tí fi co;
IV – Con se lho Co mu ni tá rio.
§ 2º As atri bu i ções das di re to ri as e ou tros ór -

gãos que com põem o JBRJ, bem como as atri bu i ções 
de seus di ri gen tes, se rão es ta be le ci das em re gu la -
men to.

Art. 4º O Pre si den te do JBRJ será subs ti tu í do,
em seus im pe di men tos, por um dos Di re to res, por
ele de sig na do, após anuên cia pré via do Mi nis tro de
Esta do do Meio Ambi en te.

Art. 5º Aos di ri gen tes do JBRJ é ve da do o
exer cí cio de qual quer ou tra ati vi da de pro fis si o nal,
em pre sa ri al, sin di cal ou de di re ção po lí ti co-par ti dá -
ria.

Pa rá gra fo úni co. A ve da ção de que tra ta o ca -
put não se apli ca aos ca sos de ati vi da des pro fis si o -
na is de cor ren tes de vín cu lo con tra tu a is man ti dos
com en ti da des pú bli cas ou pri va das de en si no e
pes qui sa.

CA PÍ TU LO III
Do Pa tri mô nio e das Re ce i tas

Art. 6º À Au tar quia de que tra ta esta lei se rão
trans fe ri dos as com pe tên ci as, o acer vo, as obri ga -
ções, os di re i tos e a ges tão or ça men tá ria e fi nan ce i ra
dos re cur sos des ti na dos às ati vi da des fi na lís ti cas e
ad mi nis tra ti vas do Insti tu to de Pes qui sas JBRJ, uni -
da de in te gran te da es tru tu ra bá si ca do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te.

Art. 7º Cons ti tu em pa tri mô nio do JBRJ os bens 
e di re i tos de sua pro pri e da de, os que lhe fo rem con -
fe ri dos ou que ve nha a ad qui rir ou in cor po rar.

Art. 8º Cons ti tu em re ce i tas do JBRJ:

I – as do ta ções or ça men tá ri as que lhe fo rem
con sig na das no Orça men to-Ge ral da União;

II – os re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os,
acor dos ou con tra tos ce le bra dos com en ti da des pú -
bli cas na ci o na is, es tran ge i ras e in ter na ci o na is;

III – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros 
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

IV – o pro du to da ven da de pu bli ca ções, ma te ri -
al téc ni co, da dos e in for ma ções, in clu si ve para fins de
li ci ta ção pú bli ca, de emo lu men tos ad mi nis tra ti vos e
de ta xas de ins cri ções em con cur sos;

V – re tri bu i ção por ser vi ços de qual quer na tu re -
za pres ta dos a ter ce i ros;



VI – as ren das de qual quer na tu re za, re sul tan tes 
do exer cí cio de ati vi da des que lhe se jam afe ta das ou
da ex plo ra ção de imó ve is sob a sua ju ris di ção;

VII – as re ce i tas pro ve ni en tes de em prés ti mos, 
au xí li os, sub ven ções, con tri bu i ções e do ta ções de
fon tes in ter nas e ex ter nas; e

VIII – os re cur sos de trans fe rên cia de ou tros
ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Art. 9º No caso de dis so lu ção da Au tar quia,
seus bens e di re i tos pas sa rão a in te grar o pa tri mô -
nio da União.

CAPÍTULO IV
Dos Ser vi do res

Art. 10. Fica cri a do o Qu a dro de Pes so al Efe ti vo
da Au tar quia JBRJ.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam re dis tri bu í dos os ser vi -
do res do Qu a dro de Pes so al Efe ti vo do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te, lo ta dos na Uni da de Insti tu to de Pes -
qui sas Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Ja ne i ro, para com -
por o Qu a dro re fe ri do no ca put des te ar ti go.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

Art. 11. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:
I – trans fe rir para o JBRJ o acer vo téc ni co e pa -

tri mo ni al, di re i tos e re ce i tas do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te e de seus ór gãos, ne ces sá ri os ao fun ci o na -
men to da Au tar quia; e

II – re ma ne jar, trans fe rir ou uti li zar os sal dos or -
ça men tá ri os do Mi nis té rio do Meio Ambi en te para
aten der às des pe sas de es tru tu ra ção e ma nu ten ção
do JBRJ, uti li zan do, como re cur sos, as do ta ções or -
ça men tá ri as des ti na das às ati vi da des fins e ad mi nis -
tra ti vas, ob ser va dos os mes mos sub pro je tos, su ba ti -
vi da des e gru pos de des pe sas, pre vis tos na Lei Orça -
men tá ria em vi gor.

Art. 12. A Con sul ta ria Ju rí di ca do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te e a Advo ca cia-Ge ral da União pres ta -
rão ao JBRJ, no âm bi to de suas com pe tên ci as, a as -
sis tên cia ju rí di ca ne ces sá ria, até que seja pro vi do o
car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Au tar quia.

Art. 13. A pu bli ca ção da Estru tu ra Re gi men tal
da Au tar quia JBRJ mar ca rá a sua ins ta la ção, e será
fe i ta pelo Po der Exe cu ti vo, no pra zo de trin ta dias,
con ta dos a par tir da data de pu bli ca ção des ta lei.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL
Nº 4.838, DE 2001

Cria a au tar quia fe de ral Insti tu to de
Pes qui sas Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Ja -
ne i ro, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Da Na tu re za Ju rí di ca, Fi na li da de e Com pe tên ci as

Art. 1º Fica cri a da a au tar quia fe de ral Insti tu to
de Pes qui sas Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Ja ne i ro –
JBRJ, do ta da de per so na li da de ju rí di ca de di re i to pú -
bli co, com au to no mia ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, vin -
cu la da ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te, com sede e
foro na ci da de do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º O JBRJ terá como fi na li da de pro mo ver, re a -
li zar e di vul gar o en si no e as pes qui sas téc ni co-ci en tí fi -
cas so bre os re cur sos flo rís ti cos do Bra sil, vi san do o co -
nhe ci men to e a con ser va ção da bi o di ver si da de, bem
como man ter as co le ções ci en tí fi cas sob sua res pon sa -
bi li da de, com pe tin do-lhe, em es pe ci al, em con so nân cia
com as di re tri zes das po lí ti cas na ci o na is de meio am bi -
en te fi xa das pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te:

I – sub si di ar o Mi nis té rio do Meio Ambi en te na
ela bo ra ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Bi o di ver si da de e
de Aces so a Re cur sos Ge né ti cos;



II – cri ar e man ter pro gra mas de apo io à im plan -
ta ção, es tru tu ra ção e de sen vol vi men to de jar dins bo -
tâ ni cos, nos âm bi tos fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal;

III – man ter a ope ra ci o na li za ção e o con tro le do
Sis te ma Na ci o nal de Re gis tro de Jar dins Bo tâ ni cos;

IV – de sen vol ver e di fun dir pro gra mas de pes qui -
sa ci en tí fi ca, vi san do a con ser va ção da flo ra na ci o nal, e
es ti mu lar o de sen vol vi men to tec no ló gi co das ati vi da des 
de in te res se da bo tâ ni ca e de áre as cor re la tas;

V – man ter e am pli ar co le ções na ci o na is de re -
fe rên cia, re pre sen ta ti vas da flo ra na ti va e exó ti ca, em
es tru tu ras ade qua das, car po te ca, xi lo te ca, her bá rio,
co le ção de plan tas vi vas;

VI – man ter e am pli ar o acer vo bi bli o grá fi co, es -
pe ci a li za do na área da bo tâ ni ca, meio am bi en te e
áre as afins;

VII – es ti mu lar e man ter pro gra mas de for ma ção 
e ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos nos cam pos da
bo tâ ni ca, eco lo gia, edu ca ção am bi en tal e ges tão de
jar dins bo tâ ni cos;

VIII – man ter ban co de ger mo plas ma e pro mo -
ver a di vul ga ção re gu lar do in dex se mi num;

IX – man ter uni da des as so ci a das re pre sen ta ti -
vas dos di ver sos ecos sis te mas bra si le i ros; e

X – ana li sar pro pos tas e fir mar acor dos e con vê -
ni os in ter na ci o na is, ob je ti van do a co o pe ra ção no
cam po das ati vi da des de pes qui sa e acom pa nhar a
sua exe cu ção, ou vi do o Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

CAPÍTULO II
Da Cons ti tu i ção e Di re ção

Art. 3º O JBRJ será di ri gi do por um Pre si den te e
por qua tro Di re to res, to dos no me a dos pelo Pre si den -
te da Re pú bli ca, por in di ca ção do Mi nis tro de Esta do
do Meio Ambi en te, e con ta rá com uma Pro cu ra do -
ria-Ge ral e uma Au di to ria Inter na.

Pa rá gra fo úni co. Os di ri gen tes do JBRJ te rão
suas atri bu i ções pre vis tas na sua es tru tu ra re gi men -
tal, apro va da em de cre to.

Art. 4º O Pre si den te do JBRJ será subs ti tu í do,
em seus im pe di men tos, por um dos Di re to res, por ele
de sig na do, após anuên cia pré via do Mi nis tro de Esta -
do do Meio Ambi en te.

Art. 5º Aos di ri gen tes do JBRJ é ve da do o exer -
cí cio de qual quer ou tra ati vi da de pro fis si o nal, em pre -
sa ri al, sin di cal ou de di re ção po lí ti co-par ti dá ria.

Pa rá gra fo úni co. A ve da ção de que tra ta o ca put
não se apli ca aos ca sos de ati vi da des pro fis si o na is
de cor ren tes de vín cu los con tra tu a is man ti dos com
en ti da des pú bli cas ou pri va das de en si no e pes qui sa.

CAPÍTULO III
Do Pa tri mô nio e das Re ce i tas

Art. 6º À Au tar quia de que tra ta esta lei se rão
trans fe ri dos as com pe tên ci as, o acer vo, as obri ga -

ções, os di re i tos e a ges tão or ça men tá ria e fi nan ce i ra
dos re cur sos des ti na dos às ati vi da des fi na lís ti cas e
ad mi nis tra ti vas do Insti tu to de Pes qui sas JBRJ, uni -
da de in te gran te da es tru tu ra bá si ca do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te.

Art. 7º Cons ti tu em pa tri mô nio do JBRJ, os bens
e di re i tos de sua pro pri e da de, os que lhe fo rem con fe -
ri dos ou que ve nha a ad qui rir ou in cor po rar.

Art. 8º Cons ti tu em re ce i tas do JBRJ:
I – as do ta ções or ça men tá ri as que lhe fo rem

con sig na das no Orça men to-Ge ral da União;
II – os re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os,

acor dos ou con tra tos ce le bra dos com en ti da des pú -
bli cas na ci o na is, es tran ge i ras e in ter na ci o na is;

III – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

IV – o pro du to da ven da de pu bli ca ções, ma te ri -
al téc ni co, da dos e in for ma ções, in clu si ve para fins de
li ci ta ção pú bli ca, de emo lu men tos ad mi nis tra ti vos e
de ta xas de ins cri ções em con cur sos;

V – re tri bu i ção por ser vi ços de qual quer na tu re -
za pres ta dos a ter ce i ros;

VI – as ren das de qual quer na tu re za, re sul tan -
tes do exer cí cio de ati vi da des que lhe se jam afe tas ou 
da ex plo ra ção de imó ve is sob a sua ju ris di ção;

VII – as re ce i tas pro ve ni en tes de em prés ti mos,
au xí li os, sub ven ções, con tri bu i ções e do ta ções de
fon tes in ter nas e ex ter nas; e

VIII – os re cur sos de trans fe rên cia de ou tros ór -
gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Art, 9º No caso de dis so lu ção da Au tar quia, seus
bens e di re i tos pas sa rão a in te grar o pa tri mô nio da
União.

CAPÍTULO IV
Dos Ser vi do res

Art. 10. Fica cri a do o Qu a dro de Pes so al Efe ti vo
da Au tar quia JBRJ.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam re dis tri bu i dos os ser vi -
do res do Qu a dro de Pes so al Efe ti vo do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te, lo ta dos na Uni da de Insti tu to de Pes -
qui sas Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Ja ne i ro, para com -
por o Qu a dro re fe ri do no ca put des te ar ti go.

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

Art. 11. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:
I – trans fe rir para o JBRJ o acer vo téc ni co e pa -

tri mo ni al, di re i tos e re ce i tas do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te e de seus ór gãos, ne ces sá ri os ao fun ci o na -
men to da Au tar quia; e

II – re ma ne jar, trans fe rir ou uti li zar os sal dos or -
ça men tá ri os do Mi nis té rio do Meio Ambi en te para
aten der às des pe sas de es tru tu ra ção e ma nu ten ção
do JBRJ, uti li zan do, como re cur sos, as do ta ções or -



ça men tá ri as des ti na das às ati vi da des fins e ad mi nis -
tra ti vas, ob ser va dos os mes mos sub pro je tos, su ba ti -
vi da des e gru pos de des pe sas, pre vis tos na Lei Orça -
men tá ria em vi gor.

Art. 12. A Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te e a Advo ca cia-Ge ral da União, pres ta -
rão ao JBRJ, no âm bi to de suas com pe tên ci as, a as -
sis tên cia ju rí di ca ne ces sá ria, até que seja pro vi do o
car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Au tar quia.

Art. 13. A pu bli ca ção da Estru tu ra Re gi men tal
da Au tar quia JBRJ mar ca rá a sua ins ta la ção, e será
fe i ta pelo Po der Exe cu ti vo, no pra zo de trin ta dias,
con ta dos a par tir da data de pu bli ca ção des ta lei.

Art. 14. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra si lía,

MENSAGEM Nº 522, DE 2001

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 dos
Se nho res Mi nis tros de Esta do do Meio Ambi en te e do 
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, o tex to do pro je -
to de lei que “Cria a au tar quia fe de ral Insti tu to de Pes -
qui sas Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Ja ne i ro, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2001.– Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Inter mi nis te ri al nº 39 MMA/MP

Bra sí lia, 23 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos a su pe ri or de li be ra ção de Vos sa

Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei que dis põe so bre a
cri a ção da au tar quia fe de ral Insti tu to de Pes qui sas
Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Ja ne i ro – JBRJ, vin cu la da
ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

2. O Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Ja ne i ro, uni da de
in te gran te da es tru tu ra bá si ca do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te, cri a do por D. João VI, em 13 de ju nho de
1808, tom ba do pelo Insti tu to do Pa tri mô nio His tó ri co e
Artís ti co Na ci o nal-IPHAN em face do seu sig ni fi ca do
his tó ri co e cul tu ral, tem como ob je ti vo prin ci pal a pro te -
ção da bi o di ver si da de. A Insti tu i ção tem re le vân cia na ci -
o nal e in ter na ci o nal, exer cen do pa pel fun da men tal na
con ser va ção da na tu re za, re a li zan do a clas si fi ca ção, a
ava li a ção e a uti li za ção sus ten tá vel do pa tri mô nio ge né -
ti co ve ge tal, pro mo ven do a edu ca ção am bi en tal, além
de es tu dar a po ten ci a li da de dos ve ge ta is a se rem pos -
tos a ser vi ço da me lho ria de qua li da de de vida hu ma na.

3. No sen ti do de dar pros se gui men to ao pro ces so
de bus ca da me lhor ade qua ção de sua es tru tru ra aos
mais mo der nos mo de los de ges tão em pre en de do ra, é
que foi ela bo ra do o ane xo Pro je to de Lei, vi san do cri ar a 
au tar quia fe de ral JBRJ, pois, na con di ção de uni da de
in te gran te da es tru tu ra bá si ca do MMA, tem li mi ta ções
de cor ren tes da fal ta de au to no mia ad mi nis tra ti va e de
do ta ções or ça men tá ri as ade qua das, as qua is to lhem o
ple no de sen vol vi men to de pes qui sas e es tu dos da na -
tu re za, a evo lu ção do nú cleo ci en tí fi co e a di fu são do re -
sul ta do dos seus tra ba lhos.

4. Pre ten de-se, pela mo der ni za ção e a ade qua -
ção de sua es tru tu ra, in clu si ve pela já ini ci a da apli ca -
ção da in for má ti ca e do ge o pro ces sa men to, al can çar
a mais ade qua da con se cu ção dos seus ob je ti vos.
Estu dos téc ni cos in di ca ram que so men te a trans for -
ma ção do ór gão em au tar quia, na for ma pre vis ta no
art. 37, in ci so XIX, da Cons ti tu i ção, vin cu la da ao Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te, pro por ci o nar-lhe-á a fle xi -
bi li za ção ge ren ci al, pos si bi li tan do, in clu si ve, a cap ta -
ção de re cur sos em ní vel in ter na ci o nal, in dis pen sá vel
ao cum pri men to de seu pa pel como cen tro de pes qui -
sas ci en tí fi cas para a con ser va ção da flo ra bra si le i ra.

5. Ca be rá à Au tar quia pro mo ver, re a li zar e di vul -
gar o en si no e a pes qui sa téc ni co-ci en tí fi ca so bre os re -
cur sos flo rís ti cos do Bra sil, vi san do o co nhe ci men to e a
con ser va ção da bi o di ver si da de. Ser-lhe-ão trans fe ri dos
os bens mó ve is e imó ve is que es te jam sob a guar da do
Insti tu to de Pes qui sas JBRJ ne ces sá ri os ao exer cí cio e
ao de sen vol vi men to das suas ati vi da des.

6. Infor ma mos, que os car gos co mis si o na dos a
se rem uti li za dos pela Au tar quia, en con tram-se alo ca -
dos, tem po ra ri a men te, por meio do De cre to nº 3.715, de 



3 de ja ne i ro de 2001, ao Insti tu to Jar dim Bo tâ ni co do Rio 
de Ja ne i ro, até que se apro ve o Pro je to em evi dên cia.

7. Res sal ta mos que os re cur sos des ti na dos à
es tru tu ra ção e ma nu ten ção do JBRJ en con tram pre -
vi são na do ta ção or ça men tá ria do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te, para o pre sen te exer cí cio, os qua is lhes se -
rão trans fe ri dos, quan do da apro va ção da pre sen te
pro pos ta Com ple men tar men te a tais re cur sos a Insti -
tu i ção con ta, ain da, com as re ce i tas pa tri mo ni a is pro -
ve ni en tes de acor dos e par ce ri as na ci o na is e in ter na -
ci o na is, co bran ça de in gres sos, de pres ta ção de ser -
vi ços, au xí li os, con tri bu i ções, do a ções, le ga dos e
sub ven ções, con ce di das por en ti da des de di re i to pú -
bli co e pri va do, na ci o na is e in ter na ci o na is.

8. Ade ma is, por não ha ver ge ra ção de des pe sas 
adi ci o na is, não se apli cam as dis po si ções cons tan tes
da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

9. Di an te de to dos os fa tos aci ma evi den ci a dos, a
re le vân cia des sa cir cuns tân cia foi re co nhe ci da e ad mi ti -
da como pla u sí vel pe los sig na tá ri os des ta Expo si ção de 
Mo ti vos, uma vez que o JBRJ pas sa rá a ter uma Estru -
tu ra Orga ni za ci o nal ade qua da para con du ção das po lí -
ti cas de go ver no sob sua res pon sa bi li da de.

10. São es sas, Se nhor Pre si den te, as ra zões
que nos le vam a sub me ter o ane xo Pro je to de Lei à
con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia.

Res pe i to sa men te, José Sar ney Fi lho, Mi nis tro
de Esta do do Meio Ambi en te – Mar tus Ta va res, Mi nis -
tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Assun tos So ci a is.)

PARECERES

PARECER Nº 1.158, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 79,
de 2000, de au to ria do Se na dor Pa u lo
sou to, que al te ra a Lei nº 8.080, de 19 de
se tem bro de 1990, que dis põe so bre as
con di ções para a pro mo ção, pro te ção e
re cu pe ra ção da sa ú de, a or ga ni za ção e o
fun ci o na men to dos ser vi ços cor res pon -
den tes e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº  79, de 2000, de
au to ria do Se na dor Pa u lo Sou to, de fi ne no vas re gras
para as trans fe rên ci as da União des ti na das ao fi nan -
ci a men to de ações e ser vi ços do Sis te ma Úni co de
Sa ú de, a se rem exe cu ta das pe los es ta dos, mu ni cí pi -
os e o Dis tri to Fe de ral.

Para tan to, acres cen ta dois pa rá gra fos ao art. 33 
e um pa rá gra fo ao art. 35 da Lei Orgâ ni ca da Sa ú de,
além de re vo gar o § 1º da Lei nº  8.142, de 28 de de -
zem bro de 1990, de tal for ma que tais trans fe rên ci as
pas sem a ser fe i tas:

a) di re ta men te e de for ma re gu lar e au to má ti ca, em
con for mi da de com co tas pre vis tas em pro gra ma ção e cro -
no gra ma apro va dos pelo Con se lho Na ci o nal de Sa ú de;

b) dis pen sa da a ce le bra ção de con vê ni os ou ou -
tros ins tru men tos ju rí di cos; e

c) em mon tan tes de ter mi na dos se gun do o quo -
ci en te de sua di vi são pelo nú me ro de ha bi tan tes, in -
de pen den te men te de qual quer pro ce di men to pré vio
(essa re gra al can ça 75% do to tal anu al de re cur sos
des ti na dos a es ta dos, DF e mu ni cí pi os).

O pro je to se pro põe como uma con tri bu i ção ao
avan ço do pro ces so de des cen tra li za ção em cur so no se -
tor sa ú de e um me ca nis mo para al te rar a si tu a ção de ”de -
se qui lí brio ins ti tu ci o na li za do“, se gun do a qual os es ta dos
mais ri cos e com mais re cur sos as sis ten ci a is re ce bem,
pro por ci o nal men te, mais re cur sos que os mais po bres e
me nos de sen vol vi dos, em ser vi ços e tec no lo gia de sa ú de.

Encon tra-se em apre ci a ção por esta Co mis são
em ca rá ter ter mi na ti vo e, de cor ri do o pra zo re gi men -
tal, não foi ob je to de emen da.

II – Aná li se

Inde pen den te men te do mé ri to da pro po si ção,
um fato novo al te ra a pers pec ti va se gun do a qual
essa ma té ria deve ser tra ta da nes te mo men to nes ta
Co mis são e no Con gres so Na ci o nal: a apro va ção da
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000, dan do no vas
di re tri zes para o fi nan ci a men to da sa ú de.

O novo § 3º acres ci do ao art. 198 da Cons ti tu i ção
Fe de ral – que tra ta do fi nan ci a men to do Sis te ma Úni co
de Sa ú de – de ter mi na que o es ta be le ci men to de ”cri té -
ri os de ra te io dos re cur sos da União vin cu la dos à sa ú de 
des ti na dos aos es ta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos mu ni -
cí pi os, ob je ti van do a pro gres si va re du ção das dis pa ri -
da des re gi o na is" será fe i to por uma lei com ple men tar.

III – Voto
Em vis ta do ex pos to, con si de ra mos que o Pro je to

de Lei do Se na do nº 79, de 2000, fica Pre ju di ca do pela
apro va ção e san ção da Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de
2000, – es pe ci fi ca men te em vis ta do que dis põe seu art.
6º –, em ra zão do que o voto é pelo seu Arqui va men to.

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la tor –
Tião Vi a na – Ro me ro Jucá – La u ro Cam pos – Ju vên -
cio da Fon se ca – Ma ria do Car mo Alves – Ade mir
Andra de – João Alber to Sou za – Mo re i ra Men des –
Wal deck Orne las – Ma gui to Vi le la – Na bor Jú ni or –
Emí lia Fer nan des – Se bas tião Ro cha – Ge ral do
Cân di do – Ma u ro Mi ran da – Osmar Dias – Ge ral do
Althoff – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar lu ce Pin to.





LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 2000*

Alte ra os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e
198 da Cons ti tu i ção Fe de ral e acres cen ta 
ar ti go ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu -
ci o na is Tran si tó ri as, para as se gu rar os
re cur sos mí ni mos para o fi nan ci a men to
das ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú 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 § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º A alí nea e do in ci so VII do art. 34 pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 34. .................................................
............................................................."
“VII –  ...................................................
............................................................."
“e) apli ca ção do mí ni mo exi gi do da re -

ce i ta re sul tan te de im pos tos es ta du a is, com -
pre en di da a pro ve ni en te de trans fe rên ci as,
na ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no 
e nas ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de.

Art. 2º O in ci so III do art. 35 pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 35. .................................................
............................................................."
III – não ti ver sido apli ca do o mí ni mo

exi gi do da re ce i ta mu ni ci pal na ma nu ten ção
e de sen vol vi men to do en si no e nas ações e
ser vi ços pú bli cos de sa ú de;"

Art. 3º O § 1º do art. 156 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 156................................................”
“§ 1º Sem pre ju í zo da pro gres si vi da de

no tem po a que se re fe re o art. 182, § 4º, in ci -
so II, o im pos to pre vis to no in ci so I po de rá:”

“I – ser pro gres si vo em ra zão do va lor
do imó vel; e”

“II – ter alí quo tas di fe ren tes de acor do
com a lo ca li za ção e o uso do imó vel.”

“............................................................"
Art. 4º O pa rá gra fo úni co do art. 160 pas sa a vi -

go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 160 ...............................................”
“Pa rá gra fo úni co. A ve da ção pre vis ta

nes te ar ti go não im pe de a União e os Esta -
dos de con di ci o na rem a en tre ga de re cur sos:

* Pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al, de 14 de se tem bro de 2000.

“I – ao pa ga men to de seus cré di tos, in -
clu si ve de suas au tar qui as;”

“II – ao cum pri men to do dis pos to no
art. 198, § 2º, in ci sos II e III.”

Art. 5º O in ci so IV do art. 167 pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 167. ...............................................
............................................................."
“IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos -

tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va das
a re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para as
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no,
como de ter mi na do, res pec ti va men te, pe los
arts. 198, § 2º, e 212, e a pres ta ção de ga -
ran ti as às ope ra ções de cré di to por an te ci -
pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º, 
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;

“............................................................”

Art. 6º O art. 198 pas sa a vi go rar acres ci do dos 
se guin tes §§ 2º e 3º, nu me ran do-se o atu al pa rá gra -
fo úni co como § 1º:

“Art. 198. ...............................................
............................................................"

“§ 1º (pa rá gra fo úni co ori gi nal) ..........."

“§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os apli ca rão, anu al -
men te, em ações e ser vi ços pú bli cos de sa -
ú de re cur sos mí ni mos de ri va dos da apli ca -
ção de per cen tu a is cal cu la dos so bre:”

“I – no caso da União, na for ma de fi ni -
da nos ter mos da lei com ple men tar pre vis ta
no § 3º;”

“II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, o pro du to da ar re ca da ção dos im -
pos tos a que se re fe re o art. 155 e dos re -
cur sos de que tra tam os arts. 157 e 159, in -
ci so I, alí nea a , e in ci so II, de du zi das as par -
ce las que fo rem trans fe ri das aos res pec ti vos 
Mu ni cí pi os;”

“III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis -
tri to Fe de ral, o pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe re o art. 156 e dos re -
cur sos de que tra tam os arts. 158 e 159, in -
ci so I, alí nea b e § 3º.”

“§ 3º Lei Com ple men tar, que será re a -
va li a da pelo me nos a cada cin co anos, es ta -
be le ce rá:”

“I –  os per cen tu a is de que tra ta o § 2º;”
“II – os cri té ri os de ra te io dos re cur sos

da União vin cu la dos à sa ú de des ti na dos aos



Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, 
e dos Esta dos des ti na dos a seus res pec ti vos
Mu ni cí pi os, ob je ti van do a pro gres si va re du ção 
das dis pa ri da des re gi o na is;”

“III – as nor mas de fis ca li za ção, ava li a -
ção e con tro le das des pe sas com sa ú de nas
es fe ras fe de ral, es ta du al, dis tri tal e mu ni ci pal;”

“IV – as nor mas de cál cu lo do mon tan -
te a ser apli ca do pela União.

“Art. 7º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art. 77:

”Art. 77. Até o exer cí cio fi nan ce i ro de
2004, os re cur sos mí ni mos apli ca dos nas
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de se rão
equi va len tes:“

”I – no caso da União:“
”a) no ano 2000, o mon tan te em pe nha -

do em ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de
no exer cí cio fi nan ce i ro de 1999 acres ci do
de, no mí ni mo, cin co por cen to;“

”b) do ano 2001 ao ano 2004, o va lor
apu ra do no ano an te ri or, cor ri gi do pela va ri a -
ção no mi nal do Pro du to Inter no Bru to – PIB;“

”II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, doze por cen to do pro du to da ar re -
ca da ção dos im pos tos a que se re fe re o art.
155 e dos re cur sos de que tra tam os arts.
157 e 159, in ci so I, alí nea a, e in ci so II, de -
du zi das as par ce las que fo rem trans fe ri das
aos res pec ti vos Mu ni cí pi os; e“

”III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis -
tri to Fe de ral, quin ze por cen to do pro du to da 
ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe re o 
art. 156 e dos re cur sos de que tra tam os
arts. 158 e 159, in ci so I, alí nea b e § 3º“

”§ 1º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os que apli quem per cen tu a is in -
fe ri o res aos fi xa dos nos in ci sos II e III de ve -
rão ele vá-los gra du al men te, até o exer cí cio
fi nan ce i ro de 2004, re du zi da a di fe ren ça à
ra zão de, pelo me nos, um quin to por ano,
sen do que, a par tir de 2000, a apli ca ção
será de pelo me nos sete por cen to.“

”§ 2º Dos re cur sos da União apu ra dos
nos ter mos des te ar ti go, quin ze por cen to,
no mí ni mo, se rão apli ca dos nos Mu ni cí pi os,
se gun do o cri té rio po pu la ci o nal, em ações e 
ser vi ços bá si cos de sa ú de, na for ma da lei.“ 

“§ 3º Os re cur sos dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os des ti na dos às 
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e os
trans fe ri dos pela União para a mes ma fi na li -
da de se rão apli ca dos por meio de Fun do de 
Sa ú de que será acom pa nha do e fis ca li za do

por Con se lho de Sa ú de, sem pre ju í zo do
dis pos to no art. 74 da Cons ti tu i ção Fe de ral.”

“§ 4º Na au sên cia da lei com ple men tar 
a que se re fe re o art. 198, § 3º, a par tir do
exer cí cio fi nan ce i ro de 2005, apli car-se-á a
União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e
aos Mu ni cí pi os o dis pos to nes te ar ti go.”

Art. 8º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 13 de se tem bro de 2000.
A Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos: Mi chel Te -

mer, Pre si den te – He ra cli to For tes, 1º Vice-Pre si -
den te – Se ve ri no Ca val can ti,  2º Vice-Pre si den te –
Ubi ra tan Agui ar, 1º Se cre tá rio – Nel son Trad, 2º Se -
cre tá rio – Ja ques Wag ner, 3º Se cre tá rio – Efra im
Mo ra is, 4º Se cre tá rio.

A Mesa do Se na do Fe de ral: Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te – Ge ral do Melo, 1º Vice-Pre -
si den te – Ade mir Andra de, 2º Vice-Pre si den te – Ro -
nal do Cu nha Lima, 1º Se cre tá rio – Car los Pa tro cí -
nio, 2º Se cre tá rio – Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio.

Re da ção Ante ri or

Art. 34, VII:
“e) apli ca ção do mí ni mo exi gi do da re ce -

i ta re sul tan te de im pos tos es ta du a is, com pre -
en di da a pro ve ni en te de trans fe rên ci as, na
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no.”

Art. 35:
“III – não ti ver sido apli ca do o mí ni mo

exi gi do da re ce i ta mu ni ci pal na ma nu ten ção
e de sen vol vi men to do en si no;”

Art. 156:
“§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I po -

de rá ser pro gres si vo, nos ter mos de lei mu -
ni ci pal, de for ma a as se gu rar o cum pri men to 
da fun ção so ci al da pro pri e da de.”

Art. 160:
“Pa rá gra fo úni co. A ve da ção pre vis ta

nes te ar ti go não im pe de a União e os Esta -
dos de con di ci o na rem a en tre ga de re cur sos 
ao pa ga men to de seus cré di tos, in clu si ve de 
suas au tar qui as.“

Art. 167:
“IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos -

tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va das
a re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para ma nu ten -
ção e de sen vol vi men to do en si no, como de -
ter mi na do pelo art. 212, e a pres ta ção de ga -
ran ti as às ope ra ções de cré di to por an te ci pa -
ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º,
bem as sim o dis pos to no § 4º des te ar ti go;”



Art. 198:
”Art. 198. As ações e ser vi ços pú bli cos 

de sa ú de in te gram uma rede re gi o na li za da
e hi e rar qui za da e cons ti tu em um sis te ma
úni co, or ga ni za do de acor do com as se guin -
tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção, com di re ção úni -
ca em cada es fe ra de go ver no;

II – aten di men to in te gral, com pri o ri da -
de para as ati vi da des pre ven ti vas, sem pre -
ju í zo dos ser vi ços as sis ten ci a is;

III – par ti ci pa ção da co mu ni da de.
Pa rá gra fo úni co. O sis te ma úni co de

sa ú de será fi nan ci a do, nos ter mos do art.
195, com re cur sos do or ça men to da se gu ri -
da de so ci al, da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, além de ou -
tras fon tes.“

PARECER Nº 1.159, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 184,
de 2000, de au to ria do Se na dor Arlin do
Por to, que dis põe so bre a re gu la men ta -
ção da pro fis são de Ce ri mo ni a lis ta e
suas cor re la tas, cria o Con se lho Fe de ral
e os Con se lhos Re gi o na is, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral ( art. 84 III)

I – Re la tó rio

Encon tra-se em exa me, nes ta Co mis são, o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 184, de 2000, de au to ria do
no bre Se na dor Arlin do Por to. Tra ta-se de pro po si ção
que ob je ti va re gu la men tar as pro fis sões de ce ri mo ni -
a lis ta, téc ni co de ce ri mo ni al e au xi li ar de ce ri mo ni al,
além de cri ar con se lho fe de ral e con se lhos re gi o na is
para exer cer a fis ca li za ção do exer cí cio des sas ati vi -
da des.

Afir ma-se, jus ti fi can do a ini ci a ti va, que hou ve
um au men to na de man da por es sas ati vi da des e,
con se qüen te men te, há um nú me ro ma i or de pes so as
ocu pa das nes se tipo de tra ba lho, bem as sim um nú -
me ro cres cen te de in te res sa dos na de fe sa dos in te -
res ses des ses pro fis si o na is. Daí a ne ces si da de de
es ta be le cer pa râ me tros re gu la men ta res para o exer -
cí cio des sa pro fis são: “as sim, pre ci sa mos es ta be le -
cer os di re i tos e as obri ga ções de to dos que de sen -
vol vem esse tra ba lho, para o qual es tão mi gran do
pro fis si o na is das mais di ver sas pro fis sões e for ma -
ções. Não po de mos im pe dir o que a na tu re za pro duz.
São inú me ros os exem plos que te mos em de ze nas de 
pro fis sões que bus ca ram es pe ci a li za ção de vi do à
gran de de man da”.

Na vi são ex pos ta, a exis tên cia de uma re gu la -
men ta ção ser vi rá como um ins tru men tal es pe ci fi ca -
men te vol ta do para a re a li za ção de um bom tra ba lho.
Tam bém há re gis tro de que já es tão sen do pre pa ra -
dos, além dos cur sos pro fis si o na li zan tes de ní vel mé -
dio e fun da men tal, cur sos de ní vel su pe ri or na área
de ce ri mo ni al. Pre ten de-se, fi nal men te, que o Bra sil
seja mo de lar nes sa área.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A ma té ria dis ci pli na da na pro po si ção – re gu la -
men ta ção de pro fis sões – in clui-se en tre aque las de
ini ci a ti va co mum, pre vis ta no art. 61 da Cons ti tu i ção
Fe de ral. A com pe tên cia para le gis lar so bre o tema é
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 48 da
mes ma Car ta. Com re la ção à ini ci a ti va e com pe tên cia 
para le gis lar, por tan to, não há im pe di men tos for ma is
cons ti tu ci o na is.

Qu an to ao mé ri to, fir ma mos en ten di men to fa vo -
rá vel à apro va ção da ma té ria. Os ar gu men tos jus ti fi -
ca do res do pro je to, ex pos tos pelo ilus tre pro po nen te,
são in te i ra men te pro ce den tes. Tra ta-se de uma ati vi -
da de em cres cen te ex pan são e que já está me re cen -
do o re co nhe ci men to do le gis la dor. Além dis so, são
inú me ros os be ne fí ci os que po dem ad vir de uma re -
gu la men ta ção cla ra para a pro fis são de Ce ri mo ni a lis -
ta, fun da men tal para a di plo ma cia e para o es ta be le -
ci men tos de re gras de con ví vio nas re la ções en tre au -
to ri da des e na re a li za ção de even tos.

Na le gis la ção bra si le i ra são mu i tas as ca te go ri -
as de tra ba lha do res que con se gui ram a re gu la men ta -
ção das res pe ti vas pro fis sões: há lei para dis ci pli nar a
ati vi da de de mé di cos, ad vo ga dos, mú si cos, jo ga do -
res e téc ni cos de fu te bol, além de ou tras. A exis tên cia
de nor mas es pe cí fi cas para o exer cí cio de cada ati vi -
da de con tri bu iu para o de sen vol vi men to da téc ni ca,
da cul tu ra e das ar tes. A ins ta la ção de con se lhos, por
sua vez, per mi te que o exer cí cio des sas ati vi da des
seja par ci al men te re gu la do pe los pró pri os mem bros
da cor po ra ção, de mo cra ti zan do o de ba te so bre os
ob je ti vos co muns e as ex pec ta ti vas pro fis si o na is.

Mu i tas ati vi da des pro fis si o na is não po dem ser
en tre gues a qual quer in te res sa do, des pro vi do de co -
nhe ci men to es pe ci a li za do. O ce ri mo ni al exi ge se ri e -
da de e pro fis si o na lis mo. A exi gên cia de qua li fi ca ção e 
o es ta be le ci men to de al gu mas res tri ções ao exer cí cio 
pro fis si o nal de le i gos cer ta men te são ne ces sá ri os
para o de sem pe nho sa tis fa tó rio do tra ba lho dos ce ri -
mo ni a lis tas, dos téc ni cos em ce ri mo ni al e do au xi li ar
de ce ri mo ni al.

Assim, em face da ine xis tên cia de ví cio de in -
cons ti tu ci o na li da de ou ju ri di ci da de e da pro ce dên cia
das ra zões de mé ri to ex pos tas, a re gu la men ta ção da
pro fis são de ce ri mo ni a lis ta e a cri a ção do “Con se lho
Fe de ral de Ce ri mo ni al” e dos “Con se lhos Re gi o na is



de Ce ri mo ni al”, além de se rem de cor rên cia da evo lu -
ção da re a li da de do mer ca do de tra ba lho, re pre sen -
tam, na nos sa vi são, uma me di da jus ta para com es -
ses pro fis si o na is e um es tí mu lo efe ti vo ao exer cí cio
das ati vi da des que de sem pe nham.

III – Voto do Re la tor

Com es sas con si de ra ções a res pe i to do Pro je to
de Lei do Se na do nº 184, de 2000, em hora opor tu na
apre sen ta do pelo no bre Se na dor Arlin do Por to, opi -
na mos pela sua apro va ção.

Sala das Co mis sões, 10 de ou tu bro de 20001. –
Ro meu Tuma, Pre si den te – Val mir Ama ral, Re la tor – 
Ma ria do Car mo Alves – Ma gui to Vi le la – Ade mir
Andra de – Ju vên cio da Fon se ca – Na bor Jú ni or –
Ge ral do Cân di do – La u ro Cam pos – Tião Vi a na
(abs ten ção) – Wal deck Orne las (ven ci do) – Emí lia
Fer nan des – Mar lu ce Pin to – Se bas tião Ro cha –
João Alber to Sou za – Mo re i ra Men des (ven ci do) –
Ma u ro Mi ran da – Ro me ro Jucá – Lind berg Cury –
Le o mar Qu in ta ni lha.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

....................................................................................
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 ee mis 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 ri ti mo e bens do do mí nio da União; 
....................................................................................

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-Ge ral 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.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

MINUTA

PARECER Nº   , DE 2001  

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 184,
de 2000, que “dis põe so bre a re gu la men -
ta ção da pro fis são de Ce ri mo ni a lis ta e
suas cor re la tas, cria o Con se lho Fe de ral
e os Con se lhos Re gi o na is, e dá ou tras
pro vi den ci as”. 

I –  Re la tó rio 

Encon tra-se em exa me, nes ta Co mis são, o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 184, de 2000, de au to ria do
no bre Se na dor Arlin do Por to. 

Tra ta-se de pro po si ção que ob je ti va re gu la men -
tar as pro fis sões de ce ri mo ni a lis ta, téc ni co de ce ri mo -

ni al e au xi li ar de ce ri mo ni al, além de cri ar con se lho fe -
de ral e con se lhos re gi o na is para exer cer a fis ca li za -
ção do exer cí cio des sas ati vi da des.  Afir ma-se, jus ti fi -
can do a ini ci a ti va, que hou ve um au men to na de man -
da por es sas ati vi da des e, con se qüen te men te, há um
nú me ro ma i or de pes so as ocu pa das nes se tipo de
tra ba lho, bem as sim um nú me ro cres cen te de in te res -
sa dos na de fe sa dos in te res ses des ses pro fis si o na is.
Daí a ne ces si da de de es ta be le cer pa râ me tros re gu la -
men ta res para o exer cí cio des sa pro fis são: “as sim,
pre ci sa mos es ta be le cer os di re i tos e as obri ga ções
de to dos que de sen vol vem esse tra ba lho, para o qual
es tão mi gran do pro fis si o na is das mais di ver sas pro -
fis sões e for ma ções. Não po de mos im pe dir o que a
na tu re za pro duz. São inú me ros os exem plos que te -
mos em de ze nas de pro fis sões que bus ca ram es pe ci -
a li za ção de vi do à gran de de man da”.

Na vi são ex pos ta, a exis tên cia de uma re gu la -
men ta ção ser vi rá como um ins tru men tal es pe ci fi ca -
men te vol ta do para a re a li za ção de um bom tra ba lho.
Tam bém há re gis tro de que já es tão sen do pre pa ra -
dos, além dos cur sos pro fis si o na li zan tes de ní vel mé -
dio e fun da men tal, cur sos de ní vel su pe ri or na área
de ce ri mo ni al. Pre ten de-se, fi nal men te, que o Bra sil
seja mo de lar nes sa área. 

É o re la tó rio.  

II –  Aná li se 

A ma té ria dis ci pli na da na pro po si ção – re gu la -
men ta ção de pro fis sões – in cluí-se en tre aque las de
ini ci a ti va co mum, pre vis ta no art. 61 da Cons ti tu i ção
Fe de ral. A com pe tên cia para le gis lar so bre o tema é
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 48 da
mes ma Car ta. Com re la ção à ini ci a ti va e com pe tên cia 
para le gis lar, por tan to, não há im pe di men tos for ma is
cons ti tu ci o na is.  

Qu an to ao mé ri to, en tre tan to, fir ma mos en ten di -
men to con trá rio a apro va ção da ma té ria. Os efe i tos
prá ti cos de sua apro va ção se ri am uma ma i or ri gi dez
do or de na men to do tra ba lho, cri a ção de en tra ves e
es tru tu ras bu ro crá ti cas e con so li da ção de re ser vas
de mer ca do. Esses efe i tos são tí pi cos das re gu la men -
ta ções pro fis si o na is.  

Nos ter mos do in ci so XIII do art. 5º da Cons ti tu i -
ção, “é li vre o exer cí cio de qual quer tra ba lho, ofi cio ou
pro fis são, aten di das as qua li fi ca ções pro fis si o na is
que a lei es ta be le cer”. Te mos, en tão, que a re gra ge ral 
é a da ple na li ber da de de exer cí cio de qual quer pro fis -
são, não ne ces si tan do a gran de ma i o ria das ati vi da -
des da cri a ção de con se lhos para fis ca li za ção ou de
re gu la men ta ção le gal para de sen vol ver-se sa tis fa to ri -
a men te.



Na le gis la ção bra si le i ra, en tre tan to, são mu i tas
as ca te go ri as pro fis si o na is que con se gui ram in se rir
nor mas apli cá ve is aos seus pa res: há lei para dis ci pli -
nar a ati vi da de dos mú si cos, dos jo ga do res e téc ni cos 
de fu te bol, etc. Per ce be-se cla ra men te que, em al -
guns ca sos, hou ve ex ces so na re gu la men ta ção, cri -
an do-se uma bu ro cra cia des ne ces sá ria e pro pi ci an do 
uma re par ti ção do mer ca do de tra ba lho, ver da de i ros
fe u dos, onde al gu mas cor po ra ções re ser vam para si
os be ne fí ci os do exer cí cio pro fis si o nal. 

Por ou tro lado, al gu mas ati vi da des pro fis si o na is, 
no en ten di men to da ma i o ria dos es tu di o sos do tema,
não po dem ser en tre gues a qual quer in te res sa do. A
exi gên cia de al gu ma qua li fi ca ção e o es ta be le ci men -
to de al gu mas res tri ções ao exer cí cio pro fis si o nal de
le i gos cer ta men te são ne ces sá ri os para o de sem pe -
nho da ad vo ca cia, da me di ci na, da en ge nha ria etc.  

Ain da mais, toda a dis cus são so bre a re gu la -
men ta ção das pro fis sões de sen vol ve-se den tro de
um con tex to eco nô mi co e po lí ti co ma i or. Tem sido
ace i to, con sen su al men te, que a re gu la men ta ção ex -
ces si va re tar da o de sen vol vi men to eco nô mi co e ini be
a cri a ção de no vos em pre gos. Acres cen te-se a isso a
ace le ra ção das  mu dan ças tec no ló gi cas que exi ge,
cada vez mais, mer ca dos de tra ba lho fle xí ve is e
adap tá ve is às no vas cir cuns tân ci as de pro du ção. 

Em con si de ra ção à na tu re za do tra ba lho ce ri -
mo ni al, que não afe ta a li ber da de, a sa ú de e a se gu -
ran ça das pes so as, so mos le va dos a crer que o exer -
cí cio da pro fis são de ce ri mo ni a lis ta não exi ge qua li fi -
ca ção e re gu la men ta ção pro fis si o nal es pe ci al. 

Em con se qüên cia, me nos ne ces sá ria ain da
se ria a cri a ção de “Con se lhos Fe de ra is e Con se lhos 
Re gi o na is”.  

De qual quer for ma, não há in cons ti tu ci o na li da -
de fla gran te na cri a ção de con se lhos, em bo ra o tema
não es te ja de todo pa ci fi ca do na dou tri na.

Entre tan to, ain da que pos sa ser re co nhe ci da a
cons ti tu ci o na li da de das ini ci a ti vas nes se sen ti do, ou
cor ri gi das even tu a is nor mas in cons ti tu ci o na is, en -
ten de mos que a pro fis são de ce ri mo ni a lis ta não ne -
ces si ta de re gu la men ta ção, nem da ins ti tu ci o na li za -
ção de con se lhos.  

Ain da que au sen tes ví ci os de in cons ti tu ci o na li da -
de, a re gu la men ta ção da pro fis são de ce ri mo ni a lis ta e
a cri a ção do “Con se lho Fe de ral de ce ri mo ni al” e dos
“Con se lhos Re gi o na is de Ce ri mo ni al” re pre sen tam, na 
nos sa vi são, um au men to na ri gi dez da le gis la ção que 
rege o exer cí cio das pro fis sões que, em face dos ar -
gu men tos ex pos tos, me re ce ser re je i ta da.  

III –  Voto do Re la tor  

Fe i tas es sas con si de ra ções a res pe i to da ini ci a -
ti va, opi na mos pela re je i ção do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 184, de 2000.

Sala das Co mis sões, Mo za ril do Ca val can ti ,
Re la tor.

PARECER Nº 1.160 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 39, de 2001 (nº 467/99, na Casa 
ori gem), que Alte ra a Lei nº 1.060, de 5 de 
fe ve re i ro de 1950, que es ta be le ce nor mas 
para a con ces são de as sis tên cia ju di ciá -
ria aos ne ces si ta dos, para con ce der a
gra tu i da de do exa me de DNA, nos ca sos
que es pe ci fi ca.

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia exa mi na, nes ta opor tu ni da de, o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 39, de 2001 (nº 467, de 1999, na ori gem),
que tem por es co po acres cen tar in ci so ao art. 3º  da
Lei nº 1060, de 1950, que es ta be le ce nor mas para a
con ces são da as sis tên cia ju di ciá ria aos ne ces si ta -
dos. Con so an te o teor da pro pos ta, to mar-se-á isen ta
de re co lher cus tas e emo lu men tos pro ces su a is a par -
te que, não po den do ex pen der com o exa me de pa re -
a men to cro mos sô mi co (DNA), in te gra ação de in ves -
ti ga ção de pa ter ni da de ou de ma ter ni da de. A isen ção, 
se aco lhi da a pro pos ta, es ta rá com pre en di da no rol
que tam bém dis pen sa as cus tas ini ci a is para o aju i za -
men to de ação ju di ci al, des pe sas com pu bli ca ção de
atos pro ces su a is, in de ni za ção a tes te mu nha, ho no rá -
ri os de ad vo ga do e de pe ri to, en tre ou tras. 

A pro pos ta sob exa me é com pos ta de dois dis -
po si ti vos e o se gun do de les con tém a cláu su la de vi -
gên cia.

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 227, § 6º, ga -
ran te aos fi lhos, ha vi dos ou não da re la ção do ca sa -
men to, ou por ado ção, 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. Assim, di zer-se fi lho le gí ti mo como o
nas ci do de ge ni to res ca sa dos en tre si, ou fi lho ile gí ti mo,
para de sig nar o con trá rio, é fru to de cir cuns tân ci as so ci -
a is an te ri o res a 5 de ou tu bro de 1988, quan do ain da
não exis ti am tais ga ran ti as cons ti tu ci o na is. 



Po rém, mes mo após a pro mul ga ção da Car ta
Re pu bli ca na, per du ra a in cer te za a res pe i to da pa ter -
ni da de, que é pre su mi da (Có di go Ci vil, art. 338), e,
bem as sim, em cer tos ca sos, so bre a pró pria ma ter ni -
da de, pois fra u des são per pe tra das na de sig na ção da 
mãe bi o ló gi ca, com a atri bu i ção des sa con di ção a
pes soa que nem se quer ex pe ri men tou a ges ta ção, e
que re gis tra – como sua – cri an ça alhe ia. 

Além dos as pec tos fá ti cos apon ta dos, que pre -
ci sam ser sa na dos, há ou tros, em fa vor da pro pos ta,
fir ma dos tan to pela Cons ti tu i ção Fe de ral quan to por
leis es pe cí fi cas. Na Cons ti tu i ção tem-se que a cri an ça 
e o ado les cen te go zam de es pe ci al pro te ção do Esta -
do, em ra zão dos 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 da pes soa em 
de sen vol vi men to (CF, art. 227, §, 3º, in ci so V ). 

Essa con di ção, tran si tó ria e ex cep ci o nal, deve
ge rar para os ci vil men te in ca pa zes, isto é, para cri an -
ças e ado les cen tes, o di re i to de in ves ti gar e co nhe cer
a pa ter ni da de ver da de i ra e, em con se qüên cia, fru ir
des sa con di ção, pois é quan do de pen dem de ou trem
para o seu sus ten to e edu ca ção, por se en con tra rem
em sua mais acen tu a da fase de vul ne ra bi li da de. E
mes mo as pes so as ma i o res de vin te e um anos, por -
tan to ca pa zes, de vem ter aces so ple no à Jus ti ça, ain -
da que não te nham su por te fi nan ce i ro para o pro ces -
so. 

A Lei nº 8.560, de 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),  con quan to ofe re ça a
pos si bi li da de in ves ti ga ti va da pa ter ni da de, não con -
tém pre vi são de gra tu i da de da in ves ti ga ção, que se
im põe e pode ser ob ti da me di an te apro va ção da
pro pos ta ora exa mi na da, pois é a Lei nº  1.060, de
1950, que con tem pla as isen ções de cus tas pro ces -
su a is di re tas e in di re tas.

Des ta ma ne i ra, tem-se a ga ran tia cons ti tu ci o -
nal, mas fal ta a pre vi são le gal que lhe dê exe qüi bi -
li da de, e essa la cu na acres cen ta di fi cul da de às in -
cer te zas ine ren tes à pró pria exis tên cia, como o
cer ce a men to ao di re i to à ciên cia da iden ti da de pa -
ter na ou ma ter na, o que equi va le a ne gar dig ni da -
de à pes soa hu ma na, afron tar o art. 1º, in ci so III,
da nos sa Car ta, e ex clu ir da apre ci a ção do Po der
Ju di ciá rio le são ao di re i to de co nhe cer a pró pria
ori gem (CF, art. 5º in ci so XXXV). 

Fica evi den te que o di re i to em dis cus são é
cons ti tu ci o nal men te as se gu ra do e a nor ma re cep to -
ra só pode ser a Lei nº 1.060, de 1950, que tra ta da
isen ção de cus tas e ou tros pro ce di men tos ju di ci a is.
Acres cen te-se que os ônus da in ves ti ga ção de pa -

ter ni da de com o em pre go da téc ni ca do pa re a men to 
cro mos sô ni co (DNA) – que com pa ra cé lu las do fi lho
às do pai pre su mi do, ou às da mãe, hoje, após o
trans cur so de qua se dez anos, des de que co me çou
a ser em pre ga da no País – pas sou a ter va lor fi nan -
ce i ro mais aces sí vel em ra zão da di fu são do seu
em pre go, e da po pu la ri za ção, e mos tra-se mu i to
mais efi caz que qual quer ou tra, pois atin ge grau de
cer te za pró xi mo de 100% (cem por cen to). 

De fato, o ele va do grau de cer te za do exa me
cro mos sô mi co tor na ob so le tas as téc ni cas de com pa -
ra ção fe no tí pi ca, que ana li sam os ân gu los e di men -
sões do na riz, o for ma to das ore lhas e dos olhos, ou,
sim ples men te, a exis tên cia de si na is par ti cu la res.
Dis pen sa, igual men te, as pro vas tes te mu nha is pro -
du zi das por pes so as que vi ram os su pos tos ge ni to -
res, sob in ves ti ga ção, em ati tu de que po de ria fa zer
pre su mir even tu al con jun ção car nal, em dia ou mês
com pa tí vel com o da fe cun da ção, con si de ra da a data
de nas ci men to do in te res sa do. Em suma, o exa me
cro mos sô mi co re pe le as me ras su po si ções e dá sus -
ten ta ção ci en tí fi ca às re la ções de pa ter ni da de e ma -
ter ni da de. 

Por fim, a ce le ri da de de pro ce di men tos ju di ci a is
e la bo ra to ri a is da in ves ti ga ção de pa ter ni da de, ou de
ma ter ni da de, com o em pre go de DNA, é fa tor que, por 
si, jus ti fi ca sua apli ca ção em lu gar de ou tras téc ni cas,
que, es tas sim, por sua mo ro si da de e di fi cul da de de
re a li za ção, re pre sen tam ele va do cus to para a so ci e -
da de, pois exi gem o aci o na men to da má qui na Ju di -
ciá ria por lon gos pe río dos, e apre sen ta re sul ta dos
ques ti o ná ve is, de qua se im pos sí vel re vi são, pois ge -
ram a co i sa jul ga da ma te ri al. Logo, a isen ção de que
tra ta a pro pos ta re pre sen ta rá eco no mia pro ces su al e
me lhor for ma de pa ci fi ca ção das li des.

III – Voto  

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 39, de 2001 (nº
467, de 1999, na ori gem), re ves te-se de cons ti tu ci o -
na li da de e ju ri di ci da de, e apre sen ta-se de acor do
com os pre ce i tos re gi men ta is. Vo ta mos por sua Apro -
va ção.

Sala das Co mis sões, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Se bas tião Ro cha,
Re la tor – Jef fer son Pé res  – Ro ber to Re quião  –
Osmar Dias – Le o mar Qu in ta ni lha  – José Edu ar do 
Du tra – José Agri pi no – Bel lo Par ga  – Ma gui to Vi -
le la – Ma ria do Car mo Alves  – Antô nio Car los Jú -
ni or – José Fo ga ça – Ro meu Tuma – Ade mir
Andra de – Iris Re zen de.



LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

I – a so be ra nia;
....................................................................................

III – a dig ni da de da pes soa hu ma na;
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

XXXV – a lei não ex clu i rá da apre ci a ção do Po -
der Ju di ciá rio le são ou ame a ça a di re i to;

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

§ 3º – O di re i to a pro te ção es pe ci al abran ge rá os 
se guin tes as pec tos:
....................................................................................

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;
....................................................................................

§ 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.

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. Lei nº 3.071, de
1º de janeiro de 1916

Có di go Ci vil

Art. 338. Pre su mem-se con ce bi dos na cons tân -
cia do ca sa men to:

I – os fi lhos nas ci dos 180 (cen to e oi ten ta) dias,
pelo me nos, de po is de es ta be le ci da a con vi vên cia
con ju gal (art. 339);

II – os nas ci dos den tro nos 300 (tre zen tos) dias
sub se qüen tes à dis so lu ção da so ci e da de con ju gal
por mor te, des qui te, ou anu la ção.

PARECER Nº 1.161,  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 59, de 2000 (nº 855/99, na Casa 
de ori gem) que “Alte ra a Lei nº 9.503, de
23 de de zem bro de 1997, de for ma a obri -
gar a re a li za ção de exa me psi co ló gi co
pe rió di co para os mo to ris tas pro fis si o na -
is”. (Em re e xa me, nos ter mos do Re que -
ri men to nº 464, de 2001).

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2000 (PL
nº 855, de 1999, na ori gem), des ti na-se a al te rar a Lei
nº 9.503, de 23 de de zem bro de 1997, o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro (CTB), para im por, aos mo to ris tas
pro fis si o na is, a exi gên cia da re a li za ção pe rió di ca de
exa mes psi co ló gi cos.

Fun da do no ar gu men to de que a gran de ma i o ria 
das em pre sas de trans por te, à fal ta de exi gên cia le -
gal, tem ne gli gen ci a do a ava li a ção psi co ló gi ca de
seus pro fis si o na is, o pro je to em ca u sa me re ceu o
exa me e a apro va ção da Co mis são de Vi a ção e
Trans por tes e da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos. Se gun do o
au tor, à épo ca da pri me i ra ha bi li ta ção, úni ca opor tu ni -
da de em que o CTB exi ge “a ava li a ção psi co ló gi ca do
con du tor”, não se pode de tec tar, pela pró pria con di -
ção ina u gu ral da au to ri za ção para con du zir, des vi os
de com por ta men to que, mu i tas ve zes, ad vém do pró -
prio exer cí cio da pro fis são de mo to ris ta.

Infor ma ain da, o au tor, que vá ri as pes qui sas
iden ti fi cam “o es tres se, a in sa tis fa ção crô ni ca, a de -
pres são e ou tras ano ma li as ob ser va das em exa mes
psi co ló gi cos” como fa to res de “in fluên cia de ci si va na
ocor rên cia da ma i or par te” dos aci den tes de trân si to.
Assim, pres si o na dos por con di ções es ta fan tes de tra -
ba lho e de so bri ga dos da ava li a ção psi co ló gi ca pe rió -
di ca, os mo to ris tas pro fis si o na is es ta ri am pes so al -
men te vul ne rá ve is e ex po ri am a gra ves ris cos os ser -
vi ços de trans por te de car gas e de pas sa ge i ros.

Sub me ti do ao exa me des ta Co mis são no úl ti mo
dia 20 de ju nho, o pro je to foi re je i ta do nos ter mos de



Voto em Se pa ra do de au to ria do Se na dor Ro ber to
Fre i re. Aber to o pra zo re gi men tal, foi in ter pos to o Re -
cur so nº 16, de 2001, de ini ci a ti va do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra e ou tros Se nho res Se na do res. Por sua
vez, in clu í do na Ordem do Dia, o Re cur so nº 16, de
2001, en se jou a apro va ção do Re que ri men to nº 464,
de 2001, de au to ria do Se na dor Íris Re zen de, que so -
li ci tou o adi a men to da de li be ra ção do Ple ná rio a fim
de que a pro po si ção fos se re e xa mi na da por esta Co -
mis são.

É o que nos cum pre fa zer.

II – Aná li se

O pa re cer des ta Co mis são, que ago ra se re e xa -
mi na, de cor reu de Voto em Se pa ra do que, em bo ra
gra va do pe los re co nhe ci dos mé ri tos de seu au tor,
fun da-se em três ar gu men tos es sen ci a is que não nos 
pa re cem su fi ci en tes para que o Se na do re je i te a pro -
po si ção em ca u sa. Na ver da de, os pró pri os ar gu men -
tos de que se va leu o Voto em Se pa ra do para con tra -
di tar a pro po si ção po de ri am ser uti li za dos de ma ne i ra 
a apo iá-la, como bem men ci o na a nota téc ni ca ela bo -
ra da na Con sul to ria Le gis la ti va e ci ta da como jus ti fi -
ca ção do re que ri men to que de ter mi nou o re e xa me
em cur so:

“1 – Se a de fe sa da ava li a ção psi co ló gi ca ”não
está ba se a da em es ta tís ti cas cla ras a res pe i to", tam -
bém as sim não está o ar gu men to con trá rio apre sen -
ta do: o de que a re du ção de aci den tes re la ta da não
de cor reu da apli ca ção do exa me, “mas foi o re sul ta do
de uma sé rie de ações de pre ven ção de aci den tes”.
Ain da que fos se as sim, a ava li a ção psi co ló gi ca pe rió -
di ca se ria uma des sas efi ca zes me di das pre ven ti vas;

2 – O se gun do ar gu men to o de que a Lei nº
9.602, de 1998, e a Re so lu ção nº 80, de 1998, do
Con tran, tor nam a ava li a ção psi co ló gi ca pre li mi nar
obri ga tó ria para a pri me i ra ha bi li ta ção e para os can -
di da tos a mu dan ça de ca te go ria – con tras ta com a
tese fun da men tal da pro po si ção: a ava li a ção psi co ló -
gi ca ina u gu ral, seja na pri me i ra ha bi li ta ção, seja para
a mu dan ça de ca te go ria, não afe re as al te ra ções
com por ta men ta is ha vi das ao lon go da ati vi da de pro -
fis si o nal dos con du to res;

3 – Por fim, a úl ti ma con tes ta ção à ne ces si da de
do pro je to, a de que a men ci o na da re so lu ção do Con -
tran tam bém já exi ge “a ava li a ção psi co ló gi ca do in -
fra tor con tu maz e en vol vi do em aci den tes com ví ti -
ma”, e em si mes ma con tra di tó ria. Se o ob je ti vo do
pro je to é a pre ven ção de aci den tes, não há como en -
ten der-se su fi ci en tes as ava li a ções a pos te ri o ri de
in fra to res con tu ma zes. As cir cuns tân ci as que se pre -
ten de evi tar já te ri am en tão acon te ci do."

Assim, Se nho res Se na do res, re i te ra mos o que
vi mos, de mu i to, afir man do. Não há dú vi da de que a
in se gu ran ça a que es tão su je i tos os mo to ris tas, pas sa -
ge i ros e pe des tres nas ruas e es tra das bra si le i ras me -
re ce a per ma nen te pre o cu pa ção das au to ri da des pú -
bli cas. Ain da que um enor me pas so te nha sido dado
com a im plan ta ção do novo Có di go de Trân si to Bra si le -
i ro (CTB), ou tros aper fe i ço a men tos pre ci sam ser in -
cor po ra dos à le gis la ção com vis tas a me lho rar sua efi -
cá cia no que res pe i ta à pre ven ção de aci den tes.

Da dos do Sis te ma Na ci o nal de Esta tís ti ca de
Trân si to (SINET) do De par ta men to Na ci o nal de Trân -
si to (DENATRAN) cons ta tam que, a des pe i to da re du -
ção do nú me ro de aci den tes que de cor reu do ri gor
tra zi do pela nova lei, hou ve, após sua vi gên cia, um rá -
pi do re cru des ci men to do ín di ce de mor tes apu ra do
com re la ção a cada gru po de dez mil ve í cu los. Esse
ín di ce, que atin gi ra seu pon to mais ele va do em 1982
(de ze no ve mor tes para cada gru po de dez mil ve í cu -
los) e de cres ce ra até oito, em 1998, vol tou a su bir
para qua se doze, em 1999, e ten dia a al can çar de zes -
se is no ano 2000.

Enti da des e as so ci a ções de psi có lo gos e edu -
ca do res de trân si to atri bu em essa brus ca ele va ção ao 
que con si de ram um dos pou cos pon tos fa lhos do
novo CTB: a ine xi gên cia de ava li a ção psi co ló gi ca. De
fato, a par tir de 1982, quan do, em de cor rên cia de ges -
tões dos Con se lhos Re gi o na is e Fe de ral de Psi co lo -
gia, os De par ta men tos de Trân si to (DETRAN) pas sa -
ram a re gu lar com ma i or efi cá cia as pe rí ci as de ava li -
a ção psi co ló gi ca, o nú me ro de aci den tes fa ta is pas -
sou a de cres cer. Em 1989, o Con se lho Na ci o nal de
Trân si to (CONTRAN) pas sou a exi gir a ava li a ção psi -
co ló gi ca pe rió di ca para os mo to ris tas pro fis si o na is
que trans por tas sem car gas pe ri go sas. A me di da ace -
le rou a re du ção que já se ve ri fi ca va nos ín di ces de
mor tes, que con ti nu a ram a de cres cer cons tan te men -
te até 1998, pri me i ro ano de vi gên cia do novo Có di go.

A edi ção do novo CTB, ape sar de tra zer o ins tru -
men tal ne ces sá rio para pre ve nir e pu nir as in fra ções e 
cri mes de trân si to, de i xou de exi gir, em ra zão de veto
pre si den ci al, o exa me psi co ló gi co como con di ção
para a ha bi li ta ção. Esse dano foi adi an te par ci al men te 
com pen sa do pela edi ção da Lei nº 9.602, de 21 de ja -
ne i ro de 1998, que, por ini ci a ti va do pró prio Po der
Exe cu ti vo, in tro du ziu mo di fi ca ções no CTB para im -
por a re no va ção pe rió di ca do exa me de ap ti dão fí si ca
e men tal e exi gir, ape nas na “pri me i ra ha bi li ta ção”, a
ava li a ção psi co ló gi ca dos can di da tos.

Nes se pas so, con fi gu rou-se o or de na men to le -
gal hoje vi gen te: a des pe i to da re a va li a ção pe rió di ca 



a que es tão su je i tos to dos os con du to res no que
res pe i ta à sa ú de fí si ca e men tal, seu per fil psi co ló gi -
co é tido como inal te ra do, vez que é afe ri do ape nas
por oca sião da pri me i ra ha bi li ta ção e, de for ma com -
ple men tar, quan do ocor re mu dan ça na ca te go ria da
ha bi li ta ção.

O que pre ten de, em boa hora, a pro po si ção
em ca u sa é a ex ten são da exi gên cia da ava li a ção
psi co ló gi ca ina u gu ral, tor nan do-a pe rió di ca para os
con du to res pro fis si o na is. Esses tra ba lha do res, sub -
me ti dos às es tres san tes con di ções em que exer cem 
sua pro fis são, po dem de sen vol ver des vi os com por -
ta men ta is que ob vi a men te não po dem ser per ce bi -
dos na “pri me i ra ha bi li ta ção”, seja na ca te go ria ini ci -
al, seja na ha bi li ta ção ob ti da por al te ra ção de ca te -
go ria.

Nes se sen ti do, se gun do a So ci e da de Bra si le -
i ra de Psi có lo gos e Edu ca do res de Trân si to, pes -
qui sa re a li za da em 1996 pela Po lí cia Ro do viá ria
Fe de ral de mons trou que, em 70% dos ca sos, os
mo to ris tas que pro vo cam aci den tes têm mais de
seis anos de ha bi li ta ção, o que, mais uma vez, su -
ge re a ne ces si da de da ava li a ção pe rió di ca e não
ape nas a re fe ren te à pri me i ra ha bi li ta ção ou à mu -
dan ça de ca te go ria.

O pro je to sob re e xa me ope ra, por tan to, em
pro ve i to tan to da se gu ran ça pes so al dos con du to res 
pro fis si o na is quan to da que la que deve pro te ger os
pas sa ge i ros e car gas por eles trans por ta dos.

III – Voto

So mos, pe las ra zões ex pos tas, fa vo rá ve is a
que esta CCJ, re e xa mi nan do a ma té ria, apro ve o
PLC nº 59, de 2000, dis pos to ade qua da men te no
que res pe i ta aos pre ce i tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e re gi men ta li da de. Qu an to à téc ni ca le -
gis la ti va, con tu do, tor na se ne ces sá rio, por meio de
emen das de re da ção, ade quá-lo às exi gên ci as da
Lei Com ple men tar nº 95, de 1998, para apor a ex -
pres são “(NR)” ao dis po si ti vo al te ra do pelo art. 1º e
trans for mar o art. 2º em nor ma acres ci da à Lei nº
9.503, de 1997.

Vo ta mos, as sim, pela Apro va ção do PLC nº
59, de 2000, nos ter mos das se guin tes emen das
de re da ção:

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1 – CCJ

Apo nha-se ao fi nal da nova re da ção pro pos ta,
pelo art. 1º do pro je to, para o § 3º do art. 147 da Lei nº
9.503, de 1997, a ex pres são “(NR)”.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 2º do pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 2º Fica o art. 147 da Lei nº 9.503,
de 1997, acres ci do do se guin te dis po si ti vo:

“Art. 147. ...............................................
..............................................................
§ 5º O con du tor que exer ce ati vi da de

re mu ne ra da ao ve í cu lo terá essa in for ma ção 
in clu í da na sua Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li -
ta ção, con for me es pe ci fi ca ções do Con se -
lho Na ci o nal de Trân si to – CONTRAN". (NR)

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re -
la tor – Ma ria do Car mo Alves  – Osmar Dias –
Anto nio Car los Jú ni or – Ma gui to Vi le la – José
Edu ar do Du tra – Se bas tião Ro cha – Bel lo Par ga
– João Alber to – José Agri pi no – Jef fer son Pé -
res, (Absten ção) – Íris Re zen de.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

REQUERIMENTO Nº 464, DE 2001

Adi a men to da dis cus são para  re e -
xa me de Co mis são.

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  59, de 2000 (855/99, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 9.503, de 23 de
se tem bro de 1997, de for ma a obri gar a re a li za ção
de exa me psi co ló gi co pe rió di co para os mo to ris tas
pro fis si o na is, 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 em ane xo.

Sala das Co mis sões, 23 de agos to de 2001. –
Iris Re zen de.

PARECER Nº 714, 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 59, de 2000, que ”al te ra a Lei
nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, de
for ma a obri gar a re a li za ção de exa me
psi co ló gi co pe rió di co para os mo to ris tas 
pro fis si o na is“ .  

Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i re



I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2000, de
au to ria do De pu ta do Ge o van Fre i tas, ”al te ra a Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, de for ma a obri gar
a re a li za ção de exa me psi co ló gi co pe rió di co para os
mo to ris tas pro fis si o na is“. O au tor de fen de a re a li za -
ção pe rió di ca de tal exa me com o ar gu men to de que
mu i tas ano ma li as com por ta men ta is são ori un das do
pró prio exer cí cio da pro fis são de mo to ris ta, não po -
den do ser de tec ta das à épo ca da pri me i ra ha bi li ta -
ção, úni ca opor tu ni da de em que o novo Có di go de
Trân si to Bra si le i ro exi ge a ava li a ção psi co ló gi ca do
con du tor. 

O re la tor, ilus tre Se na dor Ro meu Tuma, con si -
de rou que a pro pos ta aper fe i çoa o Có di go de Trân si to
Bra si le i ro, com vis tas ao al can ce da efi cá cia na pre -
ven ção de aci den tes. De fen de, jun ta men te com o au -
tor do pro je to, o ar gu men to de que a ele va ção do ín di -
ce de mor tes no trân si to é re sul ta do da ine xi gên cia da 
ava li a ção psi co ló gi ca pe rió di ca para mo to ris tas pro -
fis si o na is. Lem bra ain da que foi na edi ção do novo
CTB que se de i xou de exi gir, em ra zão de veto pre si -
den ci al, o exa me psi co ló gi co como con di ção para a
ha bi li ta ção, pre su mí vel dano par ci al men te com pen -
sa do pela edi ção da Lei nº 9.602, de 1998, que im pôs
a re no va ção pe rió di ca do exa me de ap ti dão fí si ca e
men tal e exi giu, ape nas na ”pri me i ra ha bi li ta ção“, a
ava li a ção psi co ló gi ca do can di da to.

 II – Voto 

Todo le gis la dor deve aten tar para que no vas le -
gis la ções e al te ra ções das leis exis ten tes de vam es -
tar ba se a das em fa tos e não em es pe cu la ções. Cor -
re-se o ris co, as su min do a fe i tu ra de leis a par tir de hi -
pó te ses pou co em ba sa das, de se le gis lar de ma si a da -
men te sem al can çar-se a efi ciên cia de se ja da.

A de fe sa da ava li a ção psi co ló gi ca pe rió di ca
para mo to ris tas pro fis si o na is não está ba se a da em
es ta tís ti cas cla ras a res pe i to. A cor po ra ção dos psi có -
lo gos de trân si to re la ci o na a di mi nu i ção de aci den tes
ocor ri da na dé ca da de 60 com a apli ca ção do exa me,
mas des pre za o fato de que essa di mi nu i ção cer ta -
men te foi o re sul ta do de uma sé rie de ações de pre -
ven ção de aci den tes, não sen do por tan to mo no ca u -
sal. Tam bém a di mi nu i ção das ocor rên ci as de aci den -
tes na dé ca da de 90, des ta ca da pelo Re la tor da ma té -
ria, deu-se mais pela im ple men ta ção do Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, por in ves ti men tos em edu ca ção
para o trân si to e cam pa nhas na mí dia do que com a
apli ca ção de exi gên cia pos ta no Pro je to. 

De ve mos igual men te lem brar que, além da ci ta da
Lei nº 9.602/98,es ta be le ce do ra do exa me psi co ló gi co
para a pri me i ra ha bi li ta ção, vige a Re so lu ção nº 80, de
1998, do Con tran. Em seu ane xo II, item 1.1., tor na o
exa me de Ava li a ção Psi co ló gi ca Pre li mi nar obri ga tó rio,
eli mi na tó rio e com ple men tar para os con du to res e can -
di da tos à ob ten ção e mu dan ça de ca te go ria. 

Tam bém em seu item 1.3., a ava li a ção psi co ló gi -
ca do in fra tor con tu maz e en vol vi do em aci den tes
com ví ti ma é obri ga tó ria e fo ca li za rá pre fe ren ci al men -
te a aná li se das si tu a ções de ris co ou aci den te em
que o mes mo te nha se en vol vi do, vi san do ori en ta ção
de en ca mi nha men to es pe cí fi co, para me lho ria de sua 
con du ta. De for ma que a le gis la ção em vi gor já es ta -
be le ce for mas de pre ven ção de aci den tes, ao abor dar 
a ques tão dos in fra to res con tu ma zes e en vol vi dos em 
aci den tes com ví ti mas. 

Por tais ra zões, nos so voto é pela re je i ção do
PLC nº 59, de 2000.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro ber to Fre i re, Re la tor
– Ma ria do Car mo Alves – Fran ce li no Pe re i ra –
José Agri pi no – Alva ro Dias – Ro meu Tuma – Se -
bas tião Ro cha – Ger son Ca ma ta – Bel lo Par ga –
José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – Ade mir
Andra de – Mar lu ce Pin to – Mo re i ra Men des.

RECURSO Nº 16, DE 2001 

Re que re mos, nos ter mos do art. 254 , pa rá gra fo
úni co do Re gi men to Inter no, o pros se gui men to da tra -
mi ta ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2000
(855/99,  na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, de for ma a obri gar
a re a li za ção de exa me psi co ló gi co pe rió di co para os
mo to ris tas pro fis si o na is.

Sala das Ses sões, ju nho de 2001. – Lú cio
Alcân ta ra – Pe dro Si mon – He lo í sa He le na – Tião
Vi a na – José Sér gio Ma cha do – Jo nas Pi nhe i ro –
Iris Re zen de – Pa u lo Har tung – Ro meu Tuma – Ma -
u ro Mi ran da.

RECURSO Nº    , DE 2001 

Re que re mos, nos ter mos do art. 254, pa rá gra fo
úni co do Re gi men to Inter no, o pros se gui men to da tra -
mi ta ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº  59, de 2000
(855/99,  na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, de for ma a obri gar
a re a li za ção de exa me psi co ló gi co pe rió di co para os
mo to ris tas pro fis si o na is.

Sala das Ses sões, ju nho de 2001. – Fer nan do
Ma tu za lem – Ma gui to Vi le la – Re nan Ca lhe i ros.



Voto em se pa ra do ven ci do do Se na -
dor Ro meu Tuma na 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 59, de 2000, que
”Alte ra a Lei nº  9.503, de 23 de de zem bro
de 1997, de for ma a obri gar a re a li za ção
de exa me psi co ló gi co pe rió di co para os
mo to ris tas pro fis si o na is". 

I – Re la tó rio

De au to ria do De pu ta do Ge o van Fre i tas, o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 59,  de 2000 (PL nº 855, de
1999, na ori gem), des ti na-se a al te rar a Lei nº 9.503,
de 23 de de zem bro de 1997, o Có di go de Trân si to
Bra si le i ro (CTB), para im por, aos mo to ris tas pro fis si o -
na is, a exi gên cia da re a li za ção pe rió di ca de exa mes
psi co ló gi cos.  

Fun da do no ar gu men to de que a gran de ma i o ria 
das em pre sas de trans por te, à fal ta de exi gên cia le -
gal, tem ne gli gen ci a do a ava li a ção psi co ló gi ca de
seus pro fis si o na is, o pro je to em ca u sa me re ceu o
exa me e a apro va ção da Co mis são de Vi a ção e
Trans por tes e da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos. Se gun do o
au tor, à épo ca da pri me i ra ha bi li ta ção, úni ca opor tu ni -
da de em que o CTB exi ge ”a ava li a ção psi co ló gi ca do
con du tor“, não se pode de tec tar, pela pró pria con di -
ção ina u gu ral da au to ri za ção para con du zir, des vi os
de com por ta men to que, mu i tas ve zes, ad vêm do pró -
prio exer cí cio da pro fis são de mo to ris ta.  

Re le va ain da o au tor, em pro ve i to da pro po si -
ção, que vá ri as pes qui sas iden ti fi cam ”o es tres se, a
in sa tis fa ção crô ni ca, a de pres são e ou tras ano ma li as
ob ser va das em exa mes psi co ló gi cos" como fa to res
de “in fluên cia de ci si va na ocor rên cia da ma i or par te”
dos aci den tes de trân si to. Assim, pres si o na dos por
con di ções es ta fan tes de tra ba lho e de so bri ga dos da
ava li a ção psi co ló gi ca pe rió di ca, os mo to ris tas pro fis -
si o na is es ta ri am pes so al men te  vul ne rá ve is e ex po ri -
am a gra ves ris cos os ser vi ços de trans por te de car -
gas e de pas sa ge i ros.

Tra zi da ao exa me do Se na do Fe de ral em 25 de
ou tu bro úl ti mo, o pro je to foi dis tri bu í do a esta Co mis são
para, nos ter mos do art. 101 do Re gi men to Inter no, opi -
nar so bre sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de e, ain da, quan to ao mé ri to da ini ci a ti va.

II – Aná li se

Não há dú vi da de que a in se gu ran ça a que es -
tão su je i tos os mo to ris tas, pas sa ge i ros e pe des tres
nas ruas e es tra das bra si le i ras me re ce a per ma nen te

pre o cu pa ção das au to ri da des pú bli cas. Ain da que um 
enor me pas so te nha sido dado com a im plan ta ção do
novo Có di go de Trân si to Bra si le i ro (CTB), ou tros
aper fe i ço a men tos pre ci sam ser in cor po ra dos à le gis -
la ção com vis tas a me lho rar sua efi cá cia no que res -
pe i ta à pre ven ção de aci den tes.

Da dos do Sis te ma Na ci o nal de Esta tís ti ca de
Trân si to (SINET) do De par ta men to Na ci o nal de
Trân si to (DENATRAN) cons ta tam que, a des pe i to da 
re du ção do nú me ro de aci den tes que de cor reu do ri -
gor tra zi do pela nova lei, hou ve, após sua en tra da
em vi gên cia, um rá pi do re cru des ci men to do ín di ce
de mor tes apu ra do com re la ção a cada gru po de
dez mil ve í cu los. Esse ín di ce, que atin gi ra seu pon to 
mais ele va do em 1982 (de ze no ve mor tes para cada
gru po de dez mil ve í cu los) e de cres ce ra até oito, em 
1998, vol tou a su bir para qua se doze, em 1999, e
ten de a al can çar de zes se is no ano cor ren te.

Enti da des e as so ci a ções de psi có lo gos e edu -
ca do res de trân si to atri bu em essa brus ca ele va ção
ao que con si de ram um dos pou cos pon tos fa lhos do 
novo CTB: a ine xi gên cia de ava li a ção psi co ló gi ca.
De fato, a par tir de 1982, quan do, em de cor rên cia
de ges tões dos Con se lhos Re gi o na is e Fe de ral de
Psi co lo gia, os De par ta men tos de Trân si to
(DETRAN) pas sa ram a re gu lar com ma i or efi cá cia
as pe rí ci as de ava li a ção psi co ló gi ca, o nú me ro de
aci den tes fa ta is pas sou a de cres cer. Em 1989, o
Con se lho Na ci o nal de Trân si to (CONTRAN) pas sou
a exi gir a ava li a ção psi co ló gi ca pe rió di ca para os
mo to ris tas pro fis si o na is que trans por tas sem car gas
pe ri go sas, o que ace le rou a re du ção que já se ve ri fi -
ca va nos ín di ces de mor tes, que con ti nu a ram a de -
cres cer cons tan te men te até 1998, pri me i ro ano de
vi gên cia do novo Có di go.

A edi ção do novo CTB, ape sar de tra zer o ins tru -
men tal ne ces sá rio para pre ve nir e pu nir as in fra ções e 
cri mes de trân si to, de i xou de exi gir, em ra zão de veto
pre si den ci al, o exa me psi co ló gi co como con di ção
para a ha bi li ta ção. Esse dano foi adi an te par ci al men te 
com pen sa do pela edi ção da Lei nº 9.602, de 21 de ja -
ne i ro de 1998, que, por ini ci a ti va do pró prio Po der
Exe cu ti vo, in tro du ziu mo di fi ca ções no CTB para im -
por a re no va ção pe rió di ca do exa me de ap ti dão fí si ca
e men tal e exi gir, ape nas na “pri me i ra ha bi li ta ção”, a
ava li a ção psi co ló gi ca dos can di da tos.

Nes se pas so, con fi gu rou-se o or de na men to le -
gal hoje vi gen te: a des pe i to da re a va li a ção pe rió di ca a 
que es tão su je i tos to dos os con du to res no que res pe i -
ta à sa ú de fí si ca e men tal, seu per fil psi co ló gi co é tido
como inal te ra do, vez que é afe ri do ape nas por oca -



sião da pri me i ra ha bi li ta ção e, de for ma com ple men -
tar, quan do ocor re mu dan ça na ca te go ria da ha bi li ta -
ção. O que pre ten de, em boa hora, a pro po si ção em
ca u sa é a ex ten são da exi gên cia da ava li a ção psi co -
ló gi ca ina u gu ral, tor nan do-a pe rió di ca para os con du -
to res pro fis si o na is. Esses tra ba lha do res, sub me ti dos
às es tres san tes con di ções em que exer cem sua pro -
fis são, po dem de sen vol ver des vi os com por ta men ta is
que ob vi a men te não po dem ser per ce bi dos na “pri -
me i ra ha bi li ta ção”, seja na ca te go ria ini ci al, seja na
ha bi li ta ção ha vi da por al te ra ção de ca te go ria. A ini ci a -
ti va ope ra, por tan to, em pro ve i to tan to da se gu ran ça
pes so al dos con du to res pro fis si o na is quan to da que la
que deve pro te ger os pas sa ge i ros e car gas por eles
trans por ta dos.

III – Voto

So mos, pe las ra zões ex pos tas, fa vo rá ve is à
apro va ção do pro je to em pa u ta, dis pos to ade qua da -
men te no que res pe i ta aos pre ce i tos de cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de. Qu an to à
téc ni ca le gis la ti va, con tu do, tor na-se ne ces sá rio, por
meio de emen das de re da ção, ade quá-lo às exi gên ci -
as da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998, para apor a
ex pres são “(NR)” ao dis po si ti vo al te ra do pelo art. 1º e
trans for mar o art. 2º em nor ma acres ci da (AC) à Lei nº
9.503, de 1997.

Vo ta mos, as sim, pela apro va ção do PLC nº 59,
de 2000, com as se guin tes emen das de re da ção:

EMENDA DE REDAÇÃO Nº – CCJ

Apo nha-se ao fi nal da re da ção pro pos ta, pelo
art. 1º do pro je to, para o § 3º do art. 147 da Lei nº
9.503, de 1997, a ex pres são “(NR)”.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº – CCJ

Dê-se ao art. 2º do pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 2º Fica o art. 147 da Lei nº  9.503, de 1997,

acres ci do do se guin te dis po si ti vo:

Art. 147..................................................
..............................................................
§ 5º O con du tor que exer ce ati vi da de

re mu ne ra da ao ve í cu lo terá essa in for ma ção 
in clu í da na sua Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li -
ta ção, con for me es pe ci fi ca ções do Con se -
lho Na ci o nal de Trân si to – CONTRAN. (AC)"

Sala da Co mis são. – Pre si den te – Ro meu
Tuma, Re la tor.

PARECER Nº 1.162, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Di ver sos nº 128, de 1995 (nº 
1.683/95, na ori gem), do Pro cu ra dor-Ge ral 
da Re pú bli ca, que en ca mi nha ao Se na do
Fe de ral, para co nhe ci men to e pro vi dên ci -
as ca bí ve is, có pia de Re la tó ri os Pre li mi -
na res das Pe rí ci as Téc ni cas Con tá be is e
Mé di cas, re a li za das em pro ce di men tos
ins ta u ra dos na Pro cu ra do ria da Re pú bli -
ca no Esta do de São Pa u lo, em aten di -
men to às re co men da ções da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a
apu rar ir re gu la ri da des no INAMPS/SUS.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

1.1. His tó ri co
O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca ”en ca mi nha

ao Se na do Fe de ral, para co nhe ci men to e pro vi dên ci -
as ca bí ve is, có pia de Re la tó ri os Pre li mi na res das Pe -
rí ci as Téc ni cas Con tá be is e Mé di cas, re a li za das em
pro ce di men tos ins ta u ra dos na Pro cu ra do ria da Re pú -
bli ca no Esta do de São Pa u lo, em aten di men to às re -
co men da ções da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
des ti na da a apu rar ir re gu la ri da des no Inamps/SUS“1.   
Re ce bi da em, 28 de no vem bro de 1995, a ma té ria foi
en ca mi nha da para a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, no dia se guin te, sob a de no mi na ção de Di -
ver sos nº  128, de 1995. O con jun to foi ori gi nal men te
com pos to de três re la tó ri os pre li mi na res, ver san do
so bre:

a) os re pas ses dos Fa to res de Estí mu -
lo à Mu ni ci pa li za ção – FEM e de Apo io à
Mu ni ci pa li za ção – FAM e os adi an ta men tos
de Au to ri za ção de Inter na ção Hos pi ta lar e
adi an ta men tos por ser vi ços já efe tu a dos –
fls. 10 a 62²;

b) a pe rí cia téc ni ca mé di ca – fls. 63 a 76³

c) a pe rí cia téc ni ca con tá bil – fls. 77 a
14644

1 Ofí cio/PGR/GAB nº 1.683, de 24-11-1995, na ori gem.
2 Obje to do Inqué ri to Ci vil Pú bli co nº 3/93, de 27-7-1995, e da Re -
pre sen ta ção nº 153/95
3 Obje to de Inqué ri to Ci vil Pú bli co nº 1/95 e das Re pre sen ta ções
nº 21 e 22/95.
4 Tam bém ob je to do Inqué ri to Ci vil Pú bli co nº 1/95 e das Re pre -
sen ta ções nº 21 e 22/95.



Na ver da de, o Pro cu ra dor-Ge ral in for ma da ins -
ta u ra ção, por par te do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral em
São Pa u lo, de di ver sos in qué ri tos ci vis pú bli cos e ou -
tros ex pe di en tes in ves ti ga tó ri os, em face das re co -
men da ções da que la CPI. Se gun do os re sul ta dos par -
ci a is ob ti dos, ”em bo ra ain da não con clu í dos os tra ba -
lhos, já é pos sí vel iden ti fi car inú me ras ir re gu la ri da des 
que de vem me re cer a aten ção de to das as au to ri da -
des res pon sá ve is pela ges tão e con tro le dos re cur sos 
pú bli cos des ti na dos à área da Sa ú de.“ (fls. 6)

1.1.1. Re la tó rio Pre li mi nar FAM/FEM/AIH
Com o ob je ti vo de es ti mu lar e apo i ar a mu ni ci pa li -

za ção das ações de sa ú de, o Mi nis té rio da Sa ú de e o
Insti tu to Na ci o nal de Assis tên cia Mé di ca e Pre vi dên cia
So ci al – INAMPS, ór gão ex tin to em 1993, re pas sa ram a 
mu ni cí pi os do Esta do de São Pa u lo, en tre 1991 e 1993,
re cur sos equi va len tes a R$35 mi lhões (43,9 mi lhões de
UFIRs), a tí tu lo de FEM e FAM.

Insta do a se ma ni fes tar por meio de sua Con sul -
to ria Ju rí di ca, o Mi nis té rio da Sa ú de não apon tou o
tex to le gal au to ri za ti vo dos re pas ses a tí tu lo de FEM e 
FAM nem a fon te or ça men tá ria es pe cí fi ca, per mi tin -
do-se sus pe i tar da ile ga li da de de tais pro ce di men tos.
Du ran te a ges tão do Mi nis tro Alce ni Gu er ra, do to tal
de 370 mu ni cí pi os be ne fi ci a dos, 203 re ce be ram re -
cur sos em des cum pri men to à le gis la ção em vi gor,
isto é, sem as si na tu ra de con vê nio, fa tos que ti pi fi cam
ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va. Não fo ram de tec -
ta dos no vos re pas ses des se tipo du ran te as ges tões
Adib Ja te ne e Ja mil Ha dad. Dos mu ni cí pi os que re ce -
be ram re cur sos, 66 não pres ta ram con tas ao Mi nis té -
rio da Sa ú de, fato in di ca ti vo de mal ver sa ção de re cur -
sos pú bli cos. O re la tó rio ques ti o na os cri té ri os pe los
qua is se be ne fi ci a ram com ver bas fe de ra is ape nas
uma par ce la dos mu ni cí pi os pa u lis tas, em de tri men to
de ou tros em igual da de de con di ções, aven tan do hi -
pó te ses de que es ses cri té ri os fo ram po lí ti cos, e não
téc ni cos ou le ga is, e de que hou ve in ter me di a ção de
ver bas.

Ou tra ir re gu la ri da de apon ta da é a de que, en tre
1991 e 1993, o Mi nis té rio da Sa ú de li be rou, a tí tu lo de
adi an ta men to de AIH ou de adi an ta men tos por ser vi -
ços já efe tu a dos, quan tia su pe ri or a 35 mi lhões e se -
te cen tas mil UFIR, para hos pi ta is pú bli cos e fi lan tró pi -
cos do Esta do de São Pa u lo, mu i tos dos qua is res ti tu i -
ram va lo res me no res que o de vi do. Tam bém aqui o re -
la tó rio ques ti o na a na tu re za dos cri té ri os que pre si di -
ram a con ces são de tais adi an ta men tos para al guns
hos pi ta is e não para ou tros, e dos in dul tos. A ma i o ria
des ses adi an ta men tos foi au to ri za da pelo Se cre tá rio
de Assis tên cia à Sa ú de do Mi nis té rio da Sa ú de, con -
tra ri an do dis po si ti vo le gal, uma vez que as des pe sas

da ad mi nis tra ção pú bli ca de vem es tar ex pres sa men -
te pre vis tas na Lei Orça men tá ria, e sua exe cu ção exi -
ge ex pres sa au to ri za ção mi nis te ri al.

1.1.2. Re la tó rio Pre li mi nar de Pe rí cia Téc ni ca
Mé di ca

Os tra ba lhos que ser vi ram de base à ela bo ra -
ção des se re la tó rio cons ti tu em-se na ve ri fi ca ção de
do cu men tos de aten di men to hos pi ta lar, com o ob je ti -
vo de apu rar a com pa ti bi li da de en tre o pro ce di men to
mé di co co bra do do Mi nis té rio da Sa ú de e o efe ti va -
men te re a li za do pe las uni da des hos pi ta la res pe ri ci a -
das. Na im pos si bi li da de de in ves ti ga ção de to dos os
ser vi ços, a pe rí cia abran geu uma amos tra de hos pi ta -
is pú bli cos, pri va dos e fi lan tró pi cos, em re la ção ao
mês de com pe tên cia, se tem bro de 1994, in clu in do as
uni da des apon ta das no re la tó rio da CPI. A fre qüên cia
de ir re gu la ri da des de tec ta das va ri ou de zero (Insti tu to 
de Infec to lo gia Emí lio Ri bas) ou per cen tu a is pró xi mos 
a zero (Hos pi tal Ipi ran ga e Fun da ção Fa cul da de de
Me di ci na) a 61,04% dos pron tuá ri os ava li a dos, como
foi o caso da Fun da ção Adib Ja te ne.

Fo ram en con tra das fre qüên ci as ele va das de ir -
re gu la ri da des (en tre 10% e 27% dos pron tuá ri os ava -
li a dos) em seis das onze uni da des pe ri ci a das. As ir re -
gu la ri da des mais fre qüen te men te en con tra das con -
sis ti ram em: co bran ça in de vi da de pro ce di men to de
ma i or va lor; co bran ça de pro ce di men to não-re a li za do 
ou não-com pro va do; du pla emis são ou emis são in de -
vi da de AIH; co bran ça in de vi da de ci rur gia múl ti pla;
co bran ça de ma te ri a is de OPM não uti li za dos ou em
quan ti da de aci ma da uti li za da; e in ter na ções des ne -
ces sá ri as.

1.1.3. Re la tó rio Pre li mi nar de Pe rí cia Téc ni ca
Con tá bil 

Esse re la tó rio exa mi na a ges tão e a apli ca ção
de re cur sos pú bli cos nas ações e ser vi ços de sa ú de
quan to à le ga li da de, eco no mi ci da de e le gi ti mi da de,
bem como faz ava li a ção dos con tro les in ter nos exis -
ten tes, com vis tas à com pro va ção de sua efi ciên cia e
efi cá cia. Os tra ba lhos de pe rí cia téc ni ca con tá bil
abran ge ram a Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de São
Pa u lo (SESSP), a Se cre ta ria Mu ni ci pal de Sa ú de de
São Pa u lo (SMSSP), a Fun da ção do Re mé dio Po pu -
lar (FURP), a Fun da ção Adib Ja te ne (FAJ), a Fun da -
ção do Fí ga do (FF), o Cen tro de Estu dos e Pes qui sas
Dr. João Amo rim (CEPJA), o Hos pi tal Hum ber to Pri -
mo (HHP) e os Escri tó ri os Re gi o na is de Sa ú de
(ERSA) nºs 3 e 5, no pe río do de 1991 a 1994. Tam -
bém aqui fo ram de tec ta dos in dí ci os de ir re gu la ri da -
des nos di ver sos ór gãos e en ti da des pe ri ci a das, en tre 
os qua is se apon tam: 



a) de mo ra in jus ti fi ca da no in gres so do re cur so
re pas sa do pelo Mi nis té rio da Sa ú de nas con tas cor -
ren tes ban cá ri as dos pres ta do res de ser vi ços, com
apli ca ção dos re cur sos no mer ca do fi nan ce i ro e sus -
pe i ta de des ti na ção in de vi da;

b) ine xis tên cia de con vê nio e/ou ter mo adi ti vo
en tre o Mi nis té rio da Sa ú de e as Se cre ta ri as de Sa ú -
de do Esta do de São Pa u lo e do Mu ni cí pio de São Pa -
u lo, o que ca rac te ri za ile ga li da de do pro ce di men to;

c) des con tro le ge ren ci al, di fi cul tan do a fis ca li za -
ção do flu xo e ouso dos re cur sos por par te do
Inamps/Mi nis té rio da Sa ú de; 

d) au sên cia de re gis tros con tá be is e de con tro le
in ter no (SMSSP); 

e) ine xis tên cia de fis ca li za ção, de pres ta ções e
de to ma das de con tas por par te do Mi nis té rio da Sa ú -
de e da Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de São Pa u lo; 

f) co bran ça in de vi da de re em bol so de des pe sas
com me di ca men tos de alto cus to por par te da Se cre -
ta ria de Esta do da Sa ú de de São Pa u lo; 

g) au sên cia de pres ta ção de con tas por par te da 
Se cre ta ria Mu ni ci pal de Sa ú de de São Pa u lo; 

h) ir re gu la ri da de dos pro ce di men tos li ci ta tó ri os,
isto é re a li za ção de com pras sem li ci ta ção, de com -
pras di re ci o na das e su per fa tu ra das e abu so da dis -
pen sa de li ci ta ção sob ale ga ção de ur gên cia por par te 
da Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de São Pa u lo e ir -
re gu la ri da des pro ces su a is no caso da FURP;

i) con ces são in de vi da de su pri men to de fun dos
a ser vi do res por par te da Se cre ta ria de Esta do da Sa -
ú de de São Pa u lo; 

j) aqui si ção e não ins ta la ção de gran des vo lu -
mes de bens por par te da Se cre ta ria de Esta do da
Sa ú de de São Pa u lo; 

k) ine xis tên cia de con tro le pa tri mo ni al por par te
da Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de São Pa u lo; 

l) exis tên cia de gran des es to ques de me di ca -
men tos ven ci dos (SMSSP); su per fa tu ra men to e não
en tre ga, por par te da FURP, de gran de par te dos me -
di ca men tos ven di dos à SESSP; 

m) uti li za ção in de vi da dos re cur sos do Sis te ma
Úni co de Sa ú de – SUS (SESSP e SMSSP). 

1.1.4. Re la tó rio Pre li mi nar da si tu a ção das
Fun da ções

No caso das fun da ções, além da de tec ção de ir -
re gu la ri da des na com pra de equi pa men tos (sem li ci -
ta ção e com su per fa tu ra men to, por par te da FAJ, ou
des ne ces sá ri os, por par te da FEPJA), nas pres ta -
ções de con tas e no con tro le pa tri mo ni al, a pe rí cia
evi den ci ou a ven da de ser vi ços que a ins ti tu i ção não

exe cu ta ou em de so be diên cia às res pec ti vas leis de
cri a ção e es ta tu tos e a apli ca ção do di nhe i ro fora do
ob je ti vo do con vê nio, em es pe ci al para o pa ga men to
de pes so al. 

A FURP, que foi cri a da para a fa bri ca ção de me -
di ca men tos e pro du tos afins, vem dan do pri o ri da de à
re ven da de pro du tos fa bri ca dos por la bo ra tó ri os pri -
va dos, ati vi da de essa que, em 1994, re pre sen tou
67,13% da re ce i ta to tal da Fun da ção. Cha ma a aten -
ção o fato de que fo ram su per fa tu ra dos os pro du tos
ven di dos à SESSP, no va men te con tra ri an do a lei de
cri a ção e o es ta tu to da en ti da de, como tam bém não
os en tre gou. Va len do-se da im plan ta ção do Pla no
Real, re a jus tou de for ma ir re gu lar o pre ço de seus
pro du tos em va lo res en tre 100% e 826%. 

Por sua vez, a Fun da ção do Fí ga do (FF) as si -
nou con vê ni os com o Mi nis té rio da Sa ú de (Ex-Inamps 
e Fun do Na ci o nal de Sa ú de) e com a Se cre ta ria de
Esta do da Sa ú de de São Pa u lo para pres ta ção de
ser vi ços na área de sa ú de, re la ti vos a do en ças do fí -
ga do, ser vi ços es tes que cons ta ri am se gun do os ter -
mos dos re fe ri dos con vê ni os – em pro je to es pe cí fi co
que nun ca foi ela bo ra do. Mes mo as sim os re pas ses
de re cur sos fo ram fe i tos. Os re cur sos trans fe ri dos à
FF pelo Mi nis té rio da Sa ú de e pela Se cre ta ria de
Esta do da Sa ú de de São Pa u lo fo ram uti li za dos no
pa ga men to de des pe sas ad mi nis tra ti vas, de pes so al,
de en car gos so ci a is e ser vi ços de ter ce i ros, con tra ri -
an do a le gis la ção per ti nen te a con vê ni os. Pa gou sa lá -
ri os de seus ser vi do res, de ser vi do res do Hos pi tal
das Clí ni cas e da Fun da ção Fa cul da de de Me di ci na
da USP, e dos hos pi ta is Vila Pen te a do, Man da qui e
Pre si den te Pru den te, no exer cí cio de 1992 a 1994. Os 
re cur sos do SUS pa ga ram in clu si ve a con ta te le fô ni ca 
do apa re lho ins ta la do na re si dên cia do pre si den te da
Fun da ção, o Dr. Sil va no Má rio Atí lio Raia. 

A Fun da ção Adib Ja te ne, (FAJ) ape sar de não
ter a as sis tên cia mé di co-hos pi ta lar como uma de
suas fi na li da des de fi ni das em es ta tu to, tem re ce bi do
re cur sos fi nan ce i ros do SUS, por for ça de con vê nio,
para pres tar ser vi ços da que la na tu re za. Os re pas ses
fi nan ce i ros do SUS para a FAJ cons ti tu í ram, em mé -
dia, 85,5% da re ce i ta des ta nos anos de 1991 a 1994,
ten do sido uti li za dos para o pa ga men to de pes so al
(79% dos re pas ses), en car gos so ci a is, ju ros ban cá ri -
os, con sul to ri as e ou tras des pe sas alhe i as a ações de 
as sis tên cia mé di co-hos pi ta lar. Igual men te uti li zou es -
ses re cur sos para o pa ga men to de pes so al de ou tros
hos pi ta is. A pe rí cia apu rou que as des pe sas ir re gu la -
res re a li za das pela FAJ so mam um to tal de mais de
23 mi lhões de UFIR, o que cor res pon de, em va lo res



atu a is, a cer ca de 18 mi lhões de re a is, que de vem ser
de vol vi dos aos co fres pú bli cos. 

O Cen tro de Estu dos e Pes qui sa Dr. João Amo -
rim (CEPJA) é uma en ti da de pri va da e ad mi nis tra,
sem au to ri za ção le gis la ti va, o Cen tro de Re fe rên cia
da Mu lher e da Nu tri ção, Ali men ta ção e De sen vol vi -
men to Infan til, hos pi tal da rede pú bli ca es ta du al de
sa ú de. Os re cur sos do SUS des ti na dos ao Cen tro de
Re fe rên cia da Mu lher são cre di ta dos em con tas do
CEPJA, sen do ad mi nis tra dos sem ob ser vân cia às
nor mas apli cá ve is à ad mi nis tra ção pú bli ca, isto é,
sem or ça men ta ção, sem em pe nho de des pe sas, sem 
li ci ta ção para aqui si ção de bens e ser vi ços, com con -
tra ta ção de pes so al sem con cur so pú bli co e com au -
sên cia de con tro le pa tri mo ni al. Tam bém nes sa ins ti tu -
i ção de tec tou a pe rí cia que 74,31% dos re cur sos re -
pas sa dos pelo SUS, no pe río do de 1991 a 1994, fo ram 
des ti na dos ao pa ga men to de pes so al e ou tras des pe -
sas ad mi nis tra ti vas. Ou tra gra ve ir re gu la ri da de apon ta -
da pela pe rí cia no CEPJA foi a aqui si ção de um nú me -
ro sig ni fi ca ti vo de bens, al guns de ori gem es tran ge i ra,
par te dos qua is en con tra da aban do na da, ain da com
em ba la gens de fá bri ca, de pó si to do Cen tro e no po rão
do Cen tro de Re fe rên cia, e a não lo ca li za ção um
gran de nú me ro de equi pa men tos ad qui ri dos.

1.1.5. Escla re ci men tos pres ta dos pela FAJ 

No ple no exer cí cio da am pla de fe sa, a FAJ di ri -
giu cor res pon dên cia ao Se na do Fe de ral, con tes tan do 
o seu en vol vi men to com os in dí ci os de ir re gu la ri da -
des apon ta dos. Foi re co nhe ci do como ir re gu lar, ape -
nas, a co bran ça in de vi da de ser vi ços pres ta dos ao
SUS, cujo re em bol so já ocor reu, após acer to ami gá -
vel com o Mi nis té rio da Sa ú de. 

1.2. Aná li se

Com pe te à CFC, sem pre ju í zo das atri bu i ções
das de ma is co mis sões, “exer cer a fis ca li za ção e o
con tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da
ad mi nis tra ção in di re ta”, con so an te o art. 102-A do
RISF. O re la tó rio iden ti fi ca inú me ras ir re gu la ri da des,
que me re ce rem a aten ção des ta Co mis são. 

A CPI des ti na da a apu rar as inú me ras ir re gu la ri -
da des no Insti tu to Na ci o nal de Assis tên cia Mé di ca da
Pre vi dên cia So ci al – INAMPS/SUS foi pro pos ta em
1991, mas só ins ta la da em 1994, pela Câ ma ra dos
De pu ta dos. Des ti na va-se a apu rar as ir re gu la ri da des
de nun ci a das no INAMPS, au tar quia trans fe ri da do
Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia So ci al para o âm bi -
to do Mi nis té rio da Sa ú de e pos te ri or men te ex tin ta. O
re la tó rio da men ci o na da CPI, di vul ga do em 22 de no -
vem bro de 1994, con si de rou um con jun to de fa tos de
gran de abran gên cia, con clu in do pela ve ra ci da de e

pela gra vi da de dos des man dos de nun ci a dos, que re -
pre sen ta ram, “so men te em 1994, um to tal de per da
na fa i xa de 1,6 bi lhão de dó la res”, cor res pon den te a
23% do va lor to tal de gas tos pú bli cos com as sis tên cia 
mé di ca na que le ano. Os fa tos re la ta dos de mons tram
a in ter me di a ção de re cur sos pú bli cos pe las fun da -
ções pri va das, o que não deve ser um fe nô me no que
es te ja ocor ren do ape nas no Esta do de São Pa u lo. O
re la tó rio da CPI con clu iu tam bém por fa zer um ele va -
do nú me ro de en ca mi nha men tos e re co men da ções à
Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, ao Mi nis té rio Pú bli -
co Fe de ral, à Po lí cia Fe de ral, ao Tri bu nal de Con tas
da União, ao Mi nis té rio da Sa ú de, às Se cre ta ri as
Esta du a is e Mu ni ci pa is de Sa ú de, ao Mi nis té rio da
Fa zen da, ao Ban co Cen tral e aos Con se lhos Fe de ra is 
de Me di ci na e Enfer ma gem. 

Re co nhe cen do a in su fi ciên cia da ado ção do cri -
té rio po pu la ci o nal, o re la tó rio da CPI re co men da va,
en tre ou tras co i sas, que o Mi nis té rio da Sa ú de pro ce -
des se aos es tu dos e ado tas se as me di das ne ces sá ri -
as à re gu la men ta ção do art. 35 da Lei nº 8.080, de 19
de se tem bro de 1990 – Lei Orgâ ni ca da Sa ú de, e à
subs ti tu i ção do atu al sis te ma de pa ga men to atu al,"por
uma for ma mais jus ta e me nos vul ne rá vel a fra u des".
Des co nhe ce-se que tais es tu dos e pro vi dên ci as te -
nham sido re a li za dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de. 

Aliás, dado o tem po já trans cor ri do dos fa tos re la -
ta dos e a su per ve niên cia de ou tros, se ria pru den te atu -
a li zar o co nhe ci men to da ma té ria, mor men te jun to ao
Mi nis té rio Pú bli co, ao Mi nis té rio da Sa ú de e ao TCU. 

Con si de ran do as prer ro ga ti vas da Co mis são de
Assun tos So ci a is, se ria acon se lhá vel tam bém co lo cá-la
a par do con te ú do do pro ces sa do, in clu si ve para a even -
tu a li da de de pro mo ver fu tu ras re u niões con jun tas. Por
fim, con si de ran do tra tar-se de des do bra men to de CPI
ins ta u ra da pela Câ ma ra dos De pu ta dos, bem como a
gra vi da de dos in dí ci os de ir re gu la ri da des apon ta dos, fi -
gu ra apro pri a do dar a co nhe cer o con te ú do do pro ces -
sa do tam bém para a Co mis são de Fis ca li za ção Fi nan -
ce i ra e Con tro le da Câ ma ra dos De pu ta dos.

2. Voto 
Em vis ta do ex pos to, so mos do pa re cer que esta 

Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe -
de ral, no exer cí cio de suas atri bu i ções re gi men ta is,
ado te as se guin tes pro vi dên ci as:

a) so li ci te do Mi nis té rio Pú bli co para que 
in for me o es tá gio atu al das in ves ti ga ções, en -
ca mi nhan do-lhe có pia des te pa re cer; 

b) ofi cie o Mi nis té rio da Sa ú de para
que in for me o es tá gio atu al das pro vi dên ci -



as ado ta das a pro pó si to dos in dí ci os re fe ri -
dos, en ca mi nhan do-lhe có pia des te pa re cer;

c) so li ci te ao TCU que in for me o es tá -
gio atu al das in ves ti ga ções acer ca das ir re -
gu la ri da des re fe ri das, en ca mi nhan do-lhe có -
pia des te pa re cer; 

d) en vie có pia do pro ces sa do e do pre -
sen te pa re cer à Co mis são de Assun tos So -
ci a is e à Co mis são de Fis ca li za ção Fi nan ce -
i ra e Con tro le da Câ ma ra dos De pu ta dos,
para co nhe ci men to e pro vi dên ci as ca bí ve is;

e) aguar de os des do bra men tos das
pro vi dên ci as

su pra re fe ri das, ane xan do a do cu men -
ta ção per ti nen te ao pro ces sa do;

f) de li be re de fi ni ti va men te so bre a ma -
té ria após o co nhe ci men to atu al da sua si tu -
a ção jun to aos ór gãos ofi ci a dos.

Sala da Co mis são, 3 de ou tu bro de 2001. – 
Ney Su as su na, Pre si den te –  Luiz Otá vio, Re la tor
–  Fre i tas Neto –  Ro me ro Jucá –  Ge ral do Althoff 
–  Ju vên cio da Fon se ca –  Wel ling ton Ro ber to – 
Anto nio Car los Jú ni or –  Val mir Ama ral. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL  DA MESA  

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa -
ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to
dos ser vi ços cor res pon den tes e dá ou -
tras pro vi dên ci as.   

....................................................................................
Art. 35. Para o es ta be le ci men to de va lo res a se -

rem trans fe ri dos a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi -
os, será uti li za da a com bi na ção dos se guin tes cri té ri os,
se gun do aná li se téc ni ca de pro gra mas e pro je tos: 

I –  per fil de mo grá fi co da re gião;
....................................................................................

PARECER Nº 1.163, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção Con -
tro le, so bre o Avi so nº 182, de 2000 (nº
6.168/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº  778/2000, re fe ren te à au di -
to ria re a li za da no De par ta men to Na ci o nal 
de Obras Con tra as Se cas – DNOCS, so -
bre a cons tru ção da Bar ra gem do Açu de

Pú bli co Cas ta nhão, lo ca li za do no mu ni cí -
pio de Alto San to – CE.

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 6.168-SGS-TCU, de 22 de se tem bro de
2000, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União
– TCU en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci -
são nº 778/2000, re fe ren te à au di to ria re a li za da no
De par ta men to Na ci o nal de Obras Con tra as Se cas –
DNOCS, so bre a cons tru ção da Bar ra gem do Açu de
Pú bli co Cas ta nhão, lo ca li za da no Esta do do Ce a rá.

O do cu men to sob apre ci a ção foi en ca mi nha do
pelo TCU ao Se na do Fe de ral para co nhe ci men to, se -
guin do o pro ce di men to que vem sen do ul ti ma men te
ado ta do por aque la Insti tu i ção de en vi ar có pia de to -
dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

A au di to ria foi re a li za da pela SECEX/CE – Se -
cre ta ria de Con tro le Exter no no Esta do do Ce a rá, em
2000, no in tu i to de sub si di ar a Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção no exa -
me da pro pos ta or ça men tá ria para o exer cí cio fi nan -
ce i ro de 2001.

O Avi so foi re ce bi do no Se na do, em 26 de se -
tem bro de 2000, e en ca mi nha do a esta Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em 28 de se tem bro de 
2000.

I.2 – Aná li se da Ma té ria
O pro gra ma de tra ba lho em co men to foi ob je to

de aná li se de ta lha da quan do da tra mi ta ção do Pro je -
to de Lei Orça men tá ria para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2000, re sul tan do sua exe cu ção or ça men tá ria ve da da. 
A li be ra ção dos re cur sos es ta ria con di ci o na da à elu ci -
da ção dos óbi ces apon ta dos em obras com in dí ci os
de ir re gu la ri da des gra ves, se gun do as in for ma ções
en ca mi nha das à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção pelo TCU.

Os ques ti o na men tos le van ta dos pela equi pe
de au di to ria es ta vam re la ci o na dos com o acrés ci mo
de quan ti ta ti vos ali cer ça dos nos se guin tes ins tru -
men tos: Por ta ria 82/DG/PGE, 5º Ter mo Adi ti vo
18/99 e o 6º Ter mo Adi ti vo 26/99.

O voto do Exmº Mi nis tro-Re la tor aco lheu as
con clu sões ela bo ra das pela Se cex/CE, com o aval
da Pro cu ra do ria do TCU, no sen ti do de que hou ve
re gu la ri da de téc ni ca e ju rí di ca nos pro ce di men tos
ado ta dos pe los ad mi nis tra do res pú bli cos na con du -
ção do con tra to con cer nen te às obras da Bar ra gem



do Açu de Pú bli co Cas ta nhão. È per ti nen te re pro du -
zir os ex cer tos mais im por tan tes:

“Faço con sig nar nes te meu Voto o
opor tu no re gis tro do re pre sen tan te do Mi nis -
té rio Pú bli co no to can te ao fato de ter o
DNOCS fir ma do um 6º Ter mo Adi ti vo ao
Con tra to ori gi nal já re fe ri do, ao in vés de fa -
zer nova li ci ta ção para con clu são das obras. 
Nes te mis ter, as sim se pro nun ci ou o Mi nis -
té rio Pú bli co: ”No pre sen te caso con cre to,
ve ri fi ca-se que a de ci são de não re a li zar a
li ci ta ção para os tra ba lhos de con clu são da
obra e ce le brar o 6º Ter mo Adi ti vo, mes mo
ex tra po lan do, à pri me i ra vis ta, os li mi tes le -
ga is, re a li za in te res ses pú bli cos re le van tes,
como os que se guem: 

a) an te ci pa a acu mu la ção de água na
Bar ra gem em, pelo me nos, um ano, con tri -
bu in do, a par tir daí, para a re gu la ri za ção do
abas te ci men to de água para dois mi lhões e
meio de ha bi tan tes da Gran de For ta le za 
(fls. 335/336), além do be ne fi ci a men to à po -
pu la ção ser ta ne ja, que mu i to so fre com a
ine xis tên cia de re cur sos hí dri cos na re gião
(fl. 338);

b) an te ci pa tam bém a pos si bi li da de de 
ir ri ga ção de 43 mil hec ta res de ter ra, a pro -
du ção de 3.800 to ne la das de pes ca do por
ano e a ge ra ção de 22,5MW de ener gia,
além da pos si bi li da de do con tro le das che i -
as do ba i xo vale do Ja gua ri be e das inun da -
ções que tan to afli gem as po pu la ções ri be i -
ri nhas (fl. 338);

c) eli mi na tam bém o tem po que se ria
gas to para uma nova li ci ta ção e con tra ta ção, 
es ti ma do, em ba ses oti mis tas, em um ano,
lem bran do-se, en tre tan to que a li ci ta -
ção-con tra ta ção ori gi nal foi con clu í da em
dois anos (fls. 338/339);

d) re duz os cus tos da con clu são da
obra em 20%, se con si de ra dos os atu a is
pre ços de ta be la do DNOCS (fl.  335, alí -
nea b);

e) eli mi na os cus tos de mo bi li za -
ção/des mo bi li za ção das em pre sas cons tru -
to ras es ti ma dos em R$1.769.000,00 (fl. 335, 
alí nea a);

f) eli mi na os cus tos de uma nova li ci ta -
ção e con tra ta ção, não es ti ma dos (fl. 335);

g) não di lui a res pon sa bi li da de e a ga -
ran tia des sa gran di o sa obra en tre duas
cons tru to ras (fl. 335).

Como se vê, a de ci são to ma da traz be -
ne fí ci os re le van tes e ur gen tes aos bra si le i -
ros, so bre tu do aos mais ca ren tes, da que la
re gião."

Des se modo, o Tri bu nal pro la tou a De ci são nº
778/2000, aco lhen do as ale ga ções ex pla na das no
voto já ci ta do, nos se guin tes ter mos:

“8.1. de ter mi nar, com fun da men to no
art. 43, in ci so I, da Lei nº 8.443/92, à
SECEX-CE o acom pa nha men to da exe cu -
ção fí si co-fi nan ce i ra do Con tra to PGE 9/91
fir ma do pelo De par ta men to Na ci o nal de
Obras Con tra as Se cas – DNOCS e a em -
pre sa Cons tru to ra Andra de Gu ti er rez S/A,
bem como de seus res pec ti vos adi ti vos, ati -
nen tes à cons tru ção da Bar ra gem do Açu de 
Pú bli co Cas ta nhão, lo ca li za do no Mu ni cí pio
de Alto San to, Esta do do Ce a rá, até a sua
con clu são;

8.2. au to ri zar, com ful cro no in ci so II do 
ar ti go 8º da Lei Com ple men tar nº 75/93; na
alí nea b do in ci so I do ar ti go 26 da Lei nº
8.625/93; no in ci so II do b do in ci so I do ar ti -
go 26 da Lei nº 8.625/93; nos ter mos do in ci -
so II do ar ti go 8º da Lei Com ple men tar nº
75/93; da alí nea b do in ci so I do ar ti go 26 da 
Lei nº 8.625/93; na cláu su la se gun da do
Con vê nio de Co o pe ra ção Téc ni ca e Assis -
tên cia Mú tua ce le bra do en tre o TCU e o Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral e no ar ti go 30 da
Re so lu ção nº 36/95-TCU, o en ca mi nha men -
to de có pia in te gral do pre sen te pro ces so à
Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Ce a rá, em
aten di men to ao Ofí cio nº 2.246/2000–
MPF/PRDC/CE da que la Insti tu i ção.“

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se
de ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do
Tri bu nal de Con tas da União, mas por tra tar-se obra
in clu í da en tre aque las cons tan tes da Re la ção de
Obras com in dí ci os de Irre gu la ri da des pre vis ta no
Orça men to Ge ral da União para 2002, opi na mos
que se ofi cie o Tri bu nal de Con tas da União, so li ci -
tan do seja re a li za da nova ins pe ção na obra ob je ti -
van do ve ri fi car se a exe cu ção fí si co-fi nan ce i ra está
de acor do com o pre vis to no Con tra to PGE 9/91,
bem as sim de seus adi ti vos, e que suas con clu sões



se jam en ca mi nha das a essa Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le para re a va li a ção pos te ri or.

Sala da Co mis são, Ney Su as su na , Pre si den te 
– Wel ling ton Ro ber to, Re la tor – Fre i tas Neto –
Ro me ro Jucá – Ge ral do Althoff – Ju vên cio da
Fon se ca – Luiz Otá vio – Antô nio Car los Jú ni or –
Val mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 43. Ao pro ce der à fis ca li za ção de que tra ta 
este ca pí tu lo, o Re la tor ou o Tri bu nal:

I – de ter mi na rá as pro vi dên ci as es ta be le ci das
no re gi men to in ter no, quan do não apu ra da trans -
gres são a nor ma le gal ou re gu la men tar de na tu re za
con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa -
tri mo ni al, ou for cons ta ta da, tão-so men te, fal ta ou
im pro pri e da de de ca rá ter for mal;
....................................................................................

LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993

Insti tui a Lei Orgâ ni ca Na ci o nal do
Mi nis té rio Pú bli co, dis põe so bre nor mas
ge ra is para a or ga ni za ção do Mi nis té rio
Pú bli co dos Esta dos e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

Art. 26. No exer cí cio de suas fun ções, o Mi nis -
té rio Pú bli co po de rá:

I – ins ta u rar in qué ri tos ci vis e ou tras me di das e 
pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos per ti nen tes e, para
ins truí-los:

a) ex pe dir no ti fi ca ções para co lher de po i men to 
ou es cla re ci men tos e, em caso de não com pa re ci -
men to in jus ti fi ca do, re qui si tar con du ção co er ci ti va,
in clu si ve pela Po lí cia Ci vil ou Mi li tar, res sal va das as
prer ro ga ti vas pre vis tas em lei;

b) re qui si tar in for ma ções, exa mes pe ri ci a is e
do cu men tos de au to ri da des fe de ra is, es ta du a is e

mu ni ci pa is, bem como dos ór gãos e en ti da des da
ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal, de
qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 75
DE 20 DE MAIO DE 1993

Dis põe so bre a or ga ni za ção

Art. 8º Para o exer cí cio de suas atri bu i ções, o
Mi nis té rio Pú bli co da União po de rá, nos pro ce di men -
tos de sua com pe tên cia:

I – no ti fi car tes te mu nhas e re qui si tar sua con du -
ção co er ci ti va, no caso de au sên cia in jus ti fi ca da;

II – re qui si tar in for ma ções, exa mes, pe rí ci as e
do cu men tos de au to ri da des da Admi nis tra ção Pú bli -
ca di re ta ou in di re ta;
....................................................................................

PARECER Nº 1.164, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 94, de 2001 (nº
2.343/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 318/2001, re fe ren te à au di -
to ria re a li za da na Se cre ta ria de Po lí ti cas
de Sa ú de do Mi nis té rio da Sa ú de.
Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le

o Avi so nº  2.343-SGS-TCU, de 30 de maio de 2001, me -
di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União – TCU – en -
ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
318/2001, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Cor te, bem
como Re la tó rio e Voto que a fun da men tam (TC nº
012.774/2000-5), re fe ren te à au di to ria re a li za da na Se -
cre ta ria de Po lí ti cas de Sa ú de do Mi nis té rio da Sa ú de.

A De ci são em co men to foi en ca mi nha da pelo
TCU ao Se na do Fe de ral, se guin do o pro ce di men to,
que vem sen do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti -
tu i ção, de en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos
a esta Casa.

I.2. De ci são do TCU
O Tri bu nal Ple no do TCU, re u ni do em ses são

Ple ná ria, ante as ra zões ex pos tas pelo Re la tor, ado -
tou a De ci são nº 318/2001, com re la ção ao Pro ces so



TC 012.774/2000-5, que, re su mi da men te, trans cre ve -
mos a se guir:

”1. re co men dar ao Mi nis té rio da Sa ú de 
que:

• iden ti fi que os mu ni cí pi os que não
em pre gam os re cur sos do Incen ti vo ao
Com ba te às Ca rên ci as Nu tri ci o na is – ICCN, 
nas ações de ali men ta ção e nu tri ção e ado -
te as pro vi dên ci as apli cá ve is ao caso;

• pro mo va tre i na men tos para ges to res
do SUS, vi san do ob ter seu en vol vi men to e
com pro me ti men to com as atu a is di re tri zes
da po lí ti ca de sa ú de, vol ta das para ações de 
ali men ta ção e nu tri ção, con for me a Lei nº
8.080/90;

• ado te pro vi dên ci as para que o Da ta -
sus con clua o Sis te ma de Ge ren ci a men to
de Infor ma ções do ICCN–SICCN, de modo
a per mi tir sua im plan ta ção em to dos os mu -
ni cí pi os que ade ri ram ao Incen ti vo;

2. re co men dar à Se cre ta ria de Po lí ti -
cas de Sa ú de que:

• ins ti tua o acom pa nha men to, ao ní vel
mu ni ci pal, das se guin tes in for ma ções: apli -
ca ção dos re cur sos re pas sa dos, in clu si ve
de con tra par ti da, se hou ver; su per vi sões e
tre i na men tos re a li za dos; e in di ca do res de
de sem pe nho de fi ni dos pela Área Téc ni ca de 
Ali men ta ção e Nu tri ção – ATAN;

• con di ci o ne a trans fe rên cia de re cur -
sos à re mes sa das in for ma ções de que tra ta 
a alí nea an te ri or à ATAN;

• di vul gue a Lei nº 8.080/90 aos es ta -
dos e mu ni cí pi os;

• in cen ti ve o tre i na men to dos pro fis si o -
na is de sa ú de que atu am no ICCN e dos
agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de em as sun -
tos es pe cí fi cos do Incen ti vo ao Com ba te às
Ca rên ci as Nu tri ci o na is; e

• ori en te as se cre ta ri as es ta du a is de
Sa ú de para que:

a) cum pram o pre vis to na Lei nº
8.080/90; e

b) in cen ti vem a cri a ção, nas di re to ri as
re gi o na is de sa ú de, de sa las de si tu a ção,
que con te nham in for ma ções acer ca dos in -
di ca do res de de sem pe nho uti li za dos para
ava li ar o ICCN;

3. re co men dar à Área Téc ni ca de Ali -
men ta ção e Nu tri ção do Mi nis té rio da Sa ú de 

que ado te uma sé rie de pro vi dên ci as com
vis tas a oti mi zar a apli ca ção de re cur sos pú -
bli cos em sua área de atu a ção;

4. re co men dar aos Pre si den tes de
Con se lhos de Se cre tá ri os Mu ni ci pa is de Sa -
ú de – COSEMS – que:

• dis tri bu am có pia des ta De ci são, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto, aos
res pec ti vos Se cre tá ri os Mu ni ci pa is de Sa ú -
de;

• aler tem os ges to res mu ni ci pa is da
ne ces si da de de as su mi rem a exe cu ção dos
ser vi ços de ali men ta ção e nu tri ção, con for -
me pre co ni za do na Lei nº 8.080/90;

5. de ter mi nar ao Mi nis té rio da Sa ú de
que re a li ze, por in ter mé dio do De par ta men -
to Na ci o nal de Au di to ria do SUS, au di to ria
no re pas se e na apli ca ção dos re cur sos do
ICCN;

6. de ter mi nar à Área Téc ni ca de Ali -
men ta ção e Nu tri ção do Mi nis té rio da Sa ú de 
que re me ta ao Tri bu nal, no pra zo de 60
dias:

• o re la tó rio con clu si vo so bre a ava li a -
ção por amos tra gem do ICCN, re a li za do
jun to aos es ta dos no exer cí cio de 2000;

• o con jun to de me tas cor res pon den -
tes aos in di ca do res de de sem pe nho re co -
men da dos, con tem plan do o pra zo para seu
atin gi men to, e cro no gra ma de im ple men ta -
ção das de li be ra ções da pre sen te De ci são,
con ten do ati vi da des, pra zo de im ple men ta -
ção e nome do res pon sá vel;

7. en ca mi nhar có pia des ta De ci são,
bem como do Re la tó rio e do Voto que a fun -
da men tam, para os ti tu la res de vá ri os ór -
gãos e en ti da des da área da Sa ú de;

8. au to ri zar a con ver são des tes au tos
em acom pa nha men to e en ca mi nhá-los à
Se prog para o mo ni to ra men to da im ple men -
ta ção des sas re co men da ções exa ra das
pelo Tri bu nal;

9. in clu ir no mo ni to ra men to aci ma re fe -
ri do o Pro gra ma Bol sa Ali men ta ção, lan ça do 
pelo Mi nis té rio da Sa ú de, apro ve i tan do os
in di ca do res e as ques tões le van ta das quan -
to ao Incen ti vo de Com ba te às Ca rên ci as
Nu tri ci o na is; e

10. au to ri zar a in clu são da pre sen te
au di to ria na Pu bli ca ção Au di to ri as do
TCU.“



Não cons ta dos au tos des te pro ces so se fo ram
pres ta das, pe las en ti da des men ci o na das, in for ma -
ções a res pe i to das pro vi dên ci as re co men da das para
cum prir as de ter mi na ções do TCU.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do TCU, 
opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le 
dela tome co nhe ci men to e que seja en ca mi nha da ao
Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do da Sa ú de có pia des te
pa re cer, para que, mais uma vez, tome co nhe ci men to 
das re co men da ções do Tri bu nal de Con tas da União,
con ti das na sua De ci são nº 318/2001 em aná li se, en -
ca mi nhan do em se gui da este Pro ces so ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, Ney Su as su na , Pre si den te
– Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor – Fre i tas Neto –
Ro me ro Jucá – Ge ral do Althoff – Wel lin ton Ro ber -
to – Luiz Otá vio – Antô nio Car los Jú ni or – Val mir
Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa -
ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to
dos ser vi ços cor res pon den tes e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 39, de 2001 (nº 467/99, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 1.060, de 5 de fe -
ve re i ro de 1950, que es ta be le ce nor mas para a con -
ces são de as sis tên cia ju di ciá ria aos ne ces si ta dos,
para con ce der a gra tu i da de do exa me de DNA, nos
ca sos que es pe ci fi ca, cujo pa re cer foi lido an te ri or -
men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, 
a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II,
d, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

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 Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 064/01 – PRES.CAS

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 

esta Co mis são, em re u nião no dia 10 de ou tu bro de
2001, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 184, de 2000, que “Dis põe so bre a
re gu la men ta ção da pro fis são de Ce ri mo ni a lis ta e
suas cor re la tas, cria o Con se lho Fe de ral e os Con se -
lhos Re gi o na is, e dá ou tras pro vi dên ci as”, de au to ria
do Se na dor Val mir Ama ral, com vo tos ven ci dos dos
Se na do res Wal deck Orne las e Mo re i ra Men des e
abs ten ção do Se na dor Tião Vi a na.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre -
si den te.

OF. Nº 065/01 – PRES.CAS

Bra si lia, 11 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 
esta Co mis são, em re u nião no dia 10 de ou tu bro de
2001, re je i tou o Pro je to de Lei do Se na do nº  79, de
2000, que “Alte ra a Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 
1990, que dis põe so bre as con di ções para a pro mo -
ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, a or ga ni za ção 
e o fun ci o na men to dos ser vi ços cor res pon den tes e
dá ou tras pro vi dên ci as”, de au to ria do Se na dor Pa u lo
Sou to, em vis ta da apro va ção do pa re cer, pelo ar qui -
va men to da ma té ria (art. 133, III, § 1º RISF).

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Com re fe rên cia aos ex pe di en tes li dos an te ri or -
men te, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 91, §§ 3º e 5º, do Re gi men to Inter no,
fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si -
ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da
Casa, para que os Pro je tos de Lei do Se na do n.ºs 79
e 184, de 2000, 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran -
da.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 605, DE 2001

Nos ter mos do ar ti go 152 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que re mos a pror ro ga ção de
pra zo, por mais 180 (cen to e oi ten ta) dias, da Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to, cri a da pela Re que ri -
men to nº 146, de 2001, des ti na da a apu rar as de mar -
ca ções de ter ras in dí ge nas na Ama zô nia, no ta da -
men te na Fa i xa de Fron te i ra.



Sala das Ses sões, 17 de ou tu bro de 2001. –  Mo -
za ril do Ca val can ti, PFL-RR –  Mo re i ra Men des – 
João Alber to Sou za –  Jo nas Pi nhe i ro –  Arlin do Por -
to –  Mar lu ce Pin to –  Ge ral do Melo –  Ro meu Tuma –  
Wal deck Ornel las –  Lú dio Co e lho –  Ro ber to Sa tur -
ni no –  Ri car do San tos –  Lind berg Curi –  Iris Re zen -
de –  Ma gui to Vi le la –  Luíz Otá vio –  Car los Pa tro cí -
nio –  Val mir Ama ral –  Jor ge Bor ha u sen –  Ge ral do
Altoff –  Bel lo Par ga –  Hugo Na po leão –  Lú cio
Alcân ta ra –  Anto nio Car los Jú ni or –  Te o tô nio Vi le la 
–  Ma u ro Be ne vi des –  Fre i tas Neto –  Osmar Dias – 
Ber nar do Ca bral –  Na bor Jú ni or –  Amir Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido con tém subs cri to res em
nú me ro su fi ci en te para a pror ro ga ção so li ci ta da. Nos
ter mos do art. 152 do Re gi men to Inter no, será pu bli -
ca do para que pro du za os de vi dos efe i tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma
vez fin do o pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 
do Re gi men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so
ali pre vis to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo das
se guin tes ma té ri as:

– Pro pos ta de Fis ca li za ção e Con tro le n.º 3, de
1999, de au to ria do Se na dor Ge ral do Melo, que dis -
põe so bre os as sun tos re fe ri dos nos Re que ri men tos
di ri gi dos aos Mi nis tros da Ae ro náu ti ca e Edu ca ção
que so li ci ta in for ma ções a res pe i to das me di das for -
ma is ado ta das para pro te ger os re cur sos fe de ra is
apli ca dos no Esta do do Rio Gran de do Nor te; e

– Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 89, de
1999, de au to ria do Se na dor Ge ral do Althoff e ou tros
se nho res Se na do res, que al te ra se ção à par te per -
ma nen te da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a
ati vi da de de pe rí cia ofi ci al.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que du ran -
te o pra zo úni co pre vis to no art. 122, II, b , com bi na do
com o art. 375, in ci so I, do Re gi men to Inter no, fo ram
apre sen ta das, pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, dez emen das ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 89, de 2001 (nº 5.075/2001, na Casa de 
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
es ta be le ce nor mas de con tro le e fis ca li za ção so bre
pro du tos quí mi cos que di re ta ou in di re ta men te pos -
sam ser des ti na dos à ela bo ra ção ilí ci ta de subs tân ci -
as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou que de ter mi nem
de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

As re fe ri das emen das vão à pu bli ca ção no Diá -
rio do Se na do Fe de ral e em avul sos para dis tri bu i -

ção às Se nho ras e aos Se nho res Se na do res, na for -
ma re gi men tal.

A ma té ria vol ta à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, e, si mul ta ne a men te, à de Assun -
tos So ci a is, para exa me do Pro je to e das emen das.

São as se guin tes as emen das apre -
sen ta das:

EMENDAS APRESENTADAS 
PERANTE A  COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 89, DE 2001, NO PRAZO ÚNICO

PREVISTO NO ART. 122, II, b, COMBINADO COM
 O ART. 375, I, DO REGIMENTO INTERNO

EMENDA SUPRESSIVA Nº 1

Su pri ma-se o Arti go 8º do Pro je to
de Lei.

Jus ti fi ca ção

O ar ti go 8º, que ins ti tui a obri ga to ri e da de de
Guia de Trân si to para o acom pa nha men to do trans -
por te de pro du tos quí mi cos con tro la dos, deve ser su -
pri mi do do Pro je to de Lei uma vez que cria enor me
bu ro cra cia e agre ga “in di re ta men te” cus tos ele va dos
aos pro du tos, sem re sul tar na am pli a ção da efi ciên cia 
dos con tro les.

Sala das Ses sões, – Se na dor Pe dro Piva.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89/2001
(PL nº 5.074/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

EMENDA SUPRESSIVA Nº 2

Su pri ma-se o in ci so IX do Art. 13 do
Pro je to de Lei.

Jus ti fi ca ção

O in ci so IX do Arti go 13, que ca rac te ri za como
in fra ção ad mi nis tra ti va a re a li za ção de trans por te
sem Guia de Trân si to, deve ser su pri mi do em con se -
qüên cia à su pres são do Arti go 8º.

O Arti go 8º, que ins ti tui a obri ga to ri e da de de
Guia de Trân si to para o acom pa nha men to do trans -
por te de pro du tos quí mi cos con tro la dos deve ser su -
pri mi do do Pro je to de Lei uma vez que cria enor me
bu ro cra cia e agre ga “in di re ta men te” cus tos ele va dos
aos pro du tos, sem re sul tar na am pli a ção da efi ciên cia 
dos con tro les.

Sala das Ses sões, – Se na dor Pe dro Piva.



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89/2001
(PL nº 5.074/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 3

Alte ra-se o in ci so VII do Arti go 13 do Pro je to de
Lei, que pas sa a ter a se guin te re da ção:

Art. 13. .................................................
.............................................................
VII – de i xar de in for mar qual quer sus -

pe i ta de des vio de pro du to quí mi co con tro la -
do, para fins ilí ci tos".

Jus ti fi ca ção

Des se modo, a re da ção pro pos ta não se res trin -
ge so men te à de nún cia de qual quer sus pe i ta de des -
vio de pro du to quí mi co con tro la do para a pre pa ra ção
ilí ci ta de subs tân ci as en tor pe cen tes, psi co tró pi cas ou 
que de ter mi ne de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca mas
tam bém a qual quer ati vi da de para fins ilí ci tos, que en -
vol vam es ses pro du tos.

Sala das Ses sões, – Se na dor Pe dro Piva.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89/2001
(PL nº 5.074/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 4

Alte ra-se o in ci so XI do Art. 13 do
Pro je to de Lei, que pas sa a ter a se guin te 
re da ção:

Arti go 13. ..........................................................
..........................................................................
XI – adul te rar la u dos téc ni cos, no tas fis ca is, ró -

tu los e em ba la gens de pro du tos quí mi cos con tro la -
dos vi san do a bur lar o con tro le e a fis ca li za ção.

Jus ti fi ca ção

O Arti go 13, in ci so XI, que ca rac te ri za como in -
fra ção ad mi nis tra ti va adul te rar ró tu los e em ba la gens
de pro du tos quí mi cos con tro la dos vi san do a bur lar o
con tro le e a fis ca li za ção, deve ser al te ra do ob je ti van -
do am pli ar as pos si bi li da des de ou tras mo da li da des
de in fra ção, como as adul te ra ções de la u dos téc ni cos
e no tas fis ca is.

Sala das Ses sões, – Se na dor Pe dro Piva.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89/2001
(PL 5.074/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 5

Alte ra-se o in ci so XII do ar ti go 13 do Pro je to de
Lei, que pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Arti go 13. .............................................
..............................................................

XII – de i xar de in for mar um la u do téc ni -
co ou nota fis cal, e quan do for o caso, em lo -
cal vi sí vel da em ba la gem e do ró tu lo, a con -
cen tra ção do pro du to quí mi co con tro la do."

Jus ti fi ca ção

Des se modo, a re da ção pro pos ta fa ci li ta a ação
fis ca li za do ra bem como am plia os me i os de iden ti fi ca -
ção do pro du to.

Sala das Ses sões, – Se na dor Pe dro Piva.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 89/2001
(PL 5.074/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

EMENDA ADITIVA Nº 6

Inclua-se o § 3º no ar ti go 15 do Pro je to de Lei,
com a se guin te re da ção:

“Art. 15. .................................................
§ 3º Das san ções apli ca das ca be rá re -

cur sos, na for ma e pra zos a se rem es ta be le -
ci dos em re gu la men to."

Jus ti fi ca ção

A in clu são do § 3º no ar ti go 15 visa as se gu rar
aos li ti gan tes em pro ces sos ad mi nis tra ti vos, em ins -
tân cia su pe ri or, o di re i to à am pla de fe sa, con for me
es ta be le ce o ar ti go 5º, LV, da Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988.

Sala das Ses sões, – Se na dor Pe dro Piva.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 89/2001
(PL 5.074/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

EMENDA SUPRESSIVA Nº 7

Su pri ma-se o in ci so III do ar ti go 20 do Pro je to de 
Lei.

Jus ti fi ca ção

O in ci so III do art. 20, que ins ti tui a Taxa de Con -
tro le e Fis ca li za ção de Pro du tos Qu í mi cos no va lor de 
R$106,41 (cen to e seis re a is e qua ren ta e um cen ta -
vos) para a Emis são de Au to ri za ção Pré via de Impor -
ta ção; Au to ri za ção Pré via de Expor ta ção; e Au to ri za -
ção Pré via de Re ex por ta ção deve ser su pri mi do ten -
do em vis ta que con fi gu ra bar re i ra não-ta ri fá ria no
caso das im por ta ções e, adi ci o nal ao cha ma do “Cus -
to Bra sil” nas ex por ta ções e nas re ex por ta ções.

Res sal te-se que a co bran ça na Au to ri za ção
Pré via de Impor ta ção pode ser ques ti o na da jun to a
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio – OMC como uma
bar re i ra não-ta ri fá ria.

Sala das Ses sões, – Se na dor Pe dro Piva.



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89/2001
(PL 5.074/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

EMENDA SUPRESSIVA Nº 8

Su pri ma-se o in ci so V do ar ti go 20 do Pro je to de 
Lei.

Jus ti fi ca ção

O in ci so V do ar ti go 20, que ins ti tui a Taxa de
Con tro le e Fis ca li za ção de Pro du tos Qu í mi cos no va -
lor de R$10,64 (dez re a is e ses sen ta e qua tro cen ta -
vos) para a emis são de Guia de Trân si to e de Se gun -
da Via de Guia de Trân si to deve ser su pri mi do em
con se qüên cia da su pres são do ar ti go 8º.

O ar ti go 8º, que ins ti tui a obri ga to ri e da de de
Guia de Trân si to para o acom pa nha men to do trans -
por te de pro du tos quí mi cos con tro la dos, deve ser su -
pri mi do do Pro je to de Lei uma vez que cria enor me
bu ro cra cia e agre ga “in di re ta men te” cus tos ele va dos
aos pro du tos, sem re sul tar na am pli a ção da efi ciên cia 
dos con tro les.

Sala das Ses sões, – Se na dor Pe dro Piva.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 89/2001
(Pl 5074/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 9

Dê-se ao ca put do Arti go 20 e seus in ci sos, a
se guin te re da ção:

Arti go 20. A Taxa de Con tro le e Fis ca li -
za ção de Pro du tos Qu í mi cos é de vi da pela
prá ti ca dos se guin tes atos de con tro le e fis -
ca li za ção:

I – no va lor de R$500,00 (qui nhen tos
re a is) para:

a) emis são de Cer ti fi ca do de Re gis tro
Ca das tral;

b) emis são de Se gun da via de Cer ti fi -
ca do de Re gis tro Ca das tral; e

c) al te ra ção de Re gis tro Ca das tral.
II – no va lor de R$1.500,00 (um mil e

qui nhen tos re a is) para:
a) emis são de Cer ti fi ca do de Li cen ça

de Fun ci o na men to;
b) emis são de se gun da via de Cer ti fi -

ca do de Li cen ça de Fun ci o na men to; e
c) re no va ção de Li cen ça de Fun ci o na -

men to.

III – no va lor de R$50,00 (cin qüen ta re -
a is) para:

a) emis são de Au to ri za ção Espe ci al; e

b) emis são de se gun da via de Au to ri -
za ção Espe ci al."

Jus ti fi ca ção

Obje ti van do a me lhor ade qua ção, a prá ti ca do
ato de “al te ra ção de Re gis tro Ca das tral” foi trans fe ri -
da do in ci so II para o in ci so I, uma vez que o in ci so I
tra ta ex clu si va men te de ta xas re fe ren tes a Re gis tro
Ca das tral.

Para ga ran tir e as se gu rar a ar re ca da ção dos re -
cur sos – face a su pres são dos in ci sos III e V do Arti go
20 – que irão com por o or ça men to ne ces sá rio ao Pro -
gra ma de For ta le ci men to do Con tro le de Pre cur so res
Qu í mi cos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, pro -
gra ma este que bus ca o for ta le ci men to ins ti tu ci o nal
para o con tro le des cen tra li za do de pre cur so res quí -
mi cos em todo o País, me di an te a aqui si ção de equi -
pa men tos de la bo ra tó ri os para a iden ti fi ca ção de dro -
gas, ve í cu los apro pri a dos, cri a ção de sis te ma in for -
ma ti za do e tre i na men to das for ças po li ci a is em ati vi -
da de de con tro le, os va lo res das ta xas cons tan tes
nos in ci sos aci ma fo ram re di men si o na dos.

Sala das Ses sões, – Pe dro Piva.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2001
(PL nº 5074/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

EMENDA ADITIVA Nº 10

Acres cen te ao Arti go 20 do Pro je to de Lei, o se -
guin te pa rá gra fo úni co:

Arti go 20.  ........................................... 
Pa rá gra fo úni co –  Os va lo res cons tan -

tes nos itens I e II des te ar ti go se rão re du zi -
dos de 70% (se ten ta por cen to) e de 40%
(qua ren ta por cen to) quan to se tra tar, res pec -
ti va men te, de mi cro em pre sa e em pre sa de
pe que no por te, de fi ni das como tais em lei."

Jus ti fi ca ção

O Pa rá gra fo úni co vem mol dar-se à Cons ti tu i ção 
de 1988 em seu art. 179, onde reza que os Entes Fe -
de ra dos de vem dis pen sar tra ta men to ju rí di co di fe ren -
ci a do às mi cro em pre sas e em pre sas de pe que no
por te, as sim de fi ni das em lei, com o es co po de in cen -
ti vá-las pela sim pli fi ca ção de suas obri ga ções ad mi -
nis tra ti vas, tri bu ta ri as, pre vi den ciá ri as e cre di tí ci as.

Sala das Ses sões, –  Pe dro Piva.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, o Ofí cio nº S/39, de 2001 (nº 110/2001, na
ori gem), de 16 do cor ren te, en ca mi nhan do, para os
fins pre vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, có pia da Lei Com ple men tar nº 467, de 2 de ju -
lho de 1986, do Esta do de São Pa u lo, do Pa re cer da
Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do re gis -



tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân si to
em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la Cor te,
nos au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº 174184, que
de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de do art. 25 e pa rá gra -
fo úni co da re fe ri da lei es ta du al (re a jus te de ven ci -
men tos, re mu ne ra ção, sa lá ri os, pro ven tos e pen sões
dos ser vi do res es ta du a is pela va ri a ção do IPC).

O ex pe di en te vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, da Pre fe i tu ra do Mu ni -
cí pio de São Pa u lo (SP), o Ofí cio nº S/40, de 2001 (nº
3.725/SPP/01, na ori gem), de 16 do cor ren te, so li ci -
tan do ao Se na do Fe de ral a ra ti fi ca ção das au to ri za -
ções para con tra ta ção de ope ra ções de cré di to jun to
ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e 
So ci al – BNDES, con ce di das pela Re so lu ção nº 26,
de 2000, es pe ci al men te no to can te ao fi nan ci a men to
do Pro gra ma de Mo der ni za ção da Admi nis tra ção Tri -
bu tá ria e dos Se to res Bá si cos de Sa ú de – PMAT e do
Pro gra ma Pri o ri tá rio de Trans por tes Urba nos

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do da Re so lu -
ção nº 26, de 2000, vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 211,  DE 2001

Esta be le ce pra zo para que a União
fir me con vê ni os com Esta dos e Mu ni cí pi -
os com vis tas ao cum pri men to de dis po -
si ções cons ti tu ci o na is e le ga is e acres -
cen ta dis po si ti vo à Lei nº 7.210 de 11 de
ju lho de 1984.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º No pra zo de cen to e vin te dias con ta dos

da pu bli ca ção des ta lei, a União, me di an te con vê ni os
com os Esta dos, com o Dis tri to Fe de ral e com os Mu -
ni cí pi os, pro mo ve rá a ade qua ção dos es ta be le ci men -
tos pe na is exis ten tes, bem como a cons tru ção de no -
vos, em todo o país, com vis tas ao cum pri men to do
dis pos to nos in ci sos II, III, XLVI, e, XLVIII, XLIX, L,
LXXIV e § 1º do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral e às
dis po si ções da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984.

Art. 2º O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, de cor -
ri do o pra zo fi xa do no art. 1º, sob pena de res pon sa bi -
li da de, ado ta rá as pro vi dên ci as ca bí ve is e ne ces sá ri -
as à res pon sa bi li za ção das au to ri da des pelo não
cum pri men to da le gis la ção re la ti va à exe cu ção pe nal.

Art. 3º Os arts. 63 e 201 da Lei nº 7.210, de 1984, 
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 63. O Con se lho Na ci o nal de Po lí ti -
ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria será in te gra do
pe los Se cre tá ri os de Se gu ran ça dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral e pre si di do pelo
Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça.

Pa rá gra fo úni co. Fica cri a da, como ór -
gão de as ses so ra men to do Con se lho Na ci o -
nal de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria, uma 
Co mis são Exe cu ti va com pos ta de, no má xi -
mo, cin co mem bros, es co lhi dos e de sig na -
dos pelo Mi nis tro da Jus ti ça den tre es pe ci a -
lis tas da área de Di re i to Pe nal, Pro ces su al
Pe nal, Pe ni ten ciá rio e ciên ci as cor re la tas.

Art. 201..................................................
Pa rá gra fo úni co. De acor do com a

clas si fi ca ção do con de na do, a pena po de rá
ser cum pri da em es ta be le ci men to fora da
co mar ca onde ocor rer a con de na ção, ain da
que em ou tra uni da de da Fe de ra ção.“ (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Mu i to já foi dito so bre a far tu ra de leis em nos so
país, te mos leis óti mas, leis boas, leis ca su ís ti cas, leis 
inó cu as e, so bre tu do, leis que, no di zer po pu lar, ”não
pe gam“. Infe liz men te, a Lei de Exe cu ções Pe na is, a
Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984, é uma de las,
Sem dú vi da, um di plo ma le gal que mar cou ex tra or di -
ná rio avan ço em re la ção aos ob je ti vos pre ten di dos, é
ela, de cor ri dos mais de tre ze anos, pou co mais que
le tra mor ta no uni ver so do nos so di re i to ob je ti vo.

To da via, o es que ci men to, o des ca so, quan do
não o des co nhe ci men to das suas dis po si ções, não
re pre sen tam fato iso la do O cons ti tu in te de 1988 in se -
riu na vi gen te Cons ti tu i ção Fe de ral, no Ca pí tu lo I, dos
di re i tos e de ve res in di vi du a is e co le ti vos, vá ri os dis po -
si ti vos que es tão di re ta men te re la ci o na dos com a Lei
de Exe cu ção Pe nal, como se de duz da le i tu ra dos ci -
ta dos a se guir:

“Art. 5º......... ..........................................
II – nin guém será sub me ti do a tor tu ra

nem a tra ta men to de su ma no ou de gra dan te;
III – to dos têm di re i to a re ce ber dos ór -

gãos pú bli cos in for ma ções de seu in te res se
par ti cu lar, ou de in te res se co le ti vo ou ge ral,
que se rão pres ta das no pra zo da lei, sob
pena de res pon sa bi li da de, res sal va das
aque las cujo si gi lo seja im pres cin dí vel à se -
gu ran ça da so ci e da de e do Esta do;



XLVI – não ha ve rá pe nas:
........................... ..................................
e) cru éis;
........................... ...................................
XLVIII – a pena será cum pri da em es ta -

be le ci men tos dis tin tos, de acor do com a na tu -
re za do de li to, a ida de sexo do ape na do;

XLIX – é as se gu ra do aos pre sos o res -
pe i to à in te gri da de fí si ca e mo ral;

L – às pre si diá ri as se rão as se gu ra das
con di ções para que pos sam per ma ne cer
com seus fi lhos du ran te o pe río do de ama -
men ta ção;

............................ ..................................
LXXIV – o Esta do pres ta rá as sis tên cia

ju rí di ca in te gral e gra tu i ta aos que com pro -
va rem in su fi ciên cia de re cur sos;

............................. .................................
§ 1º As nor mas de fi ni do ras dos di re i tos 

e ga ran ti as fun da men ta is têm apli ca ção
ime di a ta.

............................. .................................
Infe liz men te e em que pese a von ta de do cons ti -

tu in te, de cor ri dos qua se tre ze anos da pro mul ga ção
da Cons ti tu i ção Fe de ral, prin ci pal men te no que se re -
fe re à ques tão car ce rá ria, os di re i tos e ga ran ti as fun -
da men ta is con ti nu am a ser des res pe i ta dos e ig no ra -
dos. 

Há tor tu ra nas de le ga ci as e nas pri sões. Mi lha -
res de pre sos es tão sub me ti dos a tra ta men to de su -
ma no e de gra dan te e a gran de ma i o ria de les não tem
qual quer in for ma ção a res pe i to do tem po de pena a
cum prir, bem como do re gi me em que isso deve ser
fe i to. Afi nal, a au sên cia de um ade qua do e in dis pen -
sá vel mé to do de con tro le im pe de o fiel cum pri men to
da Lei de Exe cu ção Pe nal, em face da ine xis tên cia de
clas si fi ca ção dos con de na dos, com re fle xos na cor re -
ta apli ca ção das cha ma das pro gres sões e re gres -
sões dos re gi mes pri si o na is, bem como as res pec ti -
vas con ver sões. Indis cu ti vel men te, a gran de ma i o ria
dos con de na dos cum pre pena em si tu a ção que con fi -
gu ra ex tre ma cru el da de, uma vez as ce las re sul ta ram
trans for ma das eem de pó si to sin fec tos onde, não raro,
os de ten tos dor mem sen ta do ou mes mo de pé pela
ab so lu ta fal ta de es pa ço.

Di an te de qua dro se me lhan te, é ini ma gi ná vel a
exis tên cia de es ta be le ci men tos onde a pena pos sa
ser cum pri da le van do-se em con si de ra ção a na tu re za 
do de li to e a ida de do ape na do. Como con se qüên cia,
a in te gri da de fí si ca e mo ral de mi lha res de pre sos é
ig no ra da. Não fos se isso bas tan te, o Esta do não cum -
pre o seu de ver de pres tar as sis tên cia ju rí di ca in te gral 
e gra tu i ta àque les en car ce ra dos que não dis põem de
re cur sos fi nan ce i ros. Fal tam ju í zes, fal tam pro mo to -

res, fal tam de fen so res pú bli cos, fal ta até mes mo um
qua dro ad mi nis tra ti vo com pro fis si o na is pre pa ra dos
para o mis ter.

Assim, os di re i tos e as ga ran ti as fun da men ta is,
que de ve ri am ter apli ca ção ime di a ta, se gun do o man -
da men to cons ti tu ci o nal in ser to no § 1º do art. 5º  da
CF, são vi o len ta dos di a ri a men te em de ze nas de cár -
ce res em todo o país.

Algo pre ci sa ser fe i to. E rá pi do. Não é pos sí vel
que con ti nu e mos im pas sí ve is e alhe i os a esta dura e
tris te re a li da de. Afi nal, a le tra do art. 144 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral de ter mi na “A se gu ran ça pú bli ca, de ver
do Esta do, di re i to e res pon sa bi li da de de to dos, é
exer ci da para a pre ser va ção da or dem pú bli ca e da in -
co lu mi da de das pes so as e do pa tri mô nio...” To da via,
não é o que se cons ta ta. A se gu ran ça pú bli ca está em
pla no se cun dá rio nas pri o ri da des dos go ver nos, prin -
ci pal men te dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

O cor re que a se gu ran ça pú bli ca está di re ta -
men te re la ci o na da com o sis te ma car ce rá rio. A ine fi -
ciên cia des te re sul ta em ma i o res ín di ces de re in ci -
dên cia cri mi nal. E é o ló gi co. Nas con di ções atu a is
dos nos sos pre sí di os, como di zem ju ris tas, psi có lo -
gos e so ció lo gos, te mos ins ti tu ci o na li za das ver da de i -
ras uni ver si da des do cri me.

A pre sen te pro po si ção não ino va. A ri gor, se ria
mes mo des ne ces sá ria, pois, se apro va da, cons ti tu i rá
uma lei obri gan do o cum pri men to de ou tra lei. Pode
pa re cer es tra nho, mas es pe ra mos que os emi nen tes
mem bros do Con gres so Na ci o nal não en ten dam as -
sim. O Po der Le gis la ti vo pre ci sa agir com ur gên cia e
ve e mên cia. Este, que aqui apon ta mos, é o ca mi nho:
con ce der ao Exe cu ti vo um pra zo para que ado te as
pro vi dên ci as já tar di as que o pro ble ma exi ge. É pre ci -
so que o Pre si den te da Re pú bli ca e os go ver na do res
aten tem com se ri e da de para esta ques tão.

Con vê ni os bem es tru tu ra dos e que en vol vam os 
Exe cu ti vos dos três ní ve is da Fe de ra ção pro pi ci a rão
me lhor apro ve i ta men to dos pre sí di os exis ten tes e a
alo ca ção de re cur sos para a cons tru ção de no vos.
Mais que a de fi ni ção dos es pa ços fí si co dos cár ce res, 
tais con vê ni os per mi ti rão o es ta be le ci men to de cri té -
ri os para a ade qua ção de les com vis tas ao cum pri -
men to das pe nas, le van do-se em con si de ra ção a na -
tu re za do de li to, a ida de e o sexo dos ape na dos, como 
de ter mi na a nor ma cons ti tu ci o nal ci ta da. Para fa ci li tar
a ela bo ra ção des ses con vê ni os bem como o es ta be -
le ci men to de cri té ri os para a dis tri bu i ção dos ape na -
dos, acres cen ta mos ao pro je to de lei um dis po si ti vo
que per mi te o cum pri men to da pena em es ta be le ci -
men to pe nal fora da co mar ca onde ocor re ra con de na -
ção, ain da que em ou tra uni da de fe de ra ti va.

Tam bém, ti ve mos a pre o cu pa ção de in se rir no
pre sen te pro je to de lei um dis po si ti vo que al te ra a Lei
de Exe cu ção Pe nal em seu art. 63. Com a nova re da -
ção, pre ten de mos que o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti -



ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria seja in te gra do por aque las 
au to ri da des que vi ven ci am o pro ble ma: os Se cre tá ri -
os de Se gu ran ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.
No en tan to, a al te ra ção pro pos ta não re ti ra do Con se -
lho os es pe ci a lis tas em Di re i to Pe nal, Pro ces su al Pe -
nal, Pe ni ten ciá rio e ou tros es pe ci a lis tas de áre as
afins. Se apro va da a nos sa su ges tão, in te gra rão eles
uma Co mis são Exe cu ti va que fun ci o na rá como ór gão
de as ses so ra men to su pe ri or.

Por fim, bus ca mos cha mar o Mi nis té rio Pú bli co
à sua res pon sa bi li da de ins ti tu ci o nal no que se re la ci -
o na ao cum pri men to da or dem ju rí di ca re la ti va men te
à ques tão pe ni ten ciá ria. Fin do o pra zo para a re a li za -
ção dos con vê ni os e ine xis tin do qual quer ação efe ti va 
no sen ti do de se en fren tar o pro ble ma, sob pena de
res pon sa bi li da de, de ve rá o Pro cu ra dor-Ge ral da Re -
pú bli ca ado tar as pro vi dên ci as ca bí ve is e ne ces sá ri as 
ao cum pri men to da lei.

Com cer te za de que esta pro po si ção será aper -
fe i ço a da em sua tra mi ta ção nas duas Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal, con fi a mos que re ce ba a apro va ção
para, en tão ,se cons ti tu ir no pri me i ro pas so e mais
que isso, na ação pos sí vel e con cre ta do Po der Le gis -
la ti vo no rumo da so lu ção de ques tão tão di fí cil.

Sala das Ses sões, 17 de ou tu bro de 2001. –
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal.

....................................................................................
Art. 63. O Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cri mi -

nal e Pe ni ten ciá ria será in te gra do por 13 (tre ze) mem -
bros de sig na dos atra vés de ato do Mi nis té rio da Jus ti -
ça, den tre pro fes so res e pro fis si o na is da área do Di -
re i to Pe nal, Pro ces su al Pe nal, Pe ni ten ciá rio e ciên ci -
as cor re la tas, bem como por re pre sen tan tes da co -
mu ni da de e dos Mi nis té ri os da área so ci al.

Pa rá gra fo úni co. O man da to dos mem bros do
Con se lho terá du ra ção de 2 (dois) anos, re no va do 1/3 
(um ter ço) em cada ano. 
....................................................................................

Art. 201. Na fal ta de es ta be le ci men to ade qua do, 
o cum pri men to da pri são ci vil e da pri são ad mi nis tra ti -
va se efe ti va rá em se ção es pe ci al da Ca de ia Pú bli ca.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

II – nin guém será obri ga do a fa zer ou de i xar de
fa zer al gu ma co i sa se não em vir tu de de lei;

III – nin guém será sub me ti do a tor tu ra nem a tra -
ta men to de su ma no ou de gra dan te;
....................................................................................

XLVI – a lei re gu la rá a in di vi du a li za ção da pena
e ado ta rá, en tre ou tras, as se guin tes:

a) pri va ção ou res tri ção da li ber da de; 
b) per da de bens;
c) mul ta;
d) 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;

............................. .......................................................
XLVIII – a pena será cum pri da em es ta be le ci -

men tos dis tin tos, de acor do com a na tu re za do de li to,
a ida de e o sexo do ape na do;

XLIX – é as se gu ra do aos pre sos o res pe i to à in -
te gri da de fí si ca e mo ral;

L – às pre si diá ri as se rão as se gu ra das con di -
ções para que pos sam per ma ne cer com seus fi lhos
du ran te o pe río do de ama men ta ção;
....................................................................................

LXXIV – o Esta do pres ta rá as sis tên cia ju rí di ca
in te gral e gra tu i ta aos que com pro va rem in su fi ciên cia
de re cur sos;
....................................................................................

§ 1º As nor mas de fi ni do ras dos di re i tos e ga ran -
ti as fun da men ta is têm apli ca ção ime di a ta.
....................................................................................

(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 212, DE 2001

“Dá nova re da ção ao § 1º do art. 19
da Lei nº 10.260 de 12 de ju lho de 2001,
para atri bu ir pri o ri da de ab so lu ta aos alu -
nos afro des cen den tes.”



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo lº do art. 19 da Lei nº 10.260,

de 12 de ju lho de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin -
te re da ção:

”Art. 19. .................................................
§ 1º A se le ção dos alu nos a se rem be ne fi ci a dos

nos ter mos do ca put dará pri o ri da de ab so lu ta aos
alu nos afro des cen den tes e será re a li za da em cada
ins ti tu i ção por uma co mis são cons ti tu í da pa ri ta ri a -
men te por re pre sen tan tes da di re ção, do cor po do -
cen te e da en ti da de de re pre sen ta ção dis cen te.

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei, que ora sub me to à
apre ci a ção des ta Casa, tem como pro pó si to as se gu -
rar pri o ri da de ab so lu ta aos alu nos afro des cen den tes
na con ces são de bol sas de es tu dos, a tí tu lo de as sis -
tên cia so ci al, pe las en ti da des par ti cu la res de en si no,
me di an te mo di fi ca ção do pa rá gra fo 1º do art. 19 da
Lei nº 10.260, de 12 de ju lho de 2001.

Con for me essa nor ma, as ins ti tu i ções de en si no 
sem fins lu cra ti vos que es tão isen tas das con tri bu i -
ções à Se gu ri da de So ci al são obri ga das a con ce der
bol sas de es tu do a alu nos com pro va da men te ca ren -
tes.

A se le ção dos alu nos a se rem be ne fi ci a dos re a -
li za-se em cada ins ti tu i ção, por co mis são com pos ta
de re pre sen tan tes da di re ção, do cor po do cen te e da
en ti da de de re pre sen ta ção dis cen te. A re la ção dos
no mes dos alu nos se le ci o na dos deve ser en ca mi nha -
da ao Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC) e ao Insti tu to
Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al (INSS).

Os alu nos afro des cen den tes, em sua ma i o ria,
en fren tam for tes di fi cul da des fi nan ce i ras, agra va das
pelo pre con ce i to ra ci al. De fato, em bo ra os ne gros
cor res pon dam a 45,3% da po pu la ção bra si le i ra, re -
pre sen tam ape nas 2% do to tal de alu nos de cur sos
su pe ri o res. Tor na-se, por tan to, im pe ri o sa a uti li za ção
de for mas de ação com pen sa tó ria para fa ci li tar o in -
gres so e a per ma nên cia des ses jo vens, em es pe ci al
no en si no su pe ri or, onde cer ca de 60% das va gas en -
con tram-se em ins ti tu i ções pri va das, cu jas men sa li -
da des ele va das in vi a bi li zam o aces so dos mais ca -
ren tes.

O art. 19 da Lei nº 10.260 in tro du ziu mo di fi ca ção 
no sis te ma de sub sí di os con ce di dos às ins ti tu i ções
par ti cu la res de en si no. Tra ta-se da isen ção co nhe ci da 
como “fi lan tro pia”, que fi cou es ta be le ci da em um mí -
ni mo de 50% dos en car gos edu ca ci o na is co bra dos
por es sas en ti da des para cada alu no, po den do no en -
tan to ser in te gral. Tra tan do-se de um fa vor fis cal con -
ce di do pela União e, nes se caso par ti cu lar, in de vi da -
men te à con ta da Pre vi dên cia So ci al, mas para fins de 

Assis tên cia – e, por tan to, a es tu dan tes ca ren tes –
pode e deve o Po der Pú bli co es ta be le cer re gras e cri -
té ri os de pri o ri da de a se rem ob ser va das.

Nada mais jus to, pois, que se uti li ze um me ca -
nis mo já vi gen te para focá-lo em um ex pres si vo seg -
men to po pu la ci o nal que pre ci sa de uma po lí ti ca ati va
de pro mo ção so ci al. É, sem dú vi da, o caso dos afro -
des cen den tes, o mais evi den te, den tre to dos os seg -
men tos so ci a is do País, como aque le que, ape sar de
sua ex pres são nu mé ri ca, per ma ne ce con ti do em sua
as cen são so ci al.

Des sa for ma, es ses jo vens, que in gres sam no
sis te ma de en si no, par ti cu lar men te no caso do ní vel
su pe ri or por mé ri to pró prio, não se ri am for ça dos,
como ocor re com fre qüên cia, a aban do nar os es tu dos 
de vi do à fal ta de re cur sos fi nan ce i ros. Mas pro por ci o -
na rá tam bém o pre sen te pro je to, o aces so a todo o
sis te ma de en si no, do fun da men tal (esse já pra ti ca -
men te uni ver sa li za do) ao mé dio e ao su pe ri or, uma
vez que uni da des edu ca ci o na is de to dos os gra us de
en si no têm o sub sí dio con ce di do pela lei.

O au men to da es co la ri da de des se con tin gen te
po pu la ci o nal irá fa ci li tar o aces so dos afro des cen den -
tes a em pre gos mais qua li fi ca dos, a no vas opor tu ni -
da des de tra ba lho, à me lho ria do seu ní vel de ren da,
as se gu ran do-lhes igual da de de opor tu ni da des e, as -
sim, con tri bu ir para a su pe ra ção das de si gual da des
exis ten tes no País, tor nan do-o mais jus to e mais so li -
dá rio.

A apro va ção des te pro je to de lei fará tam bém
com que o Bra sil dê uma de mons tra ção cla ra e ine -
quí vo ca do seu com pro mis so com as po si ções de fen -
di das na re cen te Con fe rên cia Mun di al das Na ções
Uni das Con tra o Ra cis mo, Dis cri mi na ção Ra ci al, Xe -
no fo bia e Into le rân cia Cor re la ta, re a li za da em Dur -
ban.

Sala das Ses sões, 17 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Wal deck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre o Fun do de Fi nan ci a -
men to ao es tu dan te de Ensi no Su pe ri or e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

....................................................................................
Art. 19. A par tir do pri me i ro se mes tre de 2001,

sem pre ju í zo do cum pri men to das de ma is con di ções
es ta be le ci das nes ta lei, as ins ti tu i ções de en si no en -
qua dra das no art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho
de 1991, fi cam obri ga das a apli car o equi va len te à
con tri bu i ção cal cu la da nos ter mos do art. 22 da re fe ri -
da lei na con ces são de bol sas de es tu do, no per cen -
tu al igual ou su pe ri or a 50% dos en car gos edu ca ci o -



na is co bra dos pe las ins ti tu i ções de en si no, a alu nos
com pro va da men te ca ren tes e re gu lar men te ma tri cu -
la dos.

§ 1º A se le ção dos alu nos a se rem be ne fi ci a dos
nos ter mos do ca put será re a li za da em cada ins ti tu i -
ção por uma co mis são cons ti tu í da pa ri ta ri a men te por
re pre sen tan tes da di re ção, do cor po do cen te e da en -
ti da de de re pre sen ta ção dis cen te.

§ 2º Nas ins ti tu i ções que não mi nis trem en si no
su pe ri or ca be rão aos pais dos alu nos re gu lar men te
ma tri cu la dos os as sen tos re ser va dos à re pre sen ta -
ção dis cen te na co mis são de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or.

§ 3º Nas ins ti tu i ções de en si no em que não hou -
ver re pre sen ta ção es tu dan til ou de pais or ga ni za da,
ca be rá ao di ri gen te da ins ti tu i ção pro ce der à ele i ção
dos re pre sen tan tes na co mis são de que tra ta o § 1º.

§ 4º Após a con clu são do pro ces so de se le ção,
a ins ti tu i ção de en si no de ve rá en ca mi nhar ao MEC e
ao INSS a re la ção de to dos os alu nos, com en de re ço
e da dos pes so a is, que re ce be ram bol sas de es tu do.

§ 5º As ins ti tu i ções de en si no subs ti tu i rão os
alu nos be ne fi ci a dos que não efe ti va rem suas ma trí -
cu las no pra zo re gu la men tar, ob ser va dos os cri té ri os
de se le ção dis pos tos nes te ar ti go.
............................................... .....................................
....................................................................................

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – ca ben do 
à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 213, DE 2001

Alte ra a re da ção do art. 11 da Lei nº
8.387, de 30 de de zem bro de 1991.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de de zem -

bro de 1991, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra -
ções:

“Art. 11. São cri a das, nos Mu ni cí pi os
de Ma ca pá e San ta na, am bos no Esta do do
Ama pá, e no Mu ni cí pio de Boa Vis ta, no
Esta do de Ro ra i ma, áre as de li vre co mér cio
de im por ta ção e ex por ta ção, sob re gi me fis -
cal es pe ci al, es ta be le ci das com a fi na li da de
de pro mo ver o de sen vol vi men to das re giões 
fron te i ri ças do ex tre mo nor te da que les Esta -
dos e de in cre men tar as re la ções bi la te ra is
com os pa í ses vi zi nhos, se gun do a po lí ti ca
de in te gra ção la ti no-ame ri ca na.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo de mar ca rá, no
pra zo de no ven ta dias, áre as con tí nu as

onde se rão ins ta la das as áre as de li vre co -
mér cio, in clu in do lo ca is pró pri os para en tre -
pos ta men to de mer ca do ri as a se rem na ci o -
na li za das ou re ex por ta das.

§ 2º Apli cam-se às áre as de que tra ta
o ca put des te ar ti go os in cen ti vos fis ca is
pre vis tos nos arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, e 
al te ra ções pos te ri o res, do De cre to-Lei nº
288, 28 de fe ve re i ro de 1967." (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Com o ad ven to da Cons ti tu i ção de 1988, o Ter ri -
tó rio de Ro ra i ma foi trans for ma do em Esta do. Com 15
mu ni cí pi os, ele ocu pa 225.116km2.

Se gun do o Cen so De mo grá fi co de 2000, o Esta -
do tem 324.152 ha bi tan tes. Ape sar de Ro ra i ma ser o
Esta do me nos po pu lo so, o flu xo mi gra tó rio é sig ni fi ca -
ti vo. Se gun do o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca (IBGE), a cada dia, 16 pes so as mi gram
para o Esta do.

Com o as fal ta men to da BR-174, que une Ma na -
us, Boa Vis ta e Ve ne zu e la, Ro ra i ma pas sou a ser vi si -
ta do por eco tu ris tas e ci en tis tas de alto  ní vel, que
apre ci am a rica bi o di ver si da de lá exis ten te, com exó ti -
ca fa u na e flo ra. No Sul de Ro ra i ma, exis te uma flo res -
ta tro pi cal den sa e abun dan te; na par te cen tral, há bu -
ri ti za is e iga ra pés, e, tam bém, nes sa re gião, está lo -
ca li za da a ca pi tal, Boa Vis ta; e no Nor te, a pa i sa gem
vai mu dan do até a fron te i ra que é uma re gião ser ra na. 
Ro ra i ma é po vo a do por su lis tas, nor des ti nos e nor tis -
tas de to dos os Esta dos e, ain da, é o ha bi tat de tri bos
in dí ge nas, in clu si ve a dos Ya no ma mi.

Ro ra i ma de tém 0,1% do Pro du to Inter no Bru to
(PIB) do Bra sil, o me nor do País, cuja com po si ção é
as sim: 48,7% (ser vi ços; 25,9% (agro pe cuá ria); e
25,4% (in dús tria). O Go ver no es ta du al con fe re in cen -
ti vos fis ca is a in dús tri as in te res sa das em se ins ta la -
rem no Esta do e, para au men tar a sua re ce i ta, ini cia o
pro ces so de pri va ti za ção de em pre sas pú bli cas. A ter -
ra a pre ços mó di cos, o cli ma sem va ri a ções, a
BR-174, bem como a ou tor ga de in cen ti vos fis ca is
con tri bu em para o cres ci men to da pro du ção de soja.
O pro pó si to do Go ver no es ta du al é vi a bi li zar a ex por -
ta ção de soja para a Ve ne zu e la a pre ços aba i xo aos
dos Esta dos Uni dos, da Bo lí via ou da Argen ti na.

Como se vê, é mis ter in cre men tar o de sen vol vi -
men to de Ro ra i ma, me di an te a cri a ção de uma área
de li vre co mér cio ca paz de pro pul si o nar a eco no mia
ro ra i men se.

Dado que, além da pro xi mi da de com o Su ri na -
me e a Gu i a na Fran ce sa, Ro ra i ma tem fron te i ra com a 
Gu i a na e a Ve ne zu e la, sen do que só a po pu la ção ve -
ne zu e la na já atin giu, no ano de 2000, mais de 24 mi -



lhões de ha bi tan tes. Vale ob ser var a pos si bi li da de de
es ses vi zi nhos vi rem a cons ti tu ir um mer ca do na tu ral
para o es co a men to da pro du ção in dus tri al ro ra i men -
se, não po den do ser des pre za do tal po ten ci al de con -
su mo.

Em vir tu de da lo ca li za ção de Ro ra i ma, na re -
gião ama zô ni ca e na ex tre mi da de nor te do Bra sil, e
lon ge das me tró po les, tor na-se ne ces sá ria a cri a ção
de um pólo in dus tri al e co mer ci al vol ta do para a ex -
por ta ção. É, pois, de re al çar a re le vân cia de se ins ti tu -
ir a Área de Li vre Co mér cio de Boa Vis ta e de se es -
ten de rem os be ne fí ci os fis ca is con ce di dos pelo De -
cre to-Lei nº 288, de 1967 que tan to con cor re ram para
o pro gres so de Ma na us.

Di an te do ex pos to, con ta mos com o apo io dos
ilus tres Pa res para a apro va ção des te pro je to de lei,
que, se con ver ti do em lei, be ne fi ci a rá subs tan ci al -
men te a po pu la ção do Esta do de Ro ra i ma.

Sala das Ses sões, 17 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 3.387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Dá nova re da ção ao § 1º do art. 3º aos 
arts. 7º e 9º do De cre to-Lei nº 288, de 28 de 
fe ve re i ro de 1967, ao ca put do art. 37 do
De cre to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976
e ao art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de de -
zem bro de 1953, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 11. É cri a da, nos Mu ni cí pi os de Ma ca pá e

San ta na, no Esta do do Ama pá, área de li vre co mér cio 
de im por ta ção e ex por ta ção, sob re gi me fis cal es pe ci -
al, es ta be le ci da com a fi na li da de de pro mo ver o de -
sen vol vi men to das re giões fron te i ri ças do ex tre mo
nor te da que le Esta do e de in cre men tar as re la ções
bi la te ra is com os pa í ses vi zi nhos, se gun do a po lí ti ca
de in te gra ção la ti no-ame ri ca na.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo de mar ca rá, no pra zo de
no ven ta dias, área con tí nua onde será ins ta la da a
área de li vre co mér cio, in clu in do lo ca is pró pri os para
en tre pos ta men to de mer ca do ri as a se rem na ci o na li -
za das ou re ex por ta das.

§ 2º Apli ca-se à área de li vre co mér cio, no que
cou ber, o dis pos to na Lei nº 8.256, de 25 de no vem -
bro de 1991.
....................................................................................

DECRETO Nº 1.885, DE 26 DE ABRIL DE 1996

Re gu la men ta o § 3º do art. 2º da Lei
nº 8.387, de 30 de de zem bro de 1991, e o
§ 5º do art. 7º do De cre to-Lei nº 288, de

28 de fe ve re i ro de 1967, com a re da ção
dada pela Lei nº 8.387, de 1991, nas con -
di ções que es pe cí fi ca, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 288,

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Alte ra as dis po si ções da Lei nº
3.173 de 6 de ju nho de 1957 e re gu la a
Zona Fran ca de Ma na us.

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

DECRETO-LEI Nº 1.435,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1975

Alte ra a re da ção dos arts. 7º do De -
cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e 2º do De cre to-Lei nº 356, de 15 de
agos to de 1968, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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, Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio exer cí cio, Se -
na dor Ma u ro Mi ran da.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 43, DE 2001

Alte ra o in ci so II, do § 1º, do art. 40 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de fi xar em se -
ten ta e cin co anos a ida de li mi te para apo -
sen ta do ria com pul só ria no ser vi ço pú bli co.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so II do § 1º do art. 40 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 40. ................................... .............
§ 1º .......................................................
..............................................................
II – com pul so ri a men te, aos se ten ta e

cin co anos de ida de, com pro ven tos pro por -
ci o na is ao tem po de con tri bu i ção;“

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



Jus ti fi ca ção

A não ser por mera op ção de po lí ti ca le gis la ti va,
nada jus ti fi ca, em nos so en ten der, a pre sun ção le gal
es ta be le ci da no art. 40, § 1º, II, da Lei Ma i or, de que o
ser vi dor en con tra-se in ca pa ci ta do para con ti nu ar
exer cen do as atri bu i ções do car go que ocu pa tão-só
pelo fato de com ple tar se ten ta anos de ida de.

A bem da ver da de, inú me ros são os ca sos de ci -
da dãos que, mu i tos anos após com ple ta rem a ida de
li mi te em ques tão, con ti nu am em per fe i tas con di ções
de hi gi dez fí si ca e men tal e, por tan to, com ple na ca -
pa ci da de de per ma ne ce rem em pres tan do sua re le -
van te co la bo ra ção ao ser vi ço pú bli co e à so ci e da de.

Ade ma is, tra ta-se de pes so as em que, a par da
ba ga gem in te lec tu al, res sal ta a ex pe riên cia ha u ri da
ao lon go de vá ri as dé ca das de ati vi da de e co nhe ci -
men to es pe ci a li za do, das qua is o ser vi ço pú bli co sim -
ples men te pas sa a pres cin dir ape nas a par tir de um
cri té rio de fa i xa etá ria que, a nos so ver, já re cla ma
uma cer ta atu a li za ção, so bre tu do ten do em vis ta o
cres ci men to, ano a ano, da ex pec ta ti va mé dia de vida
do bra si le i ro.

À vis ta des sa re a li da de, for mu la mos a pre sen te
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, na qual pre co ni -
za mos que a ida de li mi te para a apo sen ta do ria com -
pul só ria no ser vi ço pú bli co seja ele va da de se ten ta
para se ten ta e cin co anos.

Com isso, es pe ra mos es tar fa zen do um mí ni mo
de jus ti ça àque les bra si le i ros que, após lon ga e pro fí -
cua vida pro fis si o nal, jul gan do-se pres tan tes e úte is,
ain da de se jem con ti nu ar, por mais al gum tem po, no
ser vi ço pú bli co, que só terá a ga nhar com essa per -
ma nên cia.

Fi nal men te, pa re ce-nos ain da opor tu no res sal -
tar que a ele va ção pro pos ta em nada pre ju di ca rá
qual quer di re i to ou ex pec ta ti va de di re i to de quem
pre ten da apo sen tar-se mais cedo, por quan to, como é 
de co nhe ci men to ge ral, a Cons ti tu i ção, logo no in ci so
III do mes mo § 1º do art. 40, al ber ga o ins ti tu to da
apo sen ta do ria vo lun tá ria, que pode ser con ce di da ao
ho mem após os ses sen ta e cin co anos e, para a mu -
lher, após esta com ple tar os ses sen ta anos de ida de.

Sala das Ses sões, 17 de ou tu bro de 2001. – Se -
na do ra Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Re nan Ca lhe -
i ros – Ge ral do Cân di do – Ca sil do Mal da ner – José
Fo ga ça – Jo nas Pi nhe i ro – Wal deck Orne las – Gil -
vam Ro cha – João Alber to Sou za – Alva ro Dias –
Luiz Otá vio – Amir Lan do – Fran ce li no Pe re i ra –
Bel lo Par ga – Luiz Pon tes – Sér gio Ma cha do –
Alber to Sil va – Ney Su as su na – Sa tur ni no Bra ga –
Pa u lo Sou to – Ante ro Paes de Bar ros – Ma ria do
Car mo Alves – Se bas tião Ro cha – Ju vên cio da Fon -
se ca – ????? – José Edu ar do Du tra – Arlin do Por to
– ?????? – Hugo Na po leão – Wel lin ton Ro cha.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 40.* Aos ser vi do res ti tu la res de car gos efe ti -

vos da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os, in clu í das suas au tar qui as e fun da ções, é
as se gu ra do re gi me de pre vi dên cia de ca rá ter con tri -
bu ti vo, ob ser va dos cri té ri os que pre ser vem o equi lí -
brio fi nan ce i ro e atu a ri al e o dis pos to nes te ar ti go.

§ 1º Os ser vi do res abran gi dos pelo re gi me de
pre vi dên cia de que tra ta este ar ti go se rão apo sen ta -
dos, cal cu la dos os seus pro ven tos a par tir dos va lo res 
fi xa dos na for ma do § 3º:

I – por in va li dez per ma nen te, sen do os pro ven -
tos pro por ci o na is ao tem po de con tri bu i ção, ex ce to se 
de cor ren te de aci den te em ser vi ço, mo lés tia pro fis si -
o nal ou do en ça gra ve, con ta gi o sa ou in cu rá vel, es pe -
ci fi ca da em lei;

II – com pul so ri a men te, aos se ten ta anos de ida -
de, com pro ven tos pro por ci o na is ao tem po de con tri -
bu i ção;

III – vo lun ta ri a men te, des de que cum pri do tem po 
mí ni mo de dez anos de efe ti vo exer cí cio no ser vi ço pú -
bli co e cin co anos no car go efe ti vo em que se dará a
apo sen ta do ria, ob ser va das as se guin tes con di ções:

a) ses sen ta anos de ida de e trin ta e cin co de
con tri bu i ção, se ho mem, e cin qüen ta e cin co anos de
ida de e trin ta de con tri bu i ção, se mu lher;

b) ses sen ta e cin co anos de ida de, se ho mem, e
ses sen ta anos de ida de, se mu lher, com pro ven tos
pro por ci o na is ao tem po de con tri bu i ção.

§ 2º Os pro ven tos de apo sen ta do ria e as pen -
sões, por oca sião de sua con ces são, não po de rão ex -
ce der a re mu ne ra ção do res pec ti vo ser vi dor, no car go 
efe ti vo em que se deu a apo sen ta do ria ou que ser viu
de re fe rên cia para a con ces são da pen são.

§ 3º Os pro ven tos da apo sen ta do ria, por oca -
sião da sua con ces são, se rão cal cu la dos com base
na re mu ne ra ção do ser vi dor no car go efe ti vo em que
se der a apo sen ta do ria e, na for ma da lei, cor res pon -
de rão à to ta li da de da re mu ne ra ção.

§ 4º É ve da da a ado ção de re qui si tos e cri té ri os di -
fe ren ci a dos para a con ces são de apo sen ta do ria aos
abran gi dos pelo re gi me de que tra ta este ar ti go, res sal -
va dos os ca sos de ati vi da des exer ci das ex clu si va men te 
sob con di ções es pe ci a is que pre ju di quem a sa ú de ou a
in te gri da de fí si ca, de fi ni dos em lei com ple men tar.

§ 5º Os re qui si tos de ida de e de tem po de con tri -
bu i ção se rão re du zi dos em cin co anos, em re la ção ao 
dis pos to no § 1º, III, a, para o pro fes sor que com pro ve
ex clu si va-

*EC nº 3/93 e EC nº 20/98.



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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca -
ba de ser lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes
do art. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 188/Plen

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2001

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

fim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do JOSÉ
PIMENTEL, PT/CE, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
FERNANDO GABEIRA, PT/RJ, na Co mis são Mis ta des -
ti na da a exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria
nº 2.196-3, que ”Esta be le ce o Pro gra ma de For ta le ci -
men to das Insti tu i ções Fi nan ce i ras Fe de ra is e au to ri za
a cri a ção da Empre sa Ges to ra de Ati vos – EMGEA“.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, Lí -
der do PT.

Ofí cio nº 1.441-L-PFL/2001

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2001

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

URSICINO QUEIROZ para, como mem bro su plen te,
fa zer 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 2.177-44, de 24 de agos -
to de 2001, que “Alte ra a Lei nº 9.656, de 3 de ju nho
de 1998, que dis põe so bre os pla nos pri va dos de as -
sis tên cia à sa ú de, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em
subs ti tu i ção ao De pu ta do San tos Fi lho.

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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

OF.PSDB/884/2001

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2001

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

MARINHO como mem bro su plen te, para in te grar a

Co mis são Mis ta de Pla nos, de Orça men tos Pú bli cos
e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Jut hay Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 886/2001

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

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

ARANTES , como mem bro su plen te, para in te grar a
Co mis são Mis ta de Pla nos, de Orça men tos Pú bli cos
e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ju tahy Jú ni or, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia de sig na os Srs. De pu ta dos Adol -
fo Ma ri nho e Jo va ir Aran tes, como su plen tes, in di ca -
dos pela Li de ran ça do PSDB na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, para com po rem a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção. 

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

OF/BLOCO/Nº 038/01

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

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

Cas ca vel/PPS, para ocu par a vaga de ti tu lar, na Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Pe dro Eu gê -
nio.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ru bens Bu e no,
Lí der do Blo co PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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 Ma u ro Mi ran da.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 102/01-GLPSDB

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para, nos ter mos

re gi men ta is, en ca mi nhar-lhe em ane xo, as al te ra ções 
na com po si ção do Blo co PSDB/PPB na Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra des ta Casa.

– Inclu ir o Se na dor Lú dio Co e lho, como ti tu lar,
em vaga já exis ten te;

– Inclu ir o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
como ti tu lar, em vaga já exis ten te;



– Subs ti tu ir o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha pelo
Se na dor Luiz Otá vio, como ti tu lar; e

– Subs ti tu ir o Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Se -
na dor Ro me ro Jucá, como su plen te.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 119/01-GLPSDB

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para, nos ter mos

re gi men ta is, en ca mi nhar-lhe, em ane xo, as al te ra -
ções na com po si ção do Blo co PSDB/PPB na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos des ta Casa.

– Subs ti tu ir o Se na dor Ge ral do Melo pelo Se na -
dor Fre i tas Neto, como ti tu lar:

– Subs ti tu ir o Se na dor Ro me ro Jucá pelo Se na -
dor Ri car do San tos, como ti tu lar:

– Subs ti tu ir o Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Se -
na dor Ro me ro Jucá, como su plen te:

– Pas sar o Se na dor Ge ral do Melo, para su plen -
te em vaga já exis ten te; e

– Subs ti tu ir o Se na dor Osmar Dias pelo Se na -
dor Si que i ra Cam pos, como su plen te.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 120/01-GLPSDB

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para nos ter mos

re gi men ta is, en ca mi nhar-lhe, em ane xo, as al te ra -
ções na com po si ção do Blo co PSDB/PPB na Co mis -
são de Assun tos So ci a is des ta Casa.

– Subs ti tu ir o Se na dor Osmar Dias pelo Se na -
dor Te o tô nio Vi le la, como ti tu lar;

– Subs ti tu ir o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha pelo
Se na dor Fer nan do Ma tu sa lém, como ti tu lar;

– Inclu ir o Se na dor Artur da Tá vo la como ti tu lar,
em vaga já exis ten te;

– Subs ti tu ir o Se na dor Álva ro Dias pelo Se na dor 
Pe dro Piva, como su plen te;

– Inclu ir o Se na dor Luiz Otá vio como su plen te,
em subs ti tu i ção ao Se na dor Te o tô nio Vi le la;

– Inclu ir o Se na dor Fre i tas Neto, como su plen te
Aten ci o sa men te, – Se na dor Ge ral do Melo, Lí -

der do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 121/01-GLPSDB

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para, nos ter mos

re gi men ta is, en ca mi nhar-lhe, em ane xo, as al te ra -

ções na com po si ção do Blo co PSDB/PPB na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa.

– Subs ti tu ir o Se na dor Álva ro Dias pelo Se na dor 
Edu ar do Si que i ra Cam pos, como ti tu lar;

– Subs ti tu ir o Se na dor Osmar Dias pelo Se na -
dor Luiz Pon tes, como ti tu lar;

– Pas sar o Se na dor Pe dro Piva para ti tu lar em
subs ti tu i ção ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha;

– Inclu ir o Se na dor Luiz Otá vio, como ti tu lar, em
vaga já exis ten te;

– Subs ti tu ir o Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Se -
na dor Fre i tas Neto, como su plen te;

– Inclu ir o Se na dor Artur da Tá vo la como su -
plen te, em subs ti tu i ção ao Se na dor Pe dro Piva.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 122/01-GLPSDB

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para, nos ter mos

re gi men ta is, en ca mi nhar-lhe, em ane xo, as al te ra -
ções na com po si ção do Blo co PSDB/PPB na Co mis -
são de Edu ca ção des ta Casa.

– Subs ti tu ir o Se na dor Álva ro Dias pelo Se na dor 
Fre i tas Neto, como ti tu lar;

– Inclu ir o Se na dor Artur da Tá vo la, como ti tu lar,
em vaga já exis ten te;

– Subs ti tu ir o Se na dor Te o tô nio Vi le la pelo Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, como ti tu lar;

– Pas sar o Se na dor Te o tô nio Vi le la, para a su -
plên cia em subs ti tu i ção ao Se na dor Osmar Dias; e

– Subs ti tu ir o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha pelo
Se na dor Luiz Otá vio, como su plen te.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 123/01-GLPSDB

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para, nos ter mos

re gi men ta is, en ca mi nhar-lhe, em ane xo, as al te ra ções
na com po si ção do Blo co PSDB/PPB na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal des ta Casa.

– Inclu ir o Se na dor Artur da Tá vo la, como su -
plen te, em vaga já exis ten te;

– Subs ti tu ir o Se na dor Álva ro Dias pelo Se na dor 
Fre i tas Neto, como su plen te; e

– Subs ti tu ir o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha pelo
Se na dor Luiz Otá vio, como su plen te.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.



Ofí cio nº 124/01-GLPSDB

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para, nos ter mos

re gi men ta is, en ca mi nhar-lhe, em ane xo, as al te ra -
ções na com po si ção do Blo co PSDB/PPB na Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le des ta Casa.

– Subs ti tu ir o Se na dor Ge ral do Melo pelo Se na -
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, como ti tu lar; e

– Subs ti tu ir o Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Se -
na dor Fre i tas Neto, como su plen te

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. JEFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. JEFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pela or dem) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor -
tu no. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª terá as se gu ra -
do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na úl ti ma se -
gun da-fe i ra, jun tei mi nha voz e mi nha so li da ri e da de
às jus tas ho me na gens pres ta das por este Ple ná rio ao 
Dia do Pro fes sor.

Hoje, gos ta ria de enal te cer ou tra va lo ro sa e sa -
cri fi ca da ca te go ria de ho mens e mu lhe res que tam -
bém fa zem da es pe ran ça uma pro fis são de fé e de
amor ao nos so Bra sil. Tra ta-se dos mi cro em pre sá ri os, 
que, a des pe i to de to dos os obs tá cu los tri bu tá ri os, bu -
ro crá ti cos, cre di tí ci os e téc ni cos, são os gran des res -

pon sá ve is pela ge ra ção de em pre gos e pela dis tri bu i -
ção de ren da na eco no mia na ci o nal.

Nes se sen ti do, va le ria a pena re fle tir so bre os
re sul ta dos de re cen te pes qui sa em pre en di da por co -
nhe ci da fir ma in ter na ci o nal de con sul to ria, a Ernst &
Young, em 21 pa í ses.

Para es pan to da que les me nos fa mi li a ri za dos
com a ”gar ra“, o di na mis mo e a cri a ti vi da de de nos sa
gen te, o Bra sil emer giu do es tu do com a po pu la ção
mais em pre en de do ra do mun do! 

Isso mes mo, Sr. Pre si den te! De acor do com
aque les re sul ta dos, 16% da po pu la ção eco no mi ca -
men te ati va bra si le i ra (PEA) tem ne gó cio pró prio, su -
pe ran do as mar cas ob ti das pela Co réia do Sul, com
14%; os Esta dos Uni dos, 13%; o Ca na dá, 8%; a Índia, 
7%; a Itá lia e a Argen ti na, am bas com 6%; a Ale ma -
nha e o Re i no Uni do, com 5% cada um. 

A pes qui sa con si de rou as em pre sas com mais
de dois anos de vida, a ma i or par te das qua is per ten -
cen tes ao ramo agro in dus tri al, de ali men ta ção, be bi -
das e tec no lo gia. 

Entre tan to, o lado mais som brio e pro ble má ti co
do nos so em pre en de do ris mo se ma ni fes ta na al tís si -
ma “taxa de mor ta li da de” des ses pe que nos ne gó ci os: 
35% fe cham as por tas an tes de um ano; 46%, até
dois anos; e 56%, até três anos. 

É bem ver da de que, além de jo vem (boa par te
dos ne gó ci os está sen do aber ta por pes so as en tre 18 
e 25 anos), o mi cro em pre sá rio bra si le i ro é, an tes de
tudo, um te i mo so. As es ta tís ti cas ra ra men te dão con -
ta dos inú me ros ca sos de pe que nos co mer ci an tes ou
in dus tri a is que, de po is do pri me i ro fra cas so, re ú nem
for ças, jun tam os úl ti mos tro ca dos da fa mí lia, dão a
vol ta por cima e re a brem seus em pre en di men tos, mu -
i tas ve zes sob nova ra zão so ci al. 

Ou tra di fi cul da de com es ses nú me ros con sis te
na que las mi cro em pre sas que só con se guem so bre vi -
ver na in for ma li da de, sem, por tan to, po de rem apa re -
cer nas pes qui sas, uma vez que se vêem pri si o ne i ras
do cru el di le ma: ou per ma ne cer clan des ti nas ou pa -
gar os inú me ros im pos tos e ta xas e a fa lir por ca u sa
dis so. 

Até mes mo na hora de fe char, são tan tas as for -
ma li da des bu ro crá ti cas e des pe sas que, se gun do da -
dos do Se brae-SP, mais de 60% das em pre sas en cer -
ra das não dão ba i xa na Jun ta Co mer ci al. Afi nal, para
o em pre en de dor que che ga a esse li mi te fí si co e psi -
co ló gi co de can sa ço, exas pe ra ção e an gús tia, não
so bra di nhe i ro se quer para os ho no rá ri os do con ta -
dor!



Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao lon go
de mi nha vida, tive a hon ra de co nhe cer e tor nar-me
ami go de de ze nas des ses he róis anô ni mos do tra ba -
lho, da ho nes ti da de e da de di ca ção ao so nho do pró -
prio ne gó cio. Daí po der afir mar, com se gu ran ça, que
o in su ces so de tan tos de les não se deve ape nas à fal -
ta de ex pe riên cia para ad mi nis trar ra ci o nal men te a
mão-de-obra ou ge ren ci ar o es cas so ca pi tal giro,
como se com pra zem em sen ten ci ar aque les ar ro gan -
tes tec no cra tas en cas te la dos em seus ga bi ne tes, os
qua is ja ma is en fren ta ram na vida o de sa fio de hon rar
uma fo lha de pa ga men to – so bre tu do quan do mais de 
100% do va lor dos sa lá ri os é con su mi do por en car gos 
tri bu tá ri os, tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri os!

Irra ci o nal é a es tru tu ra de im pos tos em cas ca ta,
que one ra a pro du ção, mas se gue in to ca da por um
go ver no que ele vou a car ga tri bu tá ria a pa ta ma res in -
su por tá ve is para ro lar uma dí vi da in ter na já su pe ri or à 
me ta de do nos so PIB!

Irra ci o nal é a bu ro cra cia, que con so me de 60 a
90 dias numa via cru cis de al va rás e cer ti dões para
au to ri zar a aber tu ra de uma sim ples lan cho ne te, ofi ci -
na ou con fec ção, ao pas so que, nos Esta dos Uni dos,
“xan gri lá” ide o ló gi co de nos sa eli te tec no crá ti ca, essa
li cen ça sai em 24 ho ras a 48 ho ras!

Irra ci o nal é a fal ta de efe ti vo apo io ofi ci al a um
sis te ma de mi cro cré di to na ci o nal men te ca pi la ri za do,
que for ne ça, a ju ros sub si di a dos, aque la pe que na
quan tia ca paz de aju dar o de sem pre ga do na com pra
de uma car ro ci nha de pi po ca ou ca chor ro-quen te,
sal van do as fa mí li as em pre en de do ras das gar ras dos 
agi o tas (O re tor no, afi nal, se ria ga ran ti do gra ças ao
pro ver bi al zelo dos po bres em hon rar seus com pro -
mis sos e não ma cu lar a pró pria re pu ta ção na pra ça)!

Irra ci o nal é a es tru tu ra ofi ci al de as sis tên cia téc -
ni ca e ge ren ci al às pe que nas e mi cro em pre sas, a
qual se ex pan de pelo ter ri tó rio na ci o nal qua se sem -
pre em pré di os fa raô ni cos e ins ta la ções lu xu o sas
para seus ge ren tes, di re to res e as ses so res, ao mes -
mo tem po que, para o co mer ci an te da es qui na, fal tam 
re cur sos até mes mo para alu gar um pon to ou ad qui rir
um bal cão fri go rí fi co!

É de jus ti ça as si na lar, Sr. Pre si den te, que o Go -
ver no Fe de ral, mais re cen te men te, vem dan do al guns 
pas sos re le van tes para as sis tir esse vas to e so fri do
seg men to, me di an te a con so li da ção, no Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia de dez fun dos se to ri a is em ope -
ra ção e mais qua tro já pres tes a se rem cri a dos, a fim
de ca pi ta li zar no vos ne gó ci os em áre as di nâ mi cas
como agro in dús tria, sa ú de e bi o tec no lo gia, com re -
cur sos da or dem de R$650 mi lhões.

Ou tro exem plo é o pro gra ma Bra sil Empre en de -
dor, vol ta do a qua li fi car mi cro em pre sá ri os para fi nan -
ci a men tos go ver na men ta is, de po is de ha bi li tá-los na
ges tão de ne gó ci os en vol ven do ar te sa na to, ex por ta -
ção/im por ta ção e no vas tec no lo gi as.

Em me nos de um ano, mas de 110 mil pes so as
pas sa ram pelo pro gra ma, e os fi nan ci a men tos su pe -
ra ram o do bro do pre vis to.

Po rém, se o Exe cu ti vo pre ten de mes mo cons -
tru ir um ho ri zon te de con fi an ça, es ta bi li da de e su ces -
so para mi lhões de bra si le i ros do ta dos de es pí ri to em -
pre en de dor, deve, an tes de tudo, ou vir com aten ção a
voz de les, o cla mor que par te de suas pró pri as agru -
ras. O pon to de par ti da po de ria ser es tu dos como o
que aca bo de re fe rir. Ne les, os en tre vis ta dos bra si le i -
ros apon tam, in sis ten te men te, a fal ta de ca pi tal de
giro, a car ga tri bu tá ria ele va da e a ina dim plên cia ca u -
sa da pela re ces são eco nô mi ca como suas prin ci pa is
do res de ca be ça.

Em pou cas pa la vras, para pros se gui rem em sua 
mis são de pro du zir mer ca do ri as, ser vi ços, opor tu ni -
da des de tra ba lho, es pe ran ça e pros pe ri da de, os pe -
que nos em pre en di men tos no Bra sil ne ces si tam de
mais cré di to e me nos im pos tos.

Apro ve i to o mo men to fi nal do meu dis cur so para 
de nun ci ar o abu so que o Go ver no de Go iás está co -
me ten do con tra em pre sá ri os pe que nos, mé di os e
gran des, com a ab sur da co bran ça an te ci pa da de tri -
bu tos es ta du a is. Essa me di da in fe liz, ali a da à au sên -
cia de li nhas de cré di to, faz au men tar a in for ma li da de
no Esta do. Se gun do nú me ros da Asso ci a ção Go i a na
do Pe que no Empre sá rio (AGPE), exis tem hoje em
Go iás cer ca de 120 mil pe que nas e mé di as em pre sas 
for ma is e pou co mais de 200 mil in for ma is. Re su min -
do: para cada em pre sa re gu lar, exis tem duas ir re gu la -
res no Esta do.

Se, por um lado, de mons tra vo ra ci da de na co -
bran ça an te ci pa da dos tri bu tos, o atu al Go ver no de
Go iás não age da mes ma for ma quan do o as sun to é
de in te res se dos mi cro em pre sá ri os. Não há ou tra
cons ta ta ção para ex pli car a fal ta de em pe nho dos de -
pu ta dos go ver nis tas, que são a ma i o ria na Assem -
bléia Le gis la ti va, quan to a de mo ra na apro va ção do
pro je to que cria um fun do para ava li zar o fu tu ro mi cro -
em pre sá rio, evi tan do a ne ces si da de da apre sen ta ção 
de um imó vel como ga ran tia.

Numa cru el iro nia, esse é o mes mo Go ver no
que gas ta pá gi nas e mais pá gi nas co lo ri das de pu bli -
ci da de nas ma i o res re vis tas do País para anun ci ar
“pa co tes de in cen ti vos fis ca is” des ti na dos à atra ção
de em pre sas e in ves ti men tos de fora. Qu an ta con tra -
di ção, quan to des per dí cio, quan ta men ti ra têm de su -



por tar os em pre en de do res, os mi cro em pre sá ri os e o
povo go i a no!

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re zen de, por 20
mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se gun da-fe i ra, as
com pa nhi as elé tri cas co me ça ram a efe tu ar o cor te no 
for ne ci men to de ener gia elé tri ca dos cli en tes que não
con se gui ram se ajus tar às co tas de ra ci o na men to de -
ter mi na das pelo Go ver no. As equi pes es tão nas ruas
de todo o País, ape nan do do nas de casa e em pre sá ri -
os que, por mo ti vos di ver sos, vi ram-se im pos si bi li ta -
dos de eco no mi zar o su fi ci en te para fu gir da me di da
cons tran ge do ra. O apa gão nas re si dên ci as e em pre -
sas pu ni das dura três dias.

Esses cor tes, como se sabe, fo ram de ter mi na -
dos pela Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia, ór -
gão cri a do pelo Go ver no Fe de ral para ad mi nis trar
esse pe río do de es cas sez. Em Go iás, o meu Esta do,
as pre vi sões ofi ci a is são de que 70 mil pes so as po de -
rão ser atin gi das pelo apa gão, so men te nes ta eta pa.
Sem dú vi da, é um nú me ro bas tan te ex pres si vo. São
ci da dãos que, de uma hora para ou tra, fi cam pri va dos 
de seus di re i tos bá si cos. São fa mí li as que es tão per -
den do o ali men to do dia-a-dia por que não po dem
mais con ser vá-los na ge la de i ra. São cri an ças im pos -
si bi li ta das de fa zer o de ver da es co la por que sim ples -
men te não exis te ilu mi na ção à no i te.

O mais dra má ti co, Sr. Pre si den te, é a re a li da de
vi vi da hoje por cen te nas de pe que nas em pre sas que
já se en con tram com o pro ces so pro du ti vo pa ra li sa do
di an te da in ter rup ção do for ne ci men to de ener gia elé -
tri ca. São ho mens e mu lhe res que ga nham o sus ten to 
atra vés do tra ba lho ho nes to de seu co mér cio ou mi -
cro in dús tria e ago ra se vêem di an te de pre ju í zos que
po dem até mes mo in vi a bi li zar os ne gó ci os. Essas
pes so as es tão ten do per das in cal cu lá ve is com o apa -
gão, os seus fun ci o ná ri os não po dem exer cer as ati vi -
da des, fo men tan do um ce ná rio que vai in ten si fi car
ain da mais os de sa jus tes so ci a is. 

A si tu a ção, Sr. Pre si den te, é tão gra ve, em bo ra o 
Cen tro-Oes te – e aí se in clui Go iás – con tri bu iu com
apro xi ma da men te 20% que bus ca va o Go ver no na
eco no mia de ener gia. Então, não ocor reu uma in di fe -
ren ça ou des res pe i to por par te do povo ao cha ma -
men to do Go ver no e à im po si ção de uma po lí ti ca im -
plan ta da emer gen ci al men te para a eco no mia de
ener gia.

Sr. Pre si den te, a si tu a ção é tão gra ve que o jor -
nal O Po pu lar, ór gão da im pren sa es cri ta de ma i or ti -
ra gem diá ria no Esta do de Go iás, traz na sua pri me i ra 
pá gi na a fo to gra fia de uma mi cro em pre sá ria da in dús -
tria de con fec ção que, au xi li a da por seis fun ci o ná ri as,

de i xa de pro du zir duas mil pe ças diá ri as, ar can do
com um pre ju í zo de R$2 mil. Como ela, há um nú me ro 
enor me de pes so as que nes te mo men to es tão de so -
la das. 

Os ca sos se re pe tem em to dos os se to res da
eco no mia de Go iás, do Cen tro-Oes te e – pos so afir -
mar sem medo de erro – do Bra sil. São pro pri e tá ri os
de su per mer ca dos que não têm como abri gar car nes
e pro du tos di ver sos que ne ces si tam do fre e zer. São
do nos de lan cho ne tes im pos si bi li ta dos de aten der à
de man da por que não po dem ser vir be bi das ge la das.
É o mar ce ne i ro que não po dem en tre gar a en co men -
da, cor ren do o ris co de per der o cli en te e o sus ten to
de casa. No va men te, o povo está pa gan do a con ta
dos er ros co me ti dos pe las au to ri da des pú bli cas.

Não há ne ces si da de de se dis cu tir aqui de quem 
é a res pon sa bi li da de pelo apa gão que as sal tou o
País. To dos sa bem que os se to res go ver na men ta is,
de uma for ma ou de ou tra, fa lha ram cla mo ro sa men te.
O povo, que está sen do pu ni do in jus ta men te, não tem 
ne nhu ma cul pa por essa si tu a ção. As em pre sas,
gran des e pe que nas, não con tri bu í ram para jo gar o
País nes se es ta do de co i sas. Mas, hoje, são elas que
car re gam o far do da cri se, mes mo por que os in di ca -
do res con jun tu ra is já com pro vam a de sa ce le ra ção da
eco no mia.

O que o País es pe ra dos in te gran tes da Câ ma ra
de Ges tão da Cri se Ener gé ti ca, sob o co man do do
ilus tre Mi nis tro Pe dro Pa ren te, é a ado ção de me di das 
cri a ti vas ca pa zes de pro vo car os me no res es tra gos
pos sí ve is no co ti di a no da so ci e da de. Sa be mos que
pre ci sa mos con ti nu ar eco no mi zan do ener gia. É ver -
da de que o ní vel dos re ser va tó ri os con ti nua ba i xo,
ape sar das pri me i ras chu vas. Esta mos, na mé dia,
com ape nas 12 por cen to do vo lu me de água ne ces -
sá rio para mo ver as tur bi nas das hi dre lé tri cas. É ver -
da de tam bém que te re mos de man ter o re gi me de
con ten ção pelo me nos até abril de 2002, quan do o
pro ble ma será re a va li a do. Não te mos ou tra sa í da. 

O que não pode acon te cer é a do sa gem er ra da
das me di das de eco no mia de ener gia. O povo, às cus -
tas de sa cri fí ci os, tem co la bo ra do de ma ne i ra sur pre -
en den te, den tro de um es pí ri to co le ti vo de ci da da nia
ra ras ve zes vis to no País. 

Por isso, pro vi dên ci as po lê mi cas como a ado -
ção de fe ri a dos ex tra or di ná ri os na Re gião Nor des te
pre ci sa ser de ba ti da com a so ci e da de, as sim como a
im po si ção de cor tes. Sem dú vi da, ne ces si ta mos con -
ti nu ar eco no mi zan do. Mas, igual men te, me re cem
aten ção es pe ci al as fa mí li as de ba i xa ren da, as em -
pre sas, se jam gran des, mé di as, pe que nas ou até mi -
cro em pre sas, e, igual men te, as or ga ni za ções cujo
fun ci o na men to aten dem a fins hu ma ni tá ri os. Numa
pa la vra: pre ci sa mos evi tar, a todo cus to, o agra va -
men to dos nos sos pro ble mas eco nô mi cos e so ci a is. 



Pre ci sa mos pre ser var o cha ma do país real, o
país que pro duz, o país que pul sa nas ruas, o país
que, mes mo so bre car re ga do de im pos tos, en con tra
um je i to de ofe re cer em pre gos, de ge rar ri que zas e de 
re sol ver seus pro ble mas prá ti cos. É esse país real
que mu i tas ve zes é ig no ra do nos ga bi ne tes re fri ge ra -
dos do po der, onde nun ca fal ta ener gia, onde nem se -
quer se co nhe ce o va lor das con tas de luz, onde as
de ci sões são mais téc ni cas do que po lí ti cas. Esse
Bra sil, de sa fi an do mu i tas ve zes as suas pró pri as de fi -
ciên ci as es tru tu ra is, sem pre en con tra so lu ções in te li -
gen tes e ra ci o na is para os seus pro ble mas. 

Em al guns pon tos, re co nhe ce mos que a Câ ma -
ra de Ges tão da Cri se Ener gé ti ca fez um bom tra ba -
lho. A in ter ven ção pes so al do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, em de ter mi na dos mo men tos,
tam bém aju dou na ad mi nis tra ção da cri se. Obti ve mos 
ín di ces ex pres si vos de re du ção do con su mo, com o
in ten so en ga ja men to da po pu la ção e, prin ci pal men te, 
das clas ses pro du to ras. E sa be mos, te mos cons ciên -
cia de que não po de mos re la xar na eco no mia de
ener gia. 

Mas ocor re que a im plan ta ção de pro pos tas
mais ra di ca is, como os cor tes pu ni ti vos e os fe ri a dões 
anun ci a dos para o Nor des te, têm ob ti do pés si ma re -
per cus são jun to à so ci e da de. 

Hoje, há um ine gá vel cli ma de re vol ta. No Nor -
des te, até os go ver na do res, se gun do no ti cia a im -
pren sa, se le van tam con tra as me di das que ame a -
çam com pro me ter ain da mais o giro da eco no mia dos
seus Esta dos. É até pos sí vel acre di tar que en fren ta -
mos o ris co de per der a ade são po pu lar ao pro gra ma
de ra ci o na men to, tão es pon tâ nea no iní cio, mas ago -
ra di mi nu in do di an te da per ple xi da de ca u sa da pe las
úl ti mas pro vi dên ci as.

As au to ri da des res pon sá ve is têm fa lha do, por
exem plo, ao per mi tir o es va zi a men to da cam pa nha
pu bli ci tá ria so bre as me di das de eco no mia de ener -
gia. Não é mais tão in ten sa, tam bém, a par ti ci pa ção
dos re pre sen tan tes da so ci e da de no en ca mi nha men -
to das de ci sões so bre o ra ci o na men to. Além dis so, o
ho rá rio de ve rão foi mais uma vez im plan ta do, este
ano, sem uma au diên cia mais am pla do con jun to da
na ção. Por isso, pre ci sa mos mu dar os ru mos. A re to -
ma da do de ba te com os se to res di re ta men te en vol vi -
dos na cri se é o ca mi nho para que ve nham sur gir al -
ter na ti vas até ago ra iné di tas, po rém em con di ções de
con tri bu ir para ame ni zar as di fi cul da des cri a das pelo
ra ci o na men to.

A tec no cra cia de Bra sí lia cos tu ma ser acu sa da
de fri e za e in sen si bi li da de di an te dos nos sos pro ble -
mas hu ma nos e so ci a is. Essa pos tu ra, in fe liz men te,

pode ser iden ti fi ca da em al guns mo men tos da cri se
de ener gia que ora en fren ta mos. É ver da de. É pre ci so 
que o Go ver no te nha hu mil da de para ad mi tir. Ain da
há tem po para uma cor re ção da rota, ga ran tin do, até
onde for pos sí vel, a sus ten ta ção do nos so se tor pro -
du ti vo e das áre as que per mi tem o fun ci o na men to do
País. 

Des ta for ma, que ro pes so al men te so li ci tar ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e ao Mi nis tro 
Pe dro Pa ren te, que co man da a Câ ma ra de Ges tão da 
Cri se Ener gé ti ca, para que de fi ni ti va men te sus pen -
dam os cor tes no for ne ci men to de ener gia elé tri ca
para aque las fa mí li as ou em pre sas que não con se -
gui ram atin gir ple na men te as me tas do ra ci o na men to. 
Essa me di da é exa ge ra da, pe na li za em de ma sia a
so ci e da de, já sub me ti da a pe sa das mul tas pe cu niá ri -
as, e não re sol ve os pro ble mas cru ci a is do se tor. Não
é jus to que o mes mo con su mi dor pa gue duas ve zes: a 
pri me i ra, a mul ta quan do do pa ga men to da taxa de
ener gia; e a se gun da, o cor te por três dias da ener gia
na sua em pre sa ou em seu do mi cí lio. Os apa gões de -
fla gra dos ago ra fa zem in ten si fi car a cri se so ci al, ge -
ram per das no pro ces so pro du ti vo e de sem pre go, tra -
zem per tur ba ção e ano ma li as dis so ci a das dos re a is
in te res ses do País.

O povo não pode pa gar so zi nho a con ta das im -
pro vi sa ções que le va ram o País a essa ter rí vel cri se
no se tor ener gé ti co. É pre ci so que o Go ver no te nha
dis cer ni men to su fi ci en te para não exa ge rar na do sa -
gem e abrir um novo flan co de di fi cul da des.

Pa ra li sar a pro du ção do País é inad mis sí vel em
um mo men to em que tan tos pa de cem a fal ta de em -
pre go. É pre ci so in sis tir em ob ter a co la bo ra ção da so -
ci e da de para que cada um faça a sua par te, ga ran tin -
do os 20% de eco no mia ne ces sá ri os ao Bra sil nes te
mo men to. 

Ao Pre si den te da Re pú bli ca, re i te ra mos o pe di -
do para que te nha cada vez mais pre sen ça ati va,
como ma gis tra do e como pri me i ro man da tá rio, na ad -
mi nis tra ção da cri se ener gé ti ca, di ri min do os con fli tos 
e de ci din do em fa vor dos in te res ses das clas ses mais
hu mil des, aos qua is o Pre si den te é ex tre ma men te
sen sí vel, que são a ma i o ria nes te País.

O mo men to, Srªs e Srs. Se na do res, é de re pen -
sar o País, ado tan do po si ções fir mes, mas sen sa tas
que não pre ju di quem o con jun to da so ci e da de. Pri o ri -
zar os in ves ti men tos que re cu pe rem a in fra-es tru tu ra,
sus pen der as pri va ti za ções do se tor ener gé ti co,
apos tar no tra ba lho do povo e na sua per ma nen te dis -
po si ção em co la bo rar são ati tu des fun da men ta is. É
so men te atra vés des sa ini ci a ti va que ire mos cons tru ir 
um Bra sil for te e prós pe ro.



O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Qu an do V. Exª
achar con ve ni en te, Se na dor Iris Re zen de, gos ta ria
que me con ce des se um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, ouço o ilus tre re pre sen tan te da nos sa que -
ri da Ba hia.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Ilus tre Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª fo ca li za, sem dú vi da, um as sun to
mo men tâ neo da ma i or im por tân cia para toda a nos sa
so ci e da de, que são to dos os pro ble mas de cor ren tes
do ra ci o na men to que o Bra sil, nes te mo men to, está
ex pos to. V. Exª re co nhe ce o es for ço que o Go ver no
fez, que está fa zen do, ao mes mo tem po em que, com
mu i ta ra zão, co lo ca al guns pro ble mas que têm tra zi do 
pre ju í zos sen sí ve is a nos sa po pu la ção. Gos ta ria de
me re fe rir, par ti cu lar men te, à ques tão que, nes te mo -
men to, pre o cu pa a to dos os Esta dos nor des ti nos: os
fe ri a dões que es tão sen do de cre ta dos na que la re -
gião, onde a si tu a ção é mais gra ve. Não po de mos
ima gi nar que o Go ver no es te ja fa zen do isso ape nas
por fa zer, mas por que está se con si de ran do obri ga do
a isso. Entre tan to, há al guns pon tos que re al men te
me re cem ser con si de ra dos. Du ran te a re u nião que ti -
ve mos na se ma na pas sa da com o Mi nis tro Pe dro Pa -
ren te, na Co mis são Mis ta de Ener gia que tra ta des se
as sun to, so li ci ta mos um es for ço adi ci o nal do Go ver no 
para que fos sem ana li sa das to das as me di das que
pos si bi li tas sem um au men to da ofer ta a cur to pra zo,
mes mo por que sa be mos que isso pode acon te cer.
Qu an do se fala em cur to pra zo a essa al tu ra, te mos
que fa lar em 45, 60 dias, mas não po de mos cor rer o
ris co, caso haja um atra so ou uma frus tra ção na es ta -
ção chu vo sa, de ver mos essa si tu a ção agra va da na
re gião nor des ti na. E há um ou tro as pec to fun da men -
tal: va mos ter, nes te ano, no Nor des te, uma opor tu ni -
da de como pou cas de ter o flu xo tu rís ti co au men ta do,
cres cen te, por que há res tri ções às vi a gens ao ex te ri -
or, tan to por mo ti vos eco nô mi cos, como por es ses
pro ble mas in ter na ci o na is a que es ta mos as sis tin do.
Ha ve rá, por tan to, um gran de aflu xo para aque la re -
gião. Nes se sen ti do, a re gião se ria ex tre ma men te pre -
ju di ca da se cri as sem a ex pec ta ti va de que pro ble mas
com o for ne ci men to de ener gia po de ri am acon te cer
em no vem bro, de zem bro e ja ne i ro, em bo ra se es pe re
que as chu vas àque la épo ca já te nham re to ma do e
re cu pe ra do os re ser va tó ri os. Não po de mos, en tre tan -
to, cor rer mais ris cos. Assim, toda me di da no sen ti do
de au men tar a ofer ta – acre di to que há me di das des -
se tipo – deve ser to ma da, ain da que se cor ra o ris co
de de po is, com a chu va, ela não mais ser ne ces sá ria.
Por tan to, como te mos que re cu pe rar os ní ve is dos re -
ser va tó ri os, qual quer ca pa ci da de ins ta la da que per -

mi ta, com ge ra ção tér mi ca, pou par os re ser va tó ri os
no iní cio da es ta ção chu vo sa se ria mu i to in te res san te
para que ti vés se mos mais se gu ran ça no ano de 2002. 
Como V. Exª está fo ca li zan do um pro ble ma mu i to in te -
res san te, eu, como Se na dor de um Esta do nor des ti -
no, apro ve i to a in ter ven ção ex tre ma men te opor tu na
que faz para fa zer um ape lo que já fi ze mos na Co mis -
são Mis ta de Ener gia, ou seja, de se ja mos re no var
esse ape lo ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te, ao Mi nis tro
José Jor ge, que têm se mos tra do ex tre ma men te efi ci -
en tes na con du ção des sa cri se: é pre ci so en vi dar to -
dos os es for ços no sen ti do de au men tar a ofer ta de
ener gia. Não po de mos mais cor rer ne nhum ris co. Se,
no fu tu ro, isso se mos trar des ne ces sá rio, nin guém vai 
acu sar o Go ver no de ter to ma do uma me di da se gu ra
para evi tar um pro ble ma ma i or para toda essa re gião.
Agra de ço a V. Exª pela opor tu ni da de des te apar te.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sou eu
quem agra de ce a V. Exª, Se na dor Pa u lo Sou to, pelo
im por tan te apar te que me fez e que in dis cu ti vel men te 
le gi ti ma a pre o cu pa ção que tra go nes ta tar de à tri bu -
na do Se na do, na ex pec ta ti va de que o Pre si den te da
Re pú bli ca, sen sí vel como tem sido aos cla mo res so -
ci a is e com a hu mil da de pró pria dos es ta dis tas – já
dis se isso aqui cer ta vez – re vo gue essa de ci são de
cor tes de ener gia. Esses cor tes re fe rem-se a em pre -
sas, a pes so as que não têm cul pa se exa ge ra ram no
con su mo, pois mu i tas des sas pes so as têm, em sua
pe que na in dús tria, em sua lan cho ne te, o úni co ins tru -
men to para o ga nha-pão.

De for ma que essa me di da de cor tes não so lu ci -
o na ria o pro ble ma, uma vez que to dos aque les que
ex ce dem es tão su je i tos às mul tas. Aliás, pode tra zer
mais pro ble mas, tais como de sem pre go, fa lên cia de
em pre sas e, com isso, um des con tro le pro fun do na
vida de mi lha res e mi lha res de pes so as.

Tra go aqui um tes te mu nho do meu Esta do: a po -
pu la ção co la bo rou ex tra or di na ri a men te com o Go ver -
no. Não se ou viu uma crí ti ca no meio do povo. A ci da -
de, de uma hora para ou tra, fi cou às es cu ras. É co -
mum che gar em uma re si dên cia, em um apar ta men to 
e se de pa rar com ape nas uma lâm pa da ace sa. E to -
dos en ten dem essa ati tu de como con tri bu i ção. Entre -
tan to, essa sim pa tia, essa boa von ta de, re a fir mo aqui, 
pode de sa pa re cer di an te de uma ati tu de an ti pá ti ca,
que atin gi rá uma par ce la im por tan te da nos sa so ci e -
da de e não tra rá ne nhu ma so lu ção.

Por tan to, es pe ra mos que o Go ver no seja sen sí -
vel a esse pro ble ma. Re i te ro a su ges tão de V. Exª.
Que pro vi dên ci as es tão sen do to ma das? Qu an tos
con jun tos es tão sen do ins ta la dos emer gen ci al men -
te?



Lem bro-me bem que, quan do as su mi o Go ver -
no de Go iás, em 1983, mais de 50% das ci da des
eram ser vi das por con jun tos mo vi dos a di e sel, in clu si -
ve as ci da des do Esta do do To can tins, ex ce to qua tro
ou cin co. Assim, de fen do a idéia de que es ses con jun -
tos po de ri am ser apro ve i ta dos, num caso de emer -
gên cia, para evi tar es ses pe que nos cas ti gos, que re -
pre sen tam um gol pe fa tal para mu i tas fa mí li as e não
re sol vem o pro ble ma.

Mu i to obri ga do, Se na dor. Estou cer to de que o
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que não fi ca rá 
in sen sí vel a es ses ape los que, para mu i tos, po dem
sig ni fi car um fato sim ples, mas, para o povo, é algo
mu i to im por tan te.

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 Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – 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, o ale mão Pe ter Ei -
gen, Pre si den te da Trans pa rên cia Inter na ci o nal, afir -
mou com sa be do ria que não exis tem fór mu las má gi -
cas para o com ba te à cor rup ção. O que há, e é pos sí -
vel, é um pro ces so len to com avan ços e re tro ces sos.
Dis se ele: ”É uma guer ra; não é uma ba ta lha“. E eu di -
ria que é cer ta men te uma guer ra com mu i tas ba ta lhas 
a se tra var. 

Uma das ba ta lhas im por tan tes é a que se tra va
por meio da co mis são par la men tar de in qué ri to. Não
há dú vi da de que se ge ne ra li za, ou ten ta-se ge ne ra li -
zar, o con ce i to de que toda CPI é uma fá bri ca de piz -
zas. Cer ta men te essa ge ne ra li za ção é in jus ta. Pro va -
vel men te – e isso é na tu ral – uma ou ou tra CPI não al -
can ce re sul ta dos ob je ti vos, mas, sem dú vi da, há
aque las que pro du zem ver da de i ros es tra gos e al can -
çam re sul ta dos ex tre ma men te sig ni fi ca ti vos em fa vor
do in te res se pú bli co.

A TV Se na do, em um ex tra or di ná rio tra ba lho
jor na lís ti co, apre sen tou um his tó ri co de di ver sas CPIs 
bem su ce di das no Se na do Fe de ral, tais como: a CPI
do Orça men to, a CPI do Ju di ciá rio, a CPI do Sis te ma
Fi nan ce i ro, en fim, CPIs que in ves ti ga ram em pro fun -
di da de, apre sen ta ram os ilí ci tos pra ti ca dos e pos si bi -
li ta ram ao Po der Exe cu ti vo res sar cir-se de enor mes
pre ju í zos, em fun ção de re cur sos ile gal men te sub tra í -
dos dos co fres pú bli cos. E mais: CPIs que per mi ti ram
ao Mi nis té rio Pú bli co ado tar pro ce di men tos para res -
pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal, pos si bi li tan do ao Po -
der Ju di ciá rio, por con se qüên cia, jul gar e con de nar.

Vol to a esse as sun to por con si de rar esse um
ins tru men to pre ci o so da ati vi da de par la men tar, já que 

exer ce mos a nos sa mis são com duas ver ten tes im -
por tan tes: a que nos im põe le gis lar e a que nos atri bui 
a in cum bên cia de fis ca li zar. Abor do essa ques tão por -
que es tou vi ven do uma ex pe riên cia, pela pri me i ra
vez, de CPI e por de fe rên cia dos co le gas, como Pre si -
den te da CPI do Fu te bol. Cer ta men te há o que se fa -
zer para trans for mar a ins ti tu i ção CPI num ins tru men -
to ain da mais efi caz no com ba te à cor rup ção. Sin to
que há ne ces si da de de uma par ce ria mais efi caz com 
o Po der Ju di ciá rio. A CPI, ao pro por a que bra de si gi lo
ban cá rio e fis cal no aten di men to de uma das suas
prer ro ga ti vas fun da men ta is, en con tra re sis tên cia mu -
i tas ve zes no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que tem con -
ce di do, com fa ci li da de, li mi na res a quem as re quer.

De ou tro lado, há uma pos si bi li da de de in ves ti -
ga ção no ex te ri or, des de que se cons ti tua a cha ma da
for ça ta re fa en vol ven do o Mi nis té rio da Jus ti ça, a
Advo ca cia Ge ral da União, o Mi nis té rio Pú bli co e a
Po lí cia Fe de ral. A CPI do Fu te bol re que reu que se
cons ti tu ís se essa for ça ta re fa para que se apro fun -
das se em in ves ti ga ções que pu des sem al can çar mo -
vi men ta ção fi nan ce i ra no ex te ri or. Essa ten ta ti va foi
frus tra da; não ob ti ve mos res pos ta. 

A ou tra al te ra ção fun da men tal está en tre gue
ago ra à Câ ma ra dos De pu ta dos. Tra ta-se da ne ces -
sá ria al te ra ção do ins ti tu to da imu ni da de par la men tar, 
que pro te ge o Par la men tar nos mo men tos até dos
ma i o res es cân da los e que per mi te a ele uma dis tin -
ção des ca bi da de se re cu sar, in clu si ve, a com pa re cer
para de por em uma CPI. Tal fato ocor reu ago ra du ran -
te os tra ba lhos da CPI do Fu te bol. Um úni co ci da dão,
co lo can do-se aci ma dos de ma is, como se pu des se
ter esse tipo de pri vi lé gio, re cu sou-se a de por, e a CPI 
não teve ins tru men tos le ga is para for çá-lo a cum prir o
de ver de pres tar de po i men to. Por que essa dis tin ção,
es pe ci al men te com pes so as que dis tin ção não me re -
cem, já que es tão en vol vi das em es cân da los de cor -
rup ção? 

Por tan to, cabe à Câ ma ra dos De pu ta dos pro vi -
dên ci as ur gen tes para, ao fi nal dos de ba tes, con clu ir
com as mu dan ças já pro pos tas pelo Se na do Fe de ral
no ins ti tu to da imu ni da de par la men tar, para eli mi nar
des ca bi dos pri vi lé gi os que am pa ram Par la men ta res,
mes mo quan do pra ti cam cri me co mum.

Apro ve i to, Sr. Pre si den te, para des ta car que,
ape sar des sa cam pa nha para de sa cre di tar a CPI, de
modo ge ral, ela é tão efi caz, pro vo ca tan to medo, a
pon to de o pró prio Go ver no Fe de ral ter ado ta do prá ti -
cas con de ná ve is para im pe dir a ins ta la ção da CPI
que pre ten dia in ves ti gar cor rup ção no Go ver no. Se a
CPI fos se ine fi caz, se ela não apre sen tas se re sul ta -
dos ob je ti vos, cer ta men te não se me a ria tan to medo.



Medo que nós cons ta ta mos ago ra, quan do a CPI do
Fu te bol ca mi nha para o seu en cer ra men to, com ame -
a ças ve la das e sór di das que al can çam fun ci o ná ri os,
pro fis si o na is des ta Casa que au xi li am tec ni ca men te a 
Co mis são. 

Como dis se on tem, são ame a ças sór di das, fi -
lhas da co var dia, por que são pro du zi das no ano ni ma -
to, cer ta men te por aque les que te mem o re la tó rio fi nal 
da CPI, que vai per mi tir ao Mi nis té rio Pú bli co res pon -
sa bi li zar ci vil e cri mi nal men te pes so as que se jul ga -
vam inal can çá ve is pela le gis la ção vi gen te no País. O
que se cons ti tu ía, na ver da de, era uma cas ta de pri vi -
le gi a dos, dis tan tes da hi pó te se de res pon sa bi li za ção
ci vil e cri mi nal e, por tan to, à mar gem da le gis la ção vi -
gen te no País.

A CPI ar re ben tou a cha ma da ca i xa-pre ta do fu -
te bol bra si le i ro, des ven dan do mis té ri os, re ve lan do
ma ze las, fal ca tru as e mu i ta cor rup ção, que deu ori -
gem a cri mes con tra o sis te ma fi nan ce i ro, con tra a or -
dem tri bu tá ria na ci o nal, com ní ti da eva são de di vi sa,
so ne ga ção fis cal, eli são fis cal, la va gem de di nhe i ro e
en ri que ci men to ilí ci to, uma ver da de i ra se le ção de cri -
mes que vão da fal si da de ide o ló gi ca a cri mes ele i to -
ra is, etc. 

Por que es ta ria o Con gres so Na ci o nal im pe di do
de in ves ti gar esse se tor? A CPI foi con tes ta da de iní -
cio e en fren tou re sis tên ci as para con ven cer que é le -
gí ti ma, que é cons ti tu ci o nal e, so bre tu do, que é ne -
ces sá ria.

O de sem pe nho da CPI, Se na dor Ney Su as su -
na, le vou al gu mas pes so as, in clu si ve o bri lhan te Se -
na dor José Fo ga ça, a al te rar o con ce i to que ti nham
em re la ção a cer tas en ti da des, que são ins ti tu i ções
de di re i to pri va do, mas que exer cem fun ção pú bli ca
pri mor di al, como as en ti da des res pon sá ve is pela ad -
mi nis tra ção do fu te bol, até por que o fu te bol é par te in -
te gran te do pa tri mô nio cul tu ral do povo bra si le i ro.

A CPI pro du ziu, por tan to, até essa al te ra ção de
con ce i to ju rí di co sus ten ta da pelo Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, que ne gou pro vi men to a ações in ter pos tas
que pre ten di am ex tin guir a CPI já ins ta la da, im pe din -
do-a de exer cer a ati vi da de de in ves ti gar para fis ca li -
zar e pro por al te ra ções na le gis la ção que pos sam co i -
bir os abu sos até hoje pra ti ca dos; eli mi nan do ví ci os
his tó ri cos na ad mi nis tra ção do fu te bol e im pe din do
que este País con ti nue a per der com essa ver da de i ra
he mor ra gia de re cur sos, que são re pas sa dos por en -
tre os de dos das mãos su jas de cor rup ção de mu i tos
da que les que ad mi nis tram o nos so fu te bol.

E não é sem im por tân cia, o va lor não é in sig ni fi -
can te. O fu te bol mo vi men ta no Bra sil mais de R$18 bi -
lhões, e par te con si de rá vel des sa ci fra mo vi men ta-se

no ex te ri or de for ma mar gi nal, ile gal e no ci va aos in te -
res ses do povo bra si le i ro.

Por que não ha ve ría mos de fis ca li zar para sa -
ber mos o quan to o povo bra si le i ro per de, onde o País
per de e, com os pre ju í zos do País, quem in de vi da -
men te ga nha? 

Hoje, an tes da con clu são dos tra ba lhos da CPI,
po de mos afir mar que o País per de mais do que ima gi -
ná va mos. Per de mu i to, per de hor ro res, mas não po -
de mos apon tar, ain da, to dos os que ga nham com os
pre ju í zos para o País ad vin dos da cor rup ção e da
mar gi na li da de. 

O no bre Se na dor Ge ral do Althoff, Re la tor des sa
CPI, tem em suas mãos enor me res pon sa bi li da de,
mas S. Exª está de sin cum bin do-se bri lhan te men te
das fun ções e eu não te nho dú vi da de que irá pro por
um re la tó rio sé rio, res pon sá vel e ri go ro so, apon tan do
os ilí ci tos no pri me i ro mo men to e, no se gun do e mais
im por tan te mo men to, apon tan do su ges tões para uma 
nova e mo der ni za do ra le gis la ção, a fim de que pos sa -
mos dar um sal to de qua li da de na ad mi nis tra ção do
fu te bol do nos so País. 

Os cri mes são pra ti ca dos por di ri gen tes que se
co lo cam à som bra dos clu bes e ar qui te tam es tru tu ras
que se cons ti tu em na ver da de i ra ar qui te tu ra da far sa,
com os tais po de res dos clu bes su cum bin do-se di an -
te do po der ma i or da pre po tên cia de al guns di ri gen -
tes, que im põem, de for ma qua se sem pre ilí ci ta, de ci -
sões ho mo lo ga das sem pre, ro ti ne i ra men te, pe los
Con se lhos Be ne mé ri tos, fis ca is, de li be ra ti vos dos
Clu bes, que ofe re cem le ga li da de àqui lo que é ab so lu -
ta men te mar gi nal, im pe din do que es ses di ri gen tes
res pon dam pe ran te o Po der Ju di ciá rio por que as
suas ações fo ram con va li da das por ins tru men tos
cons ti tu í dos le gal men te, mas de for ma es drú xu la e
imo ral. 

A pro pos ta de le gis la ção nova para a ad mi nis -
tra ção do fu te bol bra si le i ro quer co i bir os abu sos, eli -
mi nar os ví ci os his tó ri cos, es tan car essa he mor ra gia
pro vo ca da pela cor rup ção, que faz com que o País
per ca bi lhões anu al men te, de i xan do de ge rar mais
em pre gos, mais re ce i ta pú bli ca, de i xan do por man ter
o fu te bol na in for ma li da de como ati vi da de eco nô mi ca, 
na mar gi na li da de mes mo, de i xan do de con tri bu ir
como uma ati vi da de eco nô mi ca, por isso, de for ma
mais efi caz no pro ces so de de sen vol vi men to eco nô -
mi co e so ci al do nos so País. 

De pro pó si to, Srs. Se na do res, não es tou abor -
dan do – nem pas sei per to – a ques tão, que é tam bém
fun da men tal para a po pu la ção, re la ti va à qua li da de
téc ni ca do es pe tá cu lo pro du zi do pelo fu te bol. Estou
me res trin gin do ape nas às ques tões eco nô mi cas e



so ci a is; es tou ava li an do des ta tri bu na tão-so men te os 
re sul ta dos do im pac to pro du zi do pela mar gi na li da de
e pela cor rup ção na ad mi nis tra ção des sa ati vi da de
eco nô mi ca e so ci al, que é tam bém fun da men tal para
o nos so País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mês
de no vem bro, pro va vel men te, con clu i re mos os tra ba -
lhos da CPI. Cer ta men te o re la tó rio do Se na dor Ge -
ral do Althoff me re ce rá o apo io da ma i o ria dos in te -
gran tes da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to e será
apro va do pelo Ple ná rio do Se na do Fe de ral, para que
pos sa pro du zir sig ni fi ca ti vos efe i tos de na tu re za ju rí -
di ca. Será re me ti do, de um lado, ao Mi nis té rio Pú bli co
e, de ou tro, à Câ ma ra dos De pu ta dos –– já que há
Par la men ta res en vol vi dos –-, a fim de que a Na ção
bra si le i ra, mais uma vez, te nha cons ciên cia de que o
pa pel da CPI é fun da men tal, des de que se de se je re -
al men te com ba ter, de for ma fron tal e se gu ra, a cor -
rup ção no 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 Ney Su as su na por 20 mi nu -
tos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB –– PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –– Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de
abor dar três as sun tos ra pi da men te. O pri me i ro é de
or dem qua se pes so al. 

To dos sa bem que o meu Par ti do fez uma in di ca -
ção para eu ocu par o Mi nis té rio da Inte gra ção. Des de
essa data, te nho man ti do mi nha boca fe cha da. Não dei 
ab so lu ta men te ne nhu ma in for ma ção a res pe i to. Qu an -
do me per gun tam, res pon do: “Nada a con si de rar”, “o
Par ti do in di cou” ou “per gun tem ao Pre si den te”.

Po rém, não raro, leio re por ta gens na im pren sa
em que di vul gam até fra ses que eu te ria pro fe ri do. Fico
sur pre so ao ver esse jogo in si di o so quan do se faz uma 
in di ca ção. Qu an tas no tas plan ta das! Eu gos ta ria de re -
pu di ar isso e es cla re cer que não au to ri zo nin guém a
in ven tar pa la vras e co lo cá-las na mi nha boca.

Se gun do: ja ma is po de rei ad mi tir que al guém
faça jul ga men to so bre o meu ca rá ter e so bre como agi -
rei se acon te cer isso ou aqui lo. Quem co nhe ce o meu
ca rá ter sou eu e não que ro ou vir nin guém di zer: “Se
não fi zer isso, pode acon te cer aqui lo”. Essas elu cu bra -
ções só vi sam a um ob je ti vo: ten tar cri ar um im pas se
en tre os par ti dos, o que não é do nos so in te res se.

O ou tro as sun to, Sr. Pre si den te, re fe re-se a uma 
car ta que re ce bi e que diz o se guin te: 

Exmº Sr. Se na dor, vi mos in for mar a V. Exª que,
no nos so Mu ni cí pio, exis te uma po pu la ção eco no mi -

ca men te ati va de cer ca de 3.500 pes so as, cuja nos sa
po pu la ção in dí ge na Po ti gua ra, so ma da aos Mu ni cí pi -
os vi zi nhos, Baía da Tra i ção e Rio Tin to, ul tra pas sa a
8.000 ín di os, to dos so bre vi ven do da agri cul tu ra de
sub sis tên cia e pes ca, pois a cana-de-açú car, prin ci pal
cul tu ra da re gião, é sa zo nal e in su fi ci en te para a sus -
ten ta ção, além de es tra nha aos cos tu mes in dí ge nas.

Nos úl ti mos anos, o ca ran gue jo, que sem pre foi a 
prin ci pal fon te de ren da e de sus ten to da ma i o ria da
po pu la ção, so freu uma mor tan da de inex pli ca da – isso
acon te ceu da Ba hia até o Ma ra nhão –-, obri gan do
prin ci pal men te os ín di os a pro cu rar no vas for mas de
so bre vi vên cia, o que os le vou a par ti rem para a cri a ção 
do ca ma rão ma ri nho em ca ti ve i ro como úni ca fon te
viá vel, pois a caça e a pes ca tam bém es cas se a ram .

Há pou cos mi nu tos, eu con ver sa va com o Pre si -
den te da Casa em exer cí cio, e S. Exª me di zia que a
po pu la ção in dí ge na ocu pa cer ca de 12% do ter ri tó rio
na ci o nal, um con tin gen te de pou co mais de 200 mil
pes so as. Con tu do, os ín di os da Pa ra í ba são os pri -
mos po bres. A ex ten são do ter ri tó rio é mu i to pe que na, 
e te mos uma po pu la ção re la ti va men te gran de: oito mil 
ha bi tan tes.

Sr. Pre si den te, em bo ra todo esse pro ces so te -
nha sido fe i to cor re ta men te, com so li ci ta ção de li cen -
ças e tudo o mais, até hoje não con se gui mos essa li -
cen ça, e es ses ín di os têm tido pro ble mas. E o que é
pior: por não te rem re cur sos para o em pre en di men to,
pro cu ra ram fon tes ofi ci a is de fi nan ci a men tos e en -
con tra ram uma bar re i ra gi gan tes ca. Quem? O Iba ma,
que, em vez de au xi li ar es sas pes so as – to dos sa be -
mos que es tão nes te País des de que aqui che ga mos
e que têm um pas sa do di fe ren te de qual quer ou tra
raça –, pas sou a fa zer um ver da de i ro ter ro ris mo com
es ses ín di os. 

Encon tra-se nes te ple ná rio o Ca ci que da Alde ia
Ga le go. São vá ri as al de i as. Exis tem sete; ele é o Lí der 
das sete e per ten ce à al de ia Ga le go. Antô nio Bar ba -
lho – seu nome em por tu guês, mas ele é co nhe ci do
como Ca ci que Ga le go – me con ta va hoje: ”Se ti vés se -
mos pago, te ría mos con se gui do, por que nos pe di ram
di nhe i ro“. Fico pas mo em ou vir uma co i sa des sa! E
não po de ria de i xar de vir aqui de nun ci ar o fato – ao
lado dele en con tra-se o Su pe rin ten den te da Fu nai no
Esta do. 

Essa si tu a ção tem le va do a uma ten são tal, Sr.
Pre si den te, que hou ve, há pou cos dias, na al de ia Tra -
ma ta ia, um en tre ve ro en tre os ín di os, acos sa dos,
mul ta dos, e a Po lí cia Fe de ral jun to com o Iba ma, que
os pres si o nou. Eles se re be la ram e fi ze ram dois re -
féns do Iba ma e um da Po lí cia Fe de ral. Per gun to: será 
que agi ram cor re ta men te? Va mos nos pôr no lu gar



de les: a ter ra era de les, nós a to ma mos, a Fu nai os
pro te ge, a Fu nai en dos sa, a Fu nai so li ci ta, e o Iba ma
diz: ”Está mul ta do, mas, se fa ci li tar, re sol ve mos“. Isso
é in de co ro so! 

Fiz ques tão de fa lar so bre isso hoje quan do re -
ce bi o Ca ci que e o Su pe rin ten den te da Fu nai. 

De ve mos a esse povo e não po de mos, de ma -
ne i ra ne nhu ma, ace i tar fa tos como esse. 

Apro ve i to a opor tu ni da de para, des ta tri bu na, pe -
dir pro vi dên ci as às au to ri da des. Vou le var ime di a ta -
men te esta car ta ao Mi nis tro do Meio Ambi en te, mas
vou so li ci tar que to dos nós, Par la men ta res, nos em pe -
nhe mos, por que já pra ti ca mos mu i tos atos do lo ro sos
con tra esse povo, e, ago ra, no mo men to em que es tão
bus can do uma so lu ção viá vel, de cri ar ca ma rão, com
par cos re cur sos, com di fi cul da des, com o apo io da
pró pria Fu nai, não é jus to que ou tro or ga nis mo do Go -
ver no haja des sa for ma e blo que ie o an da men to des se 
pro ces so, que da ria a eles a dig ni da de de po der vi ver. 

Peço as pro vi dên ci as de vi das e o apo i a men to
de to dos os Srs. Se na do res para a ques tão –– so li ci to
in clu si ve que a TV Se na do fo ca li ze o Su pe rin ten den -
te da Fu nai e o Ca ci que, que está ao lado do nos so
De pu ta do de Man guan gua pe, o nos so De pu ta do Fer -
nan des.

O úl ti mo as sun to pelo qual ocu po esta tri bu na é
para fa lar so bre o Dia do Pro fes sor. 

Sou fi lho de pro fes sor – meu pai foi pro fes sor du -
ran te 45 anos – e sou pro fes sor des de os 17 anos,
quan do pres tei o pri me i ro con cur so, ain da na Pa ra í ba,
como pro fes sor le i go. Ha via mu i tos pos tu lan tes ao car -
go, mas fiz um con cur so, pas sei e co me cei a en si nar. 

Ensi nei vá ri as ma té ri as: De se nho, His tó ria Ge -
ral, His tó ria do Bra sil, Ma te má ti ca, Esta tís ti ca, en tre
ou tras. De po is, con ti nu ei no Rio de Ja ne i ro, como
Pro fes sor do Sa cré Cou er de Ma rie, e fiz con cur so
para a Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, onde
sou pro fes sor até hoje. 

Ti ve mos re cen te men te o Dia do Pro fes sor, no
úl ti mo dia 15. Essa é uma ala van ca da qual ne nhum
país pode abrir mão. Mas pa re ce-me que es ta re mos
sem pre fa da dos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, a ser tra ta dos como uma es pé cie de es cra vo.

Como pro fes sor de His tó ria, lem bro-me mu i to
bem de que Roma era in cul ta, mas era uma po tên cia
mi li tar, e a Gré cia era cul ta, mas não ti nha a for ça mi li -
tar e ter mi nou sen do do mi na da por Roma. To dos os
gre gos sá bi os fo ram le va dos para Roma e to dos se
or gu lha vam em di zer: “Este é o meu sá bio”. Po rém,
ele era es cra vo.

Pa re ce-me que, até hoje, esse ata vis mo per ma -
ne ce. Todo mun do elo gia o pro fes sor, diz como é bo -
ni ta e im pres cin dí vel a sua pro fis são, mas o tra tam, fi -
nan ce i ra men te, como se es cra vo fos se. Sei da di fi cul -
da de que meu pai teve, com dez fi lhos, como pro fes -
sor na Pa ra í ba, para sus ten tar a fa mí lia. Ele tra ba lha -
va pela ma nhã, à tar de e à no i te.

Eu mes mo ini ci ei a mi nha vida pro fis si o nal como
pro fes sor e sei o que é fazê-lo pela ma nhã, à tar de e à
no i te. É uma es cra vi dão, que fica bem ma i or quan do
ve ri fi ca mos, no fi nal do mês, o sa lá rio. Não pos so me
con for mar com o fato de os sa lá ri os con ti nu a rem no ní -
vel em que es tão e, o que é pior, de as nos sas uni ver si -
da des es ta rem pa ra li sa das por tão lon go tem po. Isso é
uma per da ir re pa rá vel. O tem po é ine xo rá vel. O que de -
i xou de ser en si na do di fi cil men te será re cu pe ra do.

Então, eu que ria lem brar o Dia do Pro fes sor e di -
zer o quan to é im por tan te para mim per ten cer a essa
ca te go ria e que pen se mos, du ran te esta se ma na, nes -
se pro fis si o nal, sem o qual este País não é ala van ca do.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – 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 a apar te a V. Exª.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Ney Su as su na, se rei bre ve por es tar pró xi mo o
ho rá rio da Ordem do Dia. Além dis so, fa la rei pela Li -
de ran ça, jun ta men te com mais três Se na do res, mas
eu gos ta ria de sa u dar o pro nun ci a men to de V. Exª,
que faz uma ho me na gem aos pro fes so res. Apro ve i to
o mo men to para so li ci tar o apo io da base go ver nis ta,
no sen ti do de re sol ver um im pas se que en vol ve di re -
ta men te al guns pro fes so res. É evi den te que te mos a
obri ga ção de de fen der nes ta Casa, e o pro nun ci a -
men to de V. Exª dá con ta dis so tam bém, to dos os pro -
fes so res, em to dos os ní ve is de en si no, mas es ta mos
vi ven ci an do uma par ti cu la ri da de, em fun ção da gre ve
do se tor pú bli co fe de ral. O Go ver no Fe de ral, es pe ci al -
men te o Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za, de uma for ma
ir res pon sá vel e in sen sí vel, im pos si bi li tou um acor do
com os mo vi men tos de gre ve, que ace i ta ram fos sem
cons ti tu í das sete co mis sões para es tu dar as vá ri as
áre as da pa u ta de re i vin di ca ção – e V. Exª sabe que
no úl ti mo mo vi men to de pa ra li sa ção do se tor pú bli co
tam bém fo ram cri a das vá ri as co mis sões que não de -
ram em ab so lu ta men te nada. Um dia após essa de -
mons tra ção de sen si bi li da de dos ser vi do res para
com a pro pos ta do Go ver no Fe de ral, os sa lá ri os fo -
ram sus pen sos de for ma ile gal e ir res pon sá vel, in clu -
si ve os de quem es ta va tra ba lhan do e os cor res pon -
den tes aos quin ze dias já tra ba lha dos. Vá ri os mo vi -



men tos já fi ze ram ges tões jun to ao Pre si den te do
Con gres so Na ci o nal, Se na dor Ra mez Te bet, o qual já 
ten tou in ter fe rir no as sun to. O Pre si den te da Co mis -
são de Edu ca ção e vá ri os mem bros des ta Casa tam -
bém ten ta ram fa zer o mes mo, mas os mor ta is não se
sen tam com os Mi nis tros. Então, em ne nhu ma Co mis -
são da Casa pode-se es ta be le cer de ba te en tre um
Mi nis tro e os mor ta is. E quem são os mor ta is? Pro fes -
so res uni ver si tá ri os com dou to ra do e pós-dou to ra do
em vá ri as áre as de co nhe ci men to ex tre ma men te im -
por tan tes. Então, mais uma vez apro ve i to o apar te
que faço ao seu pro nun ci a men to de so li da ri e da de
aos pro fes so res para so li ci tar ao Go ver no Fe de ral
que abra ime di a ta men te as ne go ci a ções. Eu apren di
que li mi nar da Jus ti ça cum pre-se e, de po is, de ci -
de-se, não é? Aqui não é as sim. Li mi nar da Jus ti ça é
dada, o Go ver no não cum pre e, de po is, faz ab so lu ta -
men te o que quer. Aliás, não re ce be nem Se na dor,
por que a in for ma ção que te nho é de que, hoje, o Pre -
si den te da Co mis são de Edu ca ção, que está ten tan do 
in ter ce der, foi re ce bi do pelo se gun do e pelo ter ce i ro
es ca lão. Então, te mos que tra zer esse povo para cá,
para ex pli car no Se na do Fe de ral o que está fa zen do.
To dos sa bem da si tu a ção de an gús tia e de ses pe ro
des sas pes so as. Vou tra zer, na pró xi ma se ma na, o
nome de fun ci o ná ri os que es tão mor ren do, do en tes,
que es tão co me ten do su i cí dio, pes so as que es tão ab -
so lu ta men te de ses pe ra das pela in sen si bi li da de gi -
gan tes ca do Go ver no Fe de ral em es ta be le cer me ca -
nis mos de ne go ci a ção. O que cus ta um Mi nis tro re ce -
ber uma co mis são de Re i to res ou de re pre sen tan tes
dos mo vi men tos de gre ve? O que cus ta um Mi nis tro
re ce ber pes so as que es tão vi ven ci an do di re ta men te
o pro ble ma do se tor pú bli co? Por tan to, sa ú do o seu
pro nun ci a men to em ho me na gem aos pro fes so res e
apro ve i to, tam bém, para so li ci tar o em pe nho no sen ti -
do de que se jam aber tas as ne go ci a ções e seja es ta -
be le ci do o diá lo go, para se evi tar que co i sas mais
cons tran ge do ras acon te çam. A uni ver si da de pú bli ca,
gra tu i ta, de mo crá ti ca e de qua li da de não é uma ban -
de i ra de ne nhu ma pes soa ou Par ti do iso la da men te. É
a ban de i ra de um País que se que i ra gran de, de um
país que que i ra en trar no novo sé cu lo dis pu tan do a
re vo lu ção tec no ló gi ca e o aces so ao co nhe ci men to. É
inad mis sí vel que o se tor pú bli co, de uma for ma ge ral,
es te ja sen do tra ta do da for ma como está e, no caso
es pe cí fi co das uni ver si da des, com sus pen são de sa -
lá rio, in clu si ve de dias tra ba lha dos. Mu i to obri ga da,
Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre
Se na do ra, sem o ca lor ide o ló gi co que V. Exª co lo ca
na dis cus são, eu me so li da ri zo, pe din do que tam bém

se bus que a so lu ção des se im pas se, do qual é ne ces -
sá rio que sa i a mos. Mu i to foi fe i to pela Edu ca ção, com
a cri a ção do Fun def, com o Pro vão e com a clas si fi ca -
ção das uni ver si da des, mas há mu i to o que se fa zer.
Só a Edu ca ção pode ala van car e dar um take off nes -
te País para que faça como fi ze ram o Ja pão, os Esta -
dos Uni dos e to dos os de ma is pa í ses. Só a Edu ca ção
vai-nos per mi tir isso e te mos que en fren tar esse pro -
ble ma sé ria e fron tal men te.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço o
Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Ney Su as su na, tam bém que ro-me con gra tu lar com V.
Exª pelo seu po si ci o na men to com re la ção aos ín di os
e aos pro fes so res, mas a mi nha in ter ven ção é um
ape lo a to dos os Se na do res da base go ver nis ta des ta 
Casa – do PFL, do PMDB e do PSDB. V. Exª sabe qual 
foi a pro pos ta do Pre si den te da Re pú bli ca: um au -
men to de 3,5%, de po is de pra ti ca men te qua se sete
anos sem re a jus tes. Hoje, o po der aqui si ti vo do pro -
fes sor, prin ci pal men te uni ver si tá rio, é ver go nho so. A
ma i o ria des ses pro fes so res está com uma qua li da de
de vida mu i to aba i xo do que sem pre ti ve ram ou, pe los 
me nos, da opor tu ni da de que es pe ra ram ter ao cur sar
a uni ver si da de e par ti ci par de con cur so pú bli co. E
qual é o gran de pro ble ma do Go ver no para não dar
esse au men to? É um só: o seu com pro me ti men to
com o pa ga men to do ser vi ço da dí vi da in ter na e ex -
ter na. É a sua sub mis são às im po si ções dos pa í ses
de sen vol vi dos do He mis fé rio Nor te, que co lo cam as
re gras para o nos so de sen vol vi men to por in ter mé dio
do seu agen te de re pre sen ta ção, que é o Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal. Nes te ano, isso tem re pre sen ta -
do R$140 bi lhões do Orça men to; no ano que vem,
mais R$141 bi lhões es tão pre vis tos para ser vi ços da
dí vi da, pa ga men to do prin ci pal e de ju ros. E, aí, não
tem para os pro fes so res. Então, é pre ci so que não só
os Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is, prin ci pal men te
os que fa zem base de sus ten ta ção go ver na men tal, se 
ma ni fes tem no sen ti do de for çar o Go ver no a uma ne -
go ci a ção. Como? Pen san do-se numa ma ne i ra de o
Go ver no re di re ci o nar essa quan tia enor me de di nhe i -
ro des ti na da ao pa ga men to de ju ros para aten der às
ne ces si da des dos pro fes so res do nos so País. O Go -
ver no tem uma ob ses são mu i to gran de em pa gar dí vi -
da e não cum pre o seu de ver e a sua obri ga ção para
com o povo bra si le i ro, com os fun ci o ná ri os pú bli cos,
mais es pe ci al men te com os pro fes so res. Os pro fes -
so res es tão que ren do uma au diên cia com o Pre si -
den te da Re pú bli ca, pois não acre di tam mais em diá -



lo go com o Mi nis tro da Edu ca ção, com o Mi nis tro Ma -
lan ou com quem quer que seja. Ape la mos a V. Exªs,
que fa zem par te da base de sus ten ta ção do Go ver no,
para que aju dem nes se pro ces so e con ven çam o Go -
ver no a mu dar a po lí ti ca de pa ga men to des sa dí vi da,
des vi an do uma pe que na par ce la dos ju ros para pos -
si bi li tar o au men to do sa lá rio dos fun ci o ná ri os pú bli -
cos em nos so País. Mu i to obri ga do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri ga -
do pelo apar te, Se na dor Ade mir Andra de. Eu di ria
que o ide al se ria que sa ís se mos do im pas se, que pu -
dés se mos me lho rar. La men ta vel men te, em eco no mia 
e em ad mi nis tra ção não há mi la gres e, é cla ro, o co -
ber tor é cur to. Se ria bom se pu dés se mos re sol ver,
cada vez mais ra pi da men te, o pro ble ma dos pro fes -
so res e, prin ci pal men te, do en si no.

O Go ver no tem fe i to mu i to. Lem brem-se como
era a si tu a ção an tes de exis tir o Fun def: ha via Esta -
dos, no Nor des te, que pa ga vam R$20 por mês de sa -
lá rio a um pro fes sor. Lem brem-se tam bém como era a 
si tu a ção an tes de exis tir a Lei de Di re tri zes Orça men -
tá ri as, quan do não ha via a obri ga ção de des ti nar 25% 
do di nhe i ro pú bli co para a edu ca ção. Após a apro va da 
a obri ga to ri e da de da apli ca ção de 25%, hou ve uma
mo di fi ca ção no País: o piso mé dio men sal pas sou a
ser de R$363 a par tir da 4ª sé rie, com 5% a mais na
8ª. As pre fe i tu ras pas sa ram a pa gar sa lá ri os me lho -
res a seus pro fes so res. Para que V. Exªs pos sam ter
uma idéia, hoje a mé dia sa la ri al está por vol ta de
R$400. É ver da de que, no Su des te, a mé dia é de
R$854, e, no Nor des te, está em R$136, em al guns
Esta dos. Ape sar de ser pou co, se olhar mos a si tu a -
ção que ha via há dois anos, per ce be re mos que a mé -
dia sa la ri al era de R$20 por mês em al gu mas re giões
onde hoje se paga R$136. 

Então, o Go ver no tem fe i to mu i to sa cri fí cio. Cri -
ou a bol sa-edu ca ção, que é uma das ma i o res di vi -
sões de ri que za. São se is cen tos mil alu nos ca das tra -
dos. Nun ca acon te ceu isso an tes no País.

Ape sar de tudo, ain da é pou co, por que esse é
um pon to crí ti co que te mos. Te mos que in ves tir mes -
mo mais, e com qua li da de nes sa área. 

Inves ti men tos têm sido fe i tos. Mas há acú mu lo
de pro ble mas de 500 anos, e não se con se gue fa zer
mi la gre – mas que se tem bus ca do fa zer, se tem.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª 
me per mi te um apar te, Se na dor Ney Su as su na?

O SR. NEY SUASSUANA (PMDB – PB) – Con -
ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Ge ral do Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ney Su as su na. Agra de ço a opor -

tu ni da de de par ti ci par de seu im por tan te pro nun ci a -
men to e de se jo, em pri me i ro lu gar, ma ni fes tar a mi -
nha so li da ri e da de a quan tos se pre o cu pam com a
edu ca ção no Bra sil, da qual de pen de o nos so fu tu ro,
o fu tu ro dos nos sos fi lhos e dos nos sos ne tos. Entre -
tan to, li dar com o pro ble ma da edu ca ção não é uma
res pon sa bi li da de ape nas do Go ver no. É uma res pon -
sa bi li da de do Go ver no, sim, mas é tam bém uma res -
pon sa bi li da de dos tra ba lha do res da edu ca ção, dos
di ri gen tes de ins ti tu i ções vin cu la das à edu ca ção no
se tor pú bli co e no se tor pri va do. Esta mos re al men te
di an te de um gran de im pas se na uni ver si da de pú bli ca 
bra si le i ra, que pre o cu pa a to dos nós e que deve dar
lu gar a uma dis cus são sé ria. Qu an do se diz, por
exem plo, que o Go ver no é ir res pon sá vel por que não
abre ca na is de diá lo go, de ne go ci a ção, fico me per -
gun tan do: afi nal o que quer di zer abrir ca na is de ne -
go ci a ção se o co man do de gre ve já teve vin te e oito
re u niões com au to ri da des do Mi nis té rio da Edu ca ção, 
cin co das qua is con ta ram com a pre sen ça do Mi nis tro 
da Edu ca ção pes so al men te? Ago ra, que cul pa pode
ter qual quer das par tes en vol vi das se se che ga ao fi -
nal de uma re u nião de ne go ci a ção e um dos re pre -
sen tan tes do co man do de gre ve, de po is de es go ta -
das ho ras e ho ras de ne go ci a ção, e após se che gar
pra ti ca men te a um pa ta mar ini ci al de en ten di men to,
se le van ta e diz: “Eu não es tou au to ri za do a ne go ci ar.
Te nho que ago ra ou vir as mi nhas as sem bléi as”. E aí
per gun ta mos o que ele está fa zen do na re u nião.
Como são cin qüen ta e tan tas as sem bléi as, há mais
de uma se ma na se es pe ra que esse ne go ci a dor re -
tor ne para di zer se es ta va ou não es ta va au to ri za do a
ne go ci ar. E aí eu per gun to: o que quer di zer abrir ca -
na is de ne go ci a ção? Será que re al men te não es tão
aber tos? Se gun do, aca bo de ou vir um apar te a V. Exª
no qual o Se na dor de cla rou que é pre ci so pa gar os
sa lá ri os dos tra ba lha do res da edu ca ção e que os sa -
lá ri os não es tão sen do pa gos – in clu si ve os da que les
que tra ba lha ram. Nes te pon to, peço des cul pas para
di zer que isso não é ver da de. A res pon sa bi li da de do
Go ver no é en tre gar o di nhe i ro às uni ver si da des e
esse di nhe i ro foi de po si ta do nas con tas das uni ver si -
da des. Os re i to res que qui se ram pa gar já o fi ze ram;
os que não qui se ram, por qual quer que seja o mo ti vo,
ti ve ram suas ra zões, que po dem ser as mais res pe i tá -
ve is do mun do. O que não po dem fa zer é pôr a cul pa
no Mi nis té rio da Edu ca ção ou em quem quer que
seja, pois o di nhe i ro está na con ta para que o pa ga -
men to seja fe i to. Se não con vém ao mo vi men to que
se faça o pa ga men to, isso é uma ou tra his tó ria. Fi nal -
men te, esse não é um pro ble ma que pos sa ser ca rim -
ba do na tes ta de nin guém. Te mos, hoje, uma gre ve



que re al men te pre o cu pa o País in te i ro. Pre o cu pa a
nos sa ju ven tu de e até a mim mes mo, que te nho em
mi nha casa um uni ver si tá rio es pe ran do que a uni ver -
si da de vol te a fun ci o nar. Esse pro ble ma re al men te
exis te. Mas essa não é a úni ca gre ve no Bra sil. O pre -
fe i to de Belo Ho ri zon te, que era, até há bem pou co
tem po, do PSB, e hoje é do Par ti do dos Tra ba lha do -
res, en fren ta uma gre ve que ain da não re sol veu. Será
que é por que ele é ir res pon sá vel? Será que é por que
ele não tem sen si bi li da de? 

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – A
gre ve dos pro fes so res ter mi nou.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Ter -
mi nou sim, mas quan to tem po du rou? Foi uma gre ve
fe roz...

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Me nos do que essa.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Foi
uma gre ve fe roz en fren ta da pelo pre fe i to de Belo Ho -
ri zon te e eu não vi aqui nin guém di zer que ele não ti -
nha sen si bi li da de ou que não sa bia dar pri o ri da de à
edu ca ção. Está na hora de se ve ri fi car que, gra ças a
Deus, nes te País, o Go ver no hoje não é Go ver no de
um par ti do só. O Bra sil tem 4 mil e tan tos Mu ni cí pi os e 
27 Go ver nos es ta du a is – in clu si ve o do Dis tri to Fe de -
ral –, nú me ro no qual há tam bém Go ver na do res da
Opo si ção en fren tan do o mes mo pro ble ma. E é pre ci -
so ve ri fi car se es ses Go ver na do res e Pre fe i tos da
Opo si ção es tão sen do ca pa zes de evi tar o pro ble ma
que hoje o Go ver no Fe de ral en fren ta. Qu e i ra des cul -
par se me alon guei, Se na dor Ney Su as su na, mas eu
pre ci sa va di zer isso.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do. Agra de ço a V. Exª pelo apar te e peço à
Mesa que o faça ser in cor po ra do ao meu pro nun ci a -
men to.

Para fi na li zar, que ro di zer que o que me pre o cu -
pa não é so men te a gre ve. Qu an do co me cei o meu
pro nun ci a men to, eu que ria fa zer uma sa u da ção pelo
Dia do Pro fes sor. Mas que ro di zer que, se não bus car -
mos atra ti vos para essa pro fis são, não te re mos pro -
fes so res no fu tu ro. As fa cul da des de Pe da go gia, de
Le tras, de Ge o gra fia es tão va zi as. Há cer ca de dois
mi lhões de pro fes so res no País, dos qua is um mi lhão
se apo sen ta nos pró xi mos anos. Como fa re mos para
dar con ti nu i da de ao pro ces so de en si no no Bra sil se
não ti ver mos as uni ver si da des no va men te che i as
para ha ver pro fes so res de qua li da de no fu tu ro?

Encer ro o meu pro nun ci a men to mais uma vez
sa u dan do o Dia do Pro fes sor, pelo meu or gu lho de
ser pro fes sor.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na por 5 mi nu tos,
como Lí der, para uma co mu ni ca ção ur gen te de in te -
res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea 
”a“, do Re gi men to Inter no.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, os Par la men ta res, in clu si ve 
os do Blo co de Opo si ção, já de ba te ram nes ta Casa,
como tam bém com a im pren sa, o cha ma do 13º sa lá -
rio de ex-Con gres sis tas, que está to man do con ta do
ima gi ná rio po pu lar.

Na épo ca do de ba te, a Opo si ção teve a opor tu -
ni da de de apre sen tar voto em se pa ra do, de adi ar a
dis cus são, de fa zer o de ba te e de vo tar con tra ri a men -
te à ma té ria. E apro ve i to este mo men to por que, se -
gun do in for ma ções que te mos, a Câ ma ra está en ca -
mi nhan do o as sun to à Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça para que de ci da so bre o fato. Aliás, a Câ ma ra
não pode es tar en ca mi nhan do a ma té ria ago ra, por -
que hou ve uma re u nião in for mal de Lí de res com o
Pre si den te da Casa.

Sem pre fico mu i to fe liz quan do a vida nos obri ga 
a re fle tir so bre atos to ma dos. Hoje es tou du pla men te
fe liz, por que nada mais ló gi co do que de tec tar que a
sen si bi li da de po lí ti ca e a ca pa ci da de au di ti va do Con -
gres so Na ci o nal são di re ta men te pro por ci o na is à
pres são po pu lar. Se a po pu la ção não es ti ves se gri -
tan do, evi den te men te aju da da por se to res im por tan -
tes do jor na lis mo in ves ti ga ti vo, isso não es ta ria sen do 
dis cu ti do, como não o foi quan do da apro va ção, em
ju nho de 1999, tan to pela Câ ma ra dos De pu ta dos
como pelo Se na do Fe de ral.

Pen so que este é um mo men to mu i to im por tan -
te para a Câ ma ra dos De pu ta dos, es pe ci al men te
para o Pre si den te da Casa, De pu ta do Aé cio Ne ves,
vol tar atrás, anu lan do a ses são, até por que não se ria
fato novo. Alguns dias atrás, o Pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal, Se na dor Ra mez Te bet, anu lou uma
de ci são mu i to sim ples, de re da ção fi nal de de ter mi na -
da ma té ria. O Pre si den te teve a gran de za de anu lar
tal de ci são – e te nho cer te za de que agi ria as sim
mes mo que não ti ves se re ce bi do a gen til vi si ta do
Pre si den te da Câ ma ra e dos Lí de res.

O ape lo que fa ze mos não é nem no sen ti do de
que a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da -
ção dis cu ta isso ago ra; para a dis cus são na Co mis -



são deve ser fe i to re que ri men to ao Ple ná rio para que
a ma té ria seja re a va li a da; mas o Pre si den te da Câ -
ma ra tem a obri ga ção de anu lar a ses são. Por quê? Já 
dis cu ti mos isso e va mos di zer no va men te: o art. 155
do Re gi men to Inter no da Câ ma ra dos De pu ta dos, in -
vo ca do quan do as si na ram o re gi me de ur gên cia da
ma té ria, diz o se guin te: 

Art. 155. Po de rá ser in clu í da au to ma ti ca men te
na Ordem do Dia para dis cus são e vo ta ção ime di a ta,
ain da que ini ci a da a ses são em que for apre sen ta da
[pas mem!], pro po si ção que ver se so bre ma té ria de
re le van te e ina diá vel in te res se na ci o nal,... 

Está no art. 155. Ou seja, ”ma té ria de re le van te
e ina diá vel in te res se na ci o nal“. O 13E sa lá rio a ser
pago a ex-Con gres sis tas, por si só, já é de sa u to ri za -
do, como ha vía mos de ba ti do na Casa. As con di ções
ex cep ci o na is que pos si bi li tam o pri vi lé gio da que la
apo sen ta do ria de sa u to ri zam, por si sós, que al gum
ex-Con gres sis ta que se apo sen ta com qua tro anos
que i ra se igua lar, re qui si tar o prin cí pio da iso no mia
com os be ne fi ciá ri os do INSS. 

E lem brem-se que, no ano pas sa do, o Con gres -
so Na ci o nal, com o fa tor pre vi den ciá rio, obri gou os
pais e mães de fa mí lia, até os que en tram cedo no
mer ca do de tra ba lho, a tra ba lha rem mais dez anos
para não so fre rem um cor te de 45% em sua apo sen -
ta do ria! Afo ra a pro pos ta que vai e vol ta para cá da
con tri bu i ção dos ina ti vos, de fen di da sob o ar gu men to
de que a Pre vi dên cia não tem di nhe i ro!

E ain da fi ze ram mais, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res: o art. 155 tam bém diz que deve ser ”apro -
va do pela ma i o ria ab so lu ta dos De pu ta dos“! E a for -
ma como foi apro va do está aqui nas no tas ta qui grá fi -
cas da ses são da Câ ma ra:

Em vo ta ção o re que ri men to.
Os Srs. De pu ta dos que fo rem pela apro va ção

per ma ne çam como se en con tram. (Pa u sa.)
Apro va do.

Como se pôde ob ser var, foi apro va do por vo ta -
ção sim bó li ca! Então, a ses são tem que ser anu la da
de pron to, in de pen den te men te de qual quer ques tão
de or dem que seja fe i ta. Se for en ca mi nha do um re -
que ri men to para que vá à Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção, à Co mis são de Eco no mia ou
a qual quer ou tra Co mis são, para que se vi a bi li ze a re -
dis cus são do mé ri to da ma té ria, está tudo mu i to bem.
Con tu do, o Pre si den te da Câ ma ra deve ter a gran de -
za de anu lar a ses são, por que o pro je to é imo ral, ab -
so lu ta men te in sus ten tá vel ju ri di ca men te, pois as con -
di ções ex cep ci o na is que pro por ci o na ram a apo sen ta -
do ria, por si sós, de sa u to ri zam qual quer novo adi ti vo

re mu ne ra tó rio nos ven ci men tos. Além dis so, a ses -
são, sem dú vi da al gu ma, foi ei va da de ir re gu la ri da des 
em re la ção ao Re gi men to.

Por tan to, é im por tan te que se anu le a ses são e,
se qui se rem re dis cu tir o mé ri to da ma té ria, que o fa -
çam se gun do os pro ce di men tos nor ma is da Casa!

É ape nas isso, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go

a Hora do Expe di en te.
Na pror ro ga ção, con ce do a pa la vra, por cin co

mi nu tos, ao pri me i ro ora dor ins cri to para co mu ni ca -
ção ina diá vel, o Se na dor Jef fer son Pe res, nos ter mos
do art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – 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, às
ve zes pen so que eu e a Se na do ra He lo í sa He le na te -
mos co mu ni ca ção te le pá ti ca, por que o as sun to que
abor da rei é exa ta men te o mes mo tra ta do por S. Exª. E 
o tema pa re ce-me ina diá vel, por que não sei se a Câ -
ma ra terá a lu ci dez de anu lar a ses são que, na que le
in gló rio fim de tar de, com o Pre si den te da Casa au -
sen te, com o ple ná rio es va zi a do, em re gi me de ur -
gên cia, num ato to tal men te anti-re gi men tal, apro vou
aque le ato ig no mi ni o so de con ce der 13º sa lá rio a
ex-Par la men ta res e de do brar as pen sões de vi ú vas
des ses Par la men ta res.

O Se na do co me teu o mes mo ato em 27 de ju -
nho, con tra dois vo tos – eu não es ta va pre sen te. Tam -
bém já na an te vés pe ra do re ces so par la men tar, fez o
mes mo. E ago ra vem a Câ ma ra.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa zer um ape lo a V.
Exª: se a Câ ma ra não ti ver a lu ci dez de anu lar aque la
ses são, não pro mul gue aque la re so lu ção! Eu vi e ouvi 
V. Exª na te le vi são di zer que é um es cra vo da lei. A re -
so lu ção é ile gal, Sr. Pre si den te. Além de ter sido apro -
va da numa ses são con tra o Re gi men to, ela mo di fi ca a 
lei que ex tin guiu o IPC – e re so lu ção não pode mo di fi -
car leis. Ela tam bém fere uma lei com ple men tar, a Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal, que veda ex pres sa men -
te a cri a ção de des pe sa sem su pres são de ou tra des -
pe sa ou sem a cri a ção de fon te de re ce i ta cor res pon -
den te. 

Sr. Pre si den te, a re so lu ção é to tal men te ile gal,
além de ser ex tre ma men te imo ral. Às ve zes pen so,
lem bran do-me de Bar ba ra Tuch man, se não es ta mos
em ple na mar cha da in sen sa tez. É o mun do to ma do
pela in sa ni da de dos Osa mas Bin La den. E aqui há os
De pu ta dos e Se na do res ca mi ca ses, que dão uma
cus pa ra da no ros to do povo bra si le i ro. E isso ocor re
no mo men to em que a Co mis são de Orça men to não



en con tra re cur sos para dar um re a jus te su pe ri or a
R$9 para o sa lá rio mí ni mo, no mo men to em que pro -
fes so res não po dem co me mo rar o seu dia, trans cor ri -
do na se gun da-fe i ra, por que es tão em gre ve para
con se gui rem re a jus te sa la ri al!

Às ve zes, Sr. Pre si den te, per gun to-me se, hoje,
eu con se gui ria so bre vi ver com dig ni da de ape nas com 
o meu sa lá rio de pro fes sor ti tu lar da Uni ver si da de do
Ama zo nas.

O País não tem re cur sos para dar esse re a jus te
sa la ri al. No dia 28 de ou tu bro, os ser vi do res pú bli cos
des te País não têm o que co me mo rar, por que dois
ter ços de les es tão há sete anos sem re a jus te sa la ri al.
E os Srs. Con gres sis tas do bram as pen sões, de R$1
mil para R$2 dois mil, de R$4 mil para R$8 mil, de
quem nun ca con tri bu iu para isso, Sr. Pre si den te! Isso
é ou não é um in sul to ino mi ná vel a toda so ci e da de
bra si le i ra?

Sr. Pre si den te, se essa re so lu ção vier para o Se -
na do, para que, como Pre si den te do Con gres so, V.
Exª a pro mul gue, não man che a sua bi o gra fia e de vol -
va-a à Câ ma ra para fazê-lo!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi -
lia Fer nan des. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin -
co mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de re que rer a mi nha
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, caso ain -
da haja vaga.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Cedo a mi nha vez ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, con ce do a pa la vra a V. Exª, por ces são 
do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, por que te mos
que pro ce der à Ordem do Dia.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, agra de ço mu i to a V. Exª e ao ilus trís -
si mo Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de
to car no as sun to a que me pro po nho, re la ti vo aos pro -
fes so res, eu gos ta ria de di zer ao Se na dor Jef fer son

Pé res que faço coro com as suas pa la vras. Essa é re -
al men te uma imo ra li da de.

Qu an do fui De pu ta do Fe de ral, en trei na 9ª Vara
da Jus ti ça Fe de ral em Bra sí lia para que a Câ ma ra Fe -
de ral não me apo sen tas se. Eu era bem jo vem ain da,
mas já ti nha di re i to de me apo sen tar como De pu ta do
Fe de ral, uma vez que eu ha via sido De pu ta do Esta -
du al e Ve re a dor na mi nha ci da de. Para evi tar que a
Câ ma ra Fe de ral me apo sen tas se, en trei na Jus ti ça
Fe de ral, pro i bin do-a de me apo sen tar, de trans fe rir
re cur sos para mi nha con ta. Foi as sim que me li vrei de
uma apo sen ta do ria na Câ ma ra Fe de ral.

Con si de ro isso uma imo ra li da de, como tam bém
con si de ro uma imo ra li da de toda apo sen ta do ria po lí ti -
ca de qua tro anos ou de oito anos, como acon te cia
nas Assem bléi as Le gis la ti vas e nos Go ver nos es ta -
du a is.

Re cu sei tam bém uma apo sen ta do ria de ex-Go -
ver na dor e não con tri buí para a apo sen ta do ria dos
ex-Go ver na do res de Go iás, que, mi li o ná ri os, se apo -
sen ta ram ape nas com qua tro anos de tra ba lho. Eles
nun ca pre ci sa ram des sas apo sen ta do ri as.

Des sa for ma, V. Exª tem toda a ra zão quan do diz 
que essa é uma imo ra li da de. O Bra sil, de fa min tos, de
mi se rá ve is, de de sem pre ga dos e de ex clu í dos, não
pode con vi ver com essa si tu a ção!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou -
cas se ma nas, li uma re por ta gem na re vis ta Veja elo -
gi an do a atu a ção do Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re -
na to Sou za. De acor do com a ava li a ção da re por ta -
gem, se ria ele o res pon sá vel pe los me lho res in di ca -
do res do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Num
go ver no ca ren te de boas no tí ci as, tal vez não seja
gran de co i sa des ta car-se em meio ao caos. Mas, de
fato, al guns nú me ros do Mi nis tro são dig nos de nota e 
de re co nhe ci men to.

O prin ci pal de les cer ta men te foi o au men to do
ín di ce de cri an ças na es co la, que atin giu 97% no ano
pas sa do. Em 1991, esse ín di ce era de 89%. O anal fa -
be tis mo tam bém foi re du zi do em to das as re giões, e
au men tou a es co la ri za ção en tre os mais po bres.

Se ja mos jus tos: pa ra béns ao Mi nis tro pe las
con quis tas! Fo ram con quis tas cer ta men te ár du as,
den tro de um go ver no que con si de ra pro i bi ti vos qua -
is quer ti pos de in ves ti men tos no se tor so ci al.

Os lou ros de on tem, no en tan to, não jus ti fi cam a
omis são de hoje. As con quis tas no en si no bá si co não
po dem ini bir ações no en si no su pe ri or. A gre ve nas
uni ver si da des fe de ra is bra si le i ras se ar ras ta há dois
me ses, e não há luz no fim do tú nel. O ca len dá rio do
se gun do se mes tre está com pro me ti do, e, em ca de ia,



os ves ti bu la res de fi nal de ano fi cam ame a ça dos, ca u -
san do pre ju í zos enor mes àque les es tu dan tes que es -
tão ter mi nan do ago ra o se gun do grau.

São sete anos sem re a jus te e vá ri os me ses sem 
aten ção e sem o res pe i to que a ca te go ria me re ce. O
Mi nis tro Pa u lo Re na to pa re ce ter dado como cum pri -
da sua mis são no Go ver no. Fe chou-se em seu ga bi -
ne te, não con ver sa, não di a lo ga, não bus ca so lu ções.
Ao con trá rio, en gal fi nha-se com os pro fes so res numa
guer ra de li mi na res para bar rar o pa ga men to de sa lá -
ri os, numa ati tu de que não leva a nada, a não ser ao
apro fun da men to do pro ble ma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re gis tro o
meu pro tes to e faço um ape lo ao Mi nis tro da Edu ca -
ção e ao Pre si den te da Re pú bli ca no sen ti do de que
se em pe nhem na re so lu ção do an gus ti an te pro ble ma
por que pas sam as uni ver si da des fe de ra is do Bra sil.

Sr. Pre si den te, agra de ço, mais uma vez, a V. Exª 
e ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res. Peço a V. Exª 
que dê como lido o res tan te do meu pro nun ci a men to,
por que que ro cum prir o Re gi men to e co la bo rar com V. 
Exª.

**************************************************

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO 
DO SENADOR MAGUITO VILELA.

**************************************************
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.

pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, há pou cas se ma -
nas li re por ta gem na re vis ta Veja elo gi an do a atu a ção 
do Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to Sou za. De
acor do com a ava li a ção da re por ta gem, se ria ele o
res pon sá vel pe los me lho res in di ca do res do go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so. Num go ver no ca ren te
de boas no tí ci as, tal vez não seja gran de co i sa des ta -
car-se em meio ao caos. Mas, de fato, al guns nú me -
ros do mi nis tro são dig nos de nota e de re co nhe ci -
men to.

O prin ci pal de les cer ta men te foi o au men to do
ín di ce de cri an ças na es co la, que atin giu 97% no ano
pas sa do. Em 1991, era de 89%. O anal fa be tis mo foi
re du zi do em to das as re giões e au men tou a es co la ri -
za ção en tre os mais po bres.

Se ja mos jus tos: pa ra béns ao mi nis tro pe las
con quis tas. Con quis tas cer ta men te ár du as, den tro de 
um go ver no que con si de ra pro i bi ti vos qua is quer ti pos
de in ves ti men tos no se tor so ci al.

Os lou ros de on tem, no en tan to, não jus ti fi cam a
omis são de hoje. As con quis tas no en si no bá si co não
po dem ini bir ações no en si no su pe ri or. A gre ve nas
uni ver si da des fe de ra is bra si le i ras se ar ras ta há dois

me ses e não há luz no fim do tú nel. O ca len dá rio do
se gun do se mes tre está com pro me ti do e, em ca de ia,
os ves ti bu la res de fi nal de ano fi cam ame a ça dos, ca u -
san do pre ju í zos enor mes àque les es tu dan tes que es -
tão ter mi nan do ago ra o se gun do grau.

São sete anos sem re a jus te e vá ri os me ses sem 
aten ção e sem o res pe i to que a ca te go ria me re ce. O
mi nis tro Pa u lo Re na to pa re ce ter dado como cum pri -
da sua mis são no go ver no. Fe chou-se em seu ga bi ne -
te, não con ver sa, não di a lo ga, não bus ca so lu ções.
Ao con trá rio, en gal fi nha-se com os pro fes so res numa
guer ra de li mi na res para bar rar o pa ga men to de sa lá -
ri os, numa ati tu de que não leva a nada, a não ser ao
apro fun da men to do pro ble ma.

Se o Mi nis tro acer tou no pas sa do, peca de for -
ma im per doá vel nes te mo men to gra ve para a edu ca -
ção bra si le i ra. Esta mos fa lan do de mi lha res de ser vi -
do res fe de ra is – pro fes so res e fun ci o ná ri os ad mi nis -
tra ti vos – mo bi li za dos por uma re i vin di ca ção jus ta de
au men to sa la ri al.

Mais do que isso: es ta mos fa lan do de mi lha res
de es tu dan tes, pre ju di ca dos na sua for ma ção e no
en ca mi nha men to de suas car re i ras. Mu i tos es pe ram
se for mar este ano para in gres sar no mer ca do de tra -
ba lho. Ou tros que rem dar se qüên cia ao apren di za do,
sem con tar os que es tão es tu dan do para en fren tar
um ves ti bu lar que pode nem acon te cer.

O im pas se cri a do é mu i to gra ve e exi ge do go -
ver no, es pe ci al men te do mi nis tro Pa u lo Re na to Sou -
za, des pren di men to e sen si bi li da de. Não é hora de se
pren der à fo gue i ra das va i da des. O mo men to não é de 
se me dir for ças, sa ber quem pode mais, por que quem 
está per den do é o Bra sil.

A so ci e da de bra si le i ra es pe ra de seus go ver -
nan tes, em mo men to crí ti cos como este, pre pa ro,
bom sen so e, aci ma de tudo, sen ti men to de res pon sa -
bi li da de. Pas sa da hora de se re a brir um ca nal ci vi li za -
do de diá lo go en tre o go ver no e os ser vi do res em gre -
ve. Essa ini ci a ti va cabe a quem a que brou, ou seja,
Sua Exce lên cia, o Mi nis tro da Edu ca ção.

E não adi an ta di zer que está aber to às ne go ci a -
ções da boca para fora ape nas. É pre ci so de sar mar
os es pí ri tos de fato, di an te de um ob je ti vo ma i or que é
re to mar a nor ma li da de no fun ci o na men to das uni ver -
si da des. 

Na se ma na pas sa da as sis ti a um es pe tá cu lo de -
pri men te na te le vi são de Go iâ nia, que de mons tra mu -
i to cla ra men te o es ta do de âni mo do mi nis tro. Du ran te 
uma en tre vis ta ao vivo a uma das emis so ras lo ca is, o
apre sen ta dor co lo cou no ar o lí der do mo vi men to gre -
vis ta no es ta do para de ba ter com Pa u lo Re na to. O mi -



nis tro, que mi nu tos an tes se di zia aber to ao diá lo go,
ar ran cou o mi cro fo ne da la pe la, le van tou o foi em bo ra
sem dar sa tis fa ção, de i xan do bo qui a ber to o ân co ra
do te le jor nal e per ple xos os te les pec ta do res.

O cli ma de ra di ca li za ção cer ta men te não re sol -
ve rá o im pas se. É pre ci so um ges to de gran de za no
sen ti do de se re a brir o ca nal de ne go ci a ções e de en -
ten di men to. A so ci e da de re pu dia a in tran si gên cia e o
des ca so com uma clas se tão im por tan te de ser vi do -
res. 

De fato não há como con cor dar com a ma nu ten -
ção do es ta do ge ral das co i sas no en si no su pe ri or:
sa lá ri os cor ro í dos, va gas de do cen tes sem se rem
pre en chi das, fal ta de in ves ti men tos em pes qui sa e re -
cur sos para ma nu ten ção das ins ti tu i ções re du zi dos.

Fica aqui um ape lo ao go ver no como um todo e
ao mi nis tro Pa u lo Re na to em par ti cu lar. Que ele lan ce 
mão da efi ciên cia que de mons trou no pas sa do para
re sol ver o gra ve pro ble ma pre sen te. A so ci e da de bra -
si le i ra es pe ra com an si e da de um des fe cho fa vo rá vel
à cri se.

Ao ter mi nar, re i te ro meu res pe i to e meu apo io
ao mo vi men to de pa ra li sa ção dos pro fes so res e dos
ser vi do res ad mi nis tra ti vos das uni ver si da des fe de ra is 
bra si le i ras, que con si de ro jus to e mais do que opor tu -
no, tar dio até. 

Apro ve i to para ex ter nar os meus cum pri men tos
a to dos os pro fes so res pelo seu dia, co me mo ra do na
úl ti ma se gun da-fe i ra. Se a si tu a ção con jun tu ral não
nos dá mo ti vo para co me mo ra ções, a be le za e a im -
por tân cia da pro fis são em si nos obri ga a fes te já-la.
Pa ra béns aos pro fes so res de to dos os ní ve is, de to -
das as re giões do Bra sil.

Con tem co mi go sem pre, como um ali a do e um
com pa nhe i ro fiel às suas jus tas re i vin di ca ções.

Mu i to Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Ma gui to Vi le la, V. Exª será aten di do na for ma do Re gi -
men to.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para fa zer uma co mu ni -
ca ção de Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de
con ce der a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re, que ro
fa zer um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res que se
en con tram em seus ga bi ne tes ou fora das de pen dên -
ci as da ple ná rio para que com pa re çam a este re cin to,
por que ha ve rá vo ta ção no mi nal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re,
ape lan do a V. Exª para se ater ao ter mo, a fim de que
pos sa mos pas sar à apre ci a ção da Ordem do Dia.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, pela ma nhã, na re u nião da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, per gun -
tei acer ca de uma Sub co mis são ins ta la da para acom -
pa nhar os re sul ta dos da CPI do Ju di ciá rio, que V. Exª,
in clu si ve, pre si diu com mu i ta com pe tên cia. Infor ma -
ram-me de que a Sub co mis são exis te, em bo ra com
pou co tra ba lho. Pa re ce que só foi aci o na da umas
pou cas ve zes, por uma pre o cu pa ção mu i to gran de
em re la ção a um se cre tá rio do Go ver no.

Mas que ro dar um cer to tra ba lho a essa Sub co -
mis são.

A so ci e da de bra si le i ra foi sur pre en di da, há al -
guns dias, por uma ma té ria da Pe tro bras So ci e da de
Anô ni ma de nun ci an do um es que ma ma fi o so em tor -
no da tu te la an te ci pa da de li mi na res que es ta vam
sen do con ce di das com uma ra pi dez mu i to gran de
para al gu mas dis tri bu i do ras. E se le van ta uma sé rie
de pos si bi li da des de que a exis tên cia da má fia seja
algo real e con cre to.

Pro cu rei en trar em con ta to com a Pe tro bras, e a
Pre si dên cia da que la es ta tal nos en ca mi nhou um re -
su mo acer ca des sa ques tão. Nes se re su mo, de mons -
tra-se que exis tia – está pa ra li sa da ago ra, mas, a
qual quer mo men to, pode re to mar – uma ver da de i ra
má fia atu an do na con ces são de li mi na res para fa ci li -
tar a ex tor são de re cur sos da Pe tro bras. Isso foi fe i to
por dis tri bu i do ras, mu i tas de las sem ca pa ci da de al gu -
ma para fazê-lo.

Essa é uma gra ve de nún cia. É fun da men tal que
essa in for ma ção não fi que ape nas na ór bi ta da Pe tro -
bras, ten tan do re a ver o ver da de i ro caso des sas ex tor -
sões e da prá ti ca fra u du len ta, com o be ne plá ci to ou a
par ti ci pa ção do pró prio Po der Ju di ciá rio, por meio de
al guns de seus ju í zes. Se ria fun da men tal que essa
ma té ria fos se tam bém ana li sa da, já que hou ve uma
CPI do Ju di ciá rio, por essa Sub co mis são.

Eu gos ta ria que a Mesa do Se na do en ca mi -
nhas se, por tan to, essa de nún cia à Sub co mis são que
acom pa nha os re sul ta dos da CPI do Ju di ciá rio e que
fi zes se a oi ti va da Pe tro bras ou da que les que são en -
vol vi dos por essa de nún cia.

Pen so que es cla re cer de vi da men te essa gra ve
de nún cia fe i ta pela Pe tro bras em re la ção a al guns
mem bros do Po der Ju di ciá rio e a al guns par ti ci pan tes 
de uma ver da de i ra má fia de dis tri bu i do ras de de ri va -
dos de pe tró leo é um ser vi ço que a re fe ri da Sub co -
mis são pres ta à so ci e da de bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, essa Sub co mis são não exis te mais,



por que as Li de ran ças re ti ra ram as in di ca ções. Não
sei ex pli car o por quê, mas as in di ca ções fo ram re ti ra -
das pe las Li de ran ças.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, hoje, na Co mis são, dis se ram-me que
essa Sub co mis são es ta va fun ci o nan do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De i -
xe-me ex pli car me lhor: a Sub co mis são exis te, mas
está sem mem bros, por que as in di ca ções fo ram re ti -
ra das pe las Li de ran ças.

Fa ze mos, por tan to, um ape lo às Li de ran ças
para que fa çam as in di ca ções no va men te.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Exa ta men te, até por que já há um pri me i ro tra ba lho
para essa Sub co mis são, qual seja, o de in ves ti gar
esse caso.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta -
men te. Faço um ape lo às Li de ran ças nes se sen ti do.

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

Inhu mas, in te ri or de Go iás, pró xi ma de Go iâ nia.
É ali, ao que tudo in di ca, que são tra ma das as pri me i -
ras ações de in de ni za ção para ex tor quir di nhe i ro da
Pe tro brás. O es que ma é re la ti va men te sim ples: fato
real – em pre sas dis tri bu i do ras de de ri va dos de pe tró -
leo ad qui rem das re fi na ri as seus pro du tos e vêm re ti -
do nes se mo men to o ICMS de toda a ca de ia pro du ti -
va, num sis te ma co nhe ci do como subs ti tu i ção tri bu tá -
ria “para fren te”; a este fato se acres cen ta um in gre di -
en te le gal, qual seja o de que o subs ti tu í do tem di re i to
de se ver res sar ci do do im pos to co bra do a ma i or nas
suas ope ra ções de com pra, em se gui da, in vo ca-se
uma in ver da de, con sis ten te na afir ma ção de que a
Pe tro brás re te ria e não re pas sa ria ao Esta do cre dor
do im pos to o va lor re ti do nes sas ope ra ções, ge ran do,
com isso, pre ju í zo ir re pa rá vel às dis tri bu i do ras. Está
pron ta a apa rên cia do bom di re i to a jus ti fi car um pe di -
do de in de ni za ção con tra a es ta tal do pe tró leo. O pas -
so se guin te é con se guir ob ter de ju í zes oca si o nal -
men te de sa ten tos, mas ex tre ma men te efi ca zes, uma
an te ci pa ção de tu te la, ou seja, a pró pria de ci são que
só se ria ob ti da após um lon go pro ces so que res pe i -
tas se o di re i to ao con tra di tó rio, com apre sen ta ção de
de fe sa e pro du ção de pro vas. Obti da a an te ci pa ção, a 
ex tra ção de car ta pre ca tó ria, pe din do aos ju í zes do
Rio de Ja ne i ro que fa çam cum prir a or dem de apre en -
são e trans fe rên cia de re cur sos das con tas cor ren tes
da Pe tro brás, é rá pi da. Em me nos de 48 ho ras, na
mé dia, vai-se do pe di do à apre en são de va lo res e sua 
trans fe rên cia para con ta ju di ci al à dis po si ção dos ju í -

zes que con ce dem as an te ci pa ções e, in con ti nen ti, o
di nhe i ro de sa pa re ce, por for ça de al va rás de le van ta -
men to pron ta men te con ce di dos.

Nes se es que ma, cer ca de 72 mi lhões de re a is
sa í ram das con tas cor ren tes da Pe tro brás e fo ram pa -
rar nas mãos de do nos (pos si vel men te “la ran jas”) de
dis tri bu i do ras de pe que no por te, em sua gran de ma i -
o ria ope ran do em Go iás, em bo ra não ne ces sa ri a -
men te com sede nes se es ta do.

A ma i or par te des sas dis tri bu i do ras não tem ca -
pi tal ex pres si vo, não tem pa tri mô nio pró prio, não pos -
sui ba ses pró pri as para ope rar (ope ram alu gan do es -
pa ço de Ou tras dis tri bu i do ras) e ofe re cem como, “ga -
ran tia” em caso de re for ma das de ci sões con ce di das
no tas pro mis só ri as das pró pri as em pre sas, che gan do,
como se cons ta tou, a ofe re cer o mes mo imó vel de São 
Fé lix do Xin gu, no Pará, em cin co ações di fe ren tes.

A Pe tro brás con se guiu re ver ter to das as an te ci -
pa ções ob ti das pe las dis tri bu i do ras, mas a ra pi dez
com que fo ram as dis tri bu i do ras pre mi a das é, sem
sur pre sa, subs ti tu í da por in crí vel len ti dão na de ter mi -
na ção para que o di nhe i ro re ti ra do seja re pos to, tudo
de no tan do que será lon go o ca mi nho para sua re cu -
pe ra ção, isso se for iden ti fi ca da essa pos si bi li da de.

A ver da de i ra má fia que vi nha con du zin do com
re la ti vo su ces so suas in ves ti das con tra a Pe tro brás
re tra iu-se já fa zem dez dias, tal vez re for mu lan do suas 
es tra té gi as, para no vos ata ques.

É isso que pre ci sa ser in ter rom pi do, pois o es -
que ma fra u du len to pode atin gir ou tras em pre sas e
até ins ti tu i ções go ver na men ta is, ame a çan do o pa tri -
mô nio pú bli co.

Por essa ra zão, urge pro ce der a uma in ves ti ga -
ção pro fun da das ori gens des sas ope ra ções ir re gu la -
res e do pró prio com por ta men to dos su je i tos nela en -
vol vi dos, até mes mo para se ter uma no ção mais ade -
qua da so bre seu al can ce, que po de rá até tor nar pú bli -
cas ações cri mi no sas, como por exem plo as de la va -
gem de di nhe i ro, uma vez que há ní ti da re la ção so ci e -
tá ria en tre al gu mas dis tri bu i do ras, que têm en tre seu
qua dro so ci al em pre sas lo ca li za das em pa ra í so fis cal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 190, DE 1999 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 190, de 1999-Com ple men tar, de au to ria
da Se na do ra Ma ri na Sil va, que al te ra a Lei Com ple -



men tar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de Ine le gi bi -
li da de), para ve dar o re gis tro, como su plen te de can -
di da to a Se na dor, de pa ren tes des te até o se gun do
grau, 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 4 de se tem bro úl ti mo, quan -
do teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª para en ca mi nhar a vo ta ção, pelo
pra zo re gi men tal de cin co mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos
me i os mais efi ca zes de se de to nar um pro je to de lei é
fazê-lo por meio de fal sos elo gi os: o pro je to é mu i to
bom, bem-in ten ci o na do, mas não re sol ve o pro ble ma. 
Te mos ple na cons ciên cia de que esse pro je to não re -
sol ve o pro ble ma dos su plen tes, mas sa be mos tam -
bém que a me lhor for ma de de i xar a si tu a ção como
está é fa zer o dis cur so do ide al.

O Se na dor Edu ar do Su plicy apre sen tou um pro -
je to, no iní cio de 1995, pro pon do a ele i ção tam bém do 
su plen te. O ele i tor es co lhe ria o Se na dor e se ma ni fes -
ta ria tam bém a fa vor do su plen te de pre fe rên cia. O
pro je to foi re je i ta do sob a ale ga ção de que dava mu i to 
tra ba lho, de que não era o ide al, de que não re sol via o 
pro ble ma, por que a cé du la te ria não sei quan tos nú -
me ros.

A Co mis são Espe ci al de Re for ma Po lí ti ca apro -
vou uma al ter na ti va que ain da não evo lu iu sob a ale -
ga ção de que tam bém não re sol ve o pro ble ma, que é
a de o su plen te ocu par o es pa ço do ti tu lar por um pe -
río do e a de se fa zer uma ele i ção pos te ri or.

Há uma sé rie de ques ti o na men tos que sem pre
sur gem quan do esse as sun to re la ti vo ao su plen te
vem à ba i la. Alguns, por exem plo, de fen dem que o su -
plen te seja o se gun do mais vo ta do. Par ti cu lar men te,
sou con trá rio a isso, por que, em uma ele i ção ma jo ri -
tá ria, co lo car-se o su plen te como o se gun do mais vo -
ta do é dis tor cer a von ta de do ele i tor. Isso va lia na épo -
ca da su ble gen da, em que ha via di ver sos can di da tos
de um de ter mi na do par ti do e o su plen te era o se gun -
do mais vo ta do da que le par ti do.

Nes te mo men to, no en tan to, Sr. Pre si den te, te -
mos uma opor tu ni da de con cre ta de es ta be le cer uma
mo di fi ca ção em re la ção à atu al le gis la ção. Cabe a
nós ma ni fes tar mo-nos a res pe i to des se pro je to, pois
acre di to que ele con tri bui para, pelo me nos, re vo gar
uma ou tra dis tor ção. Além da gra vi da de da exis tên cia
do su plen te, da for ma como está hoje, exis te uma ou -
tra dis tor ção: a de trans for mar o Se na dor su plen te em 
uma es pé cie de ins tru men to para a ca pi ta nia he re di -
tá ria.

Nes se pon to, a nos sa ma ni fes ta ção não está
en de re ça da a nin guém em par ti cu lar. Uma co i sa é se
ques ti o nar a ine le gi bi li da de de pa ren tes – e isto é
ques ti o ná vel – quan do es tes são sub me ti dos ao cri vo
po pu lar. A po pu la ção sabe que um fu la no can di da to a
De pu ta do é fi lho, so bri nho, ma ri do ou es po sa de cer to 
Se na dor, De pu ta do Fe de ral ou Go ver na dor e está
sen do con vo ca da a se ma ni fes tar, por meio do seu
voto, em re la ção àque la pes soa. Com re la ção a isso,
não te nho nada a opor, por que o povo será o juiz, o
povo se ma ni fes ta rá a res pe i to da que le can di da to,
não sen do jus ti fi cá vel a ine le gi bi li da de.

Mas, nes se caso de que es ta mos tra tan do, isso
não ocor re, Sr. Pre si den te. O que se está pro pon do é
uma ine le gi bi li da de para su plen tes que são pa ren tes,
por que sa be mos que esse ar ti fí cio tem sido uti li za do
e po de rá con ti nu ar a ser uti li za do para que haja a per -
ma nên cia da fa mí lia no man da to, in clu si ve le van do
em con si de ra ção que a po pu la ção não sabe quem é o 
su plen te. Sa be mos mu i to bem que, em uma ele i ção
para Se na dor, nin guém sabe quem são os can di da tos 
a pri me i ro e se gun do su plen tes.

Além dis so, o car go de Se na dor é im por tan te. O
fato de a du ra ção do seu man da to ser de oito anos
per mi te que haja sal tos ou al ter na ti vas ele i to ra is pos -
te ri o res, como, por exem plo, a dis pu ta ao car go de
Go ver na dor. E, hoje, o que está ha ven do é a per mis -
são con cre ta, sem a anuên cia do povo, sem a anuên -
cia do ele i tor, de se es ta be le cer uma re ser va de mer -
ca do fa mi li ar para o car go de Se na dor.

Te nho ple na cons ciên cia de que o pro je to não
re sol ve o pro ble ma que to dos sa be mos que pre ci sa
ser re sol vi do, mas, se es pe rar mos mais para en con -
trar a so lu ção de fi ni ti va para esse pro ble ma e usar -
mos o ar gu men to de que o re fe ri do pro je to não re sol -
ve o pro ble ma para po der de to ná-lo, como já foi fe i to
com ou tros pro je tos se me lhan tes que tra tam de su -
plen te de Se na dor, na ver da de es ta re mos vo tan do a
fa vor da ma nu ten ção da atu al si tu a ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
o meu voto é fa vo rá vel ao pro je to da Se na do ra Ma ri na 
Sil va, que veda a ins cri ção do côn ju ge ou de pa ren tes 



con san güí ne os ou afins até o se gun do grau como
can di da tos a su plen te de Se na dor. Pen so que as sim
o Se na do de mons tra que está pelo me nos ca mi nhan -
do no sen ti do de cor ri gir al gu mas das dis tor ções que
ain da exis tem. Se, pos te ri or men te, for apro va do um
ou tro pro je to, mo di fi can do a si tu a ção de su plen te ou
aca ban do com a sua exis tên cia, esse pro je to de i xa de 
ter a sua ne ces si da de. No en tan to, en quan to ele não
é apro va do, en ten de mos que o pro je to da Se na do ra
Ma ri na Sil va con tri bui para mo di fi car essa atu al si tu a -
ção, que ain da tem um cer to res quí cio das nos sas ca -
pi ta ni as he re di tá ri as.

Voto de for ma fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, pelo pra zo re gi men tal de cin co mi nu -
tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
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, não vou usar
nem os cin co mi nu tos de que dis po nho, pois já tive
opor tu ni da de de emi tir essa opi nião em pro je to de lei
que apre sen tei.

Pen so que a ma ne i ra de se sa nar isso é tor nar
obri ga tó ria a in di ca ção, de ma ne i ra vi sí vel, na cam pa -
nha ele i to ral, na pu bli ci da de pela te le vi são, pelo rá dio, 
por car ta zes, por out do ors, do nome do su plen te.
Com isso, va mos sa ber se re al men te o ele i to ra do ele -
geu o pai, o fi lho, o ir mão, o so bri nho, a mãe ou o tio
jun to com o ti tu lar. É o que vejo. O Se na dor Jef fer son
Pé res e os Se na do res do Ama zo nas sem pre ci ta ram
aqui um caso de ocul ta ção de su plen te.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Alguns ca sos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Alguns ca sos. E não é só do Ama zo nas, o de lá eu
co nhe ço por que S. Exª me con tou, mas em mu i tos ou -
tros lu ga res é as sim. Na que le caso, pa re ce que o
ocul ta dor não lo grou êxi to na ele i ção. Isso se cha ma
so ne ga ção de in for ma ção ao ele i to ra do. 

De acor do com o pro je to que apre sen tei, deve
cons tar de to das as pe ças pu bli ci tá ri as o nome do
can di da to a Vice-Pre si den te, a Vice-Go ver na dor ou a
Vice-Pre fe i to e o nome dos su plen tes. Se o ele i to ra do
qui ser ele ger o ti tu lar com aque les su plen tes, não há
ra zão para cen su ra, des de que fi que bem cla ro quem
são os su plen tes. 

Às ve zes so mos sur pre en di dos. Qu an do há
uma va cân cia é que va mos sa ber quem era o su plen -
te do can di da to A, B, C ou D. A ma ne i ra de so lu ci o nar
esse pro ble ma para mim é essa. Não vejo por que
cer ce ar a pos si bi li da de de ter um pa ren te como su -
plen te. Então, va mos im pe dir tam bém o pa ren te como 
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, como Vice-Pre fe i to,
como Vice-Go ver na dor. É o caso. Sa be mos que, pelo
Bra sil afo ra, há nu me ro sos ca sos de pa ren tes co en tre 
Pre fe i tos e Vi ces. Ou es ten de mos a re gra para to dos,
ou ado ta mos a am pla pu bli ci da de dos vi ces e dos su -
plen tes.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – 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, do pon to de
vis ta do Go ver no, esta ma té ria é ques tão aber ta.
Como Par la men tar, que ro in di vi du al men te re fe rir-me
so bre ela.

Estou im pos si bi li ta do de elo gi ar o pro je to pelo
nos so Se na dor José Edu ar do Du tra, por que S. Exª
diz que gran de par te dos elo gi os é para de po is di zer -
mos “mas... mas”. Elo gio, no caso, ago ra sem ne nhum 
“mas”. Tra ta-se de um pro je to ex tre ma men te opor tu -
no, que aju da rá a ilu mi nar a ques tão da su plên cia,
que ain da es ta va pre sa a ve lhos há bi tos da po lí ti ca
bra si le i ra. Não cre io que a ques tão da su plên cia seja
so lu ci o na da – como pro pôs cer ta vez o Se na dor Edu -
ar do Su plicy – com a ele i ção do su plen te. É ex tre ma -
men te com ple xa e di fí cil a ele i ção do su plen te, so bre -
tu do por se rem duas va gas. Pode acon te cer um re sul -
ta do di fe ren te da pró pria von ta de po pu lar: o su plen te
de um Se na dor não ele i to ser mais vo ta do do que o
su plen te do Se na dor ele i to.

A ele i ção para o Se na do é de gran de com ple xi -
da de, tal vez seja a mais com ple xa de to das as ele i -
ções. Pri me i ro, é uma ele i ção ma jo ri tá ria, em um qua -
dro onde há duas ele i ções ma jo ri tá ri as, a de Pre si -
den te da Re pú bli ca e a de Go ver na dor; e uma ele i ção 
pro por ci o nal.

A po pu la ção não tem ain da no Bra sil um grau de 
po li ti za ção para dis cer nir as su ti le zas. Pou cas pes so -
as no Bra sil sa bem que a ele i ção para o Se na do é
ma jo ri tá ria e tem sido as sim por que o Se na do é
co-par tí ci pe com a Câ ma ra do pro ces so le gis la ti vo.
Então, a idéia é de que é uma ele i ção pro por ci o nal.
Mas, em uma ele i ção ca sa da, ou para Pre si den te da
Re pú bli ca e para Go ver na dor, ou só para Go ver na -
dor, quan do o Se na do se re no va pelo ter ço, não há



po la ri za ção pelo Se na do. A po la ri za ção se dá ou pela
can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca ou, con for me 
o Esta do, pelo can di da to a Go ver na dor. 

Nor mal men te, sal vo ra rís si mas ex ce ções, é ele -
i to Se na dor quem está na cor ren te ven ce do ra. Há ex -
ce ções, mas nor mal men te o Se na dor vem jun ta men -
te com o voto à Pre si dên cia da Re pú bli ca e a Go ver -
na dor, por que na po pu la ção não há pro pri a men te um
de ba te so bre quem será o Se na dor. O de ba te se faz
so bre quem será o Pre si den te da Re pú bli ca ou o Go -
ver na dor.

Isso deu à ele i ção para o Se na do ca rac te rís ti -
cas mu i to pe cu li a res. Como não ha via re gra al gu ma
para a su plên cia, a ten dên cia da po lí ti ca, em seus as -
pec tos ne ga ti vos – e a po lí ti ca tem mu i to mais as pec -
tos po si ti vos do que ne ga ti vos – é pela car to ri a li za ção 
da ati vi da de po lí ti ca, o que o Se na dor cha mou de ca -
pi ta ni as he re di tá ri as, em uma bela ima gem.

Os gru pos po lí ti cos ten dem a do mi nar os par ti -
dos por oli gar qui as in ter nas den tro do par ti do, com al -
gu mas ex ce ções no Bra sil. Eu, pes so al men te, es tou
con ven ci do de que o PT é uma ex ce ção. Ele tem um
grau de de mo cra cia in ter na que lhe cus ta mu i tís si mo,
mas dá ao Par ti do um di na mis mo que ne nhum ou tro
par ti do bra si le i ro tem, do pon to de vis ta da sua di nâ -
mi ca in ter na.

São as cú pu las par ti dá ri as, até hoje, em todo o
País, quem de ci de a ma té ria ele i to ral. Nada é mais
pe ri go so, nes te País, para um par ti do po lí ti co do que
ser Go ver no, por que o Bra sil vive uma ten dên cia de
ter os par ti dos po lí ti cos apa re lha dos, como se diz no
jar gão po lí ti co, pe los Go ver nos Esta du a is, que, em
ge ral, apa re lham os par ti dos pelo Go ver no, para ter
ga ran ti do o do mí nio da con ven ção par ti dá ria quan do
ela for ne ces sá ria. Isso re duz a vida par ti dá ria bra si le -
i ra a ser pre sa per ma nen te dos gru pos que em ma i o -
ria os do mi nam.

Por isso, o pro je to pro pos to é ex tre ma men te sa -
u dá vel. Impe de que, den tre as ca rac te rís ti cas car to ri -
a is da po lí ti ca bra si le i ra, en trem ra zões de na tu re za
fa mi li ar para jus ti fi car a pre sen ça da su plên cia e para, 
de cer ta for ma, mu dar a na tu re za da su plên cia, que
não deve ser uma ex ten são fa mi li ar, mas uma ex ten -
são par ti dá ria, de qua dros par ti dá ri os que, por suas
ca rac te rís ti cas, que não são ele i to ra is, per mi tam que
se che gue igual men te à Câ ma ra Alta. Isso não quer
di zer que to das as es co lhas pes so a is de fa mí lia fe i tas
até hoje no Bra sil se jam con de ná ve is. Há es co lhas
com pes so as al ta men te res pe i tá ve is. Po rém o pro -
ces so em si, de al gu ma ma ne i ra, não traz à ati vi da de
po lí ti ca um are ja men to tão ne ces sá rio. 

Não te mos vida par ti dá ria, de mo cra cia in ter na
nos par ti dos, nem ou tras de ci sões na área po lí ti ca,
so bre tu do nas ma jo ri tá ri as, a não ser as que vêm pe -
las cú pu las. Aqui, sim, de via-se as sen tar a re for ma
par ti dá ria, por que aqui é que se dá a fuga dos po lí ti -
cos de cada par ti do, cha ma da tro ca-tro ca, per to dos
dias fa ta is para a ins cri ção par ti dá ria. Como não há
isso, que seja bem-vin da uma lei que tra ga are ja men -
to a essa ques tão e es ti mu le, de al gu ma for ma, a vida
par ti dá ria fora das oli gar qui as, quer po lí ti cas, quer fa -
mi li a res, den tro dos par ti dos.

Por essa ra zão, o voto é fa vo rá vel.
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao emi nen te Se na dor
Edi son Lo bão, para en ca mi nhar a vo ta ção. 

O SR. EDISON LOBÃO  (PFL – MA. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, es tou de ven do um apo io – mais um – a uma
ini ci a ti va da Se na do ra Ma ri na Sil va, mas, la men ta vel -
men te, não pos so fazê-lo des ta vez. S. Exª pro põe
mais uma ine le gi bi li da de. A meu ver, não é co e ren te
com as de ma is ine le gi bi li da des que ocor rem hoje no
Bra sil esta que pro põe a Se na do ra do PT.

Hoje, te mos o Pre si den te da Re pú bli ca, o Go -
ver na dor de Esta do e o Pre fe i to po den do can di da -
tar-se sen ta dos em sua pró pria ca de i ra exe cu ti va,
sem ne nhu ma res tri ção. Ora, se não há res tri ção para 
aque le que está go ver nan do, como po de mos ad mi tir
res tri ção para um sim ples su plen te de Se na dor da
Re pú bli ca?

Qu an do fui Mem bro da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a Co mis são en co men -
dou-me um pro je to sus pen den do to das as ine le gi bi li -
da des, exa ta men te pelo fato de que o Pre si den te da
Re pú bli ca, o Go ver na dor e o Pre fe i to já não são atin -
gi dos pela ine le gi bi li da de. Ora, se a pró pria Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia en ten de as sim,
como va mos nós acres cen tar, atra vés de uma lei
com ple men tar, mais ou tra ine le gi bi li da de?

Por tan to, Sr. Pre si den te, não vejo ne nhu ma co e -
rên cia no pro je to. Peço vê nia à Se na do ra Ma ri na da
Sil va, e, por con se qüên cia, não pos so acom pa nhar a
ini ci a ti va de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, essa ma té ria que es ta mos ago ra a de ba ter, a
meu ver, con tém dois equí vo cos con ce i tu a is. Ela par -
te do pre con ce i to de que o ele i tor, ao se di ri gir à ca bi -



ne ele i to ral, não sabe em quem vai vo tar, por que o su -
plen te não es ta ria sen do re gis tra do. Não é ver da de,
no caso de su plen te de Se na dor.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, há aque la
con cep ção fal sa de que exis tem do nos de Par ti dos,
exis tem ca ci ques na po lí ti ca na ci o nal que do mi nam
toda uma con ven ção, fe i ta com a par ti ci pa ção dos
con ven ci o na is de todo o Mu ni cí pio, de todo o Esta do,
de todo o País.

Essa con cep ção de que o ele i tor pre ci sa ser tu -
te la do e de que pre ci sa mos di zer a ele que não pode
vo tar em tal ou qual can di da to, para tal ou qual car go,
vem con tra cor ren te aos cos tu mes po lí ti cos que não
são so men te do Bra sil, mas da ma i o ria dos pa í ses.

No Bra sil, cito ca sos his tó ri cos como os Pa ra -
nhos, pai e fi lhos; o Vis con de de Rio Bran co e o Ba rão 
de Rio Bran co, seu fi lho; os Na bu cos, Con se lhe i ro
Na bu co de Ara ú jo e seu fi lho, Jo a quim Na bu co, na
épo ca do Impé rio. Aqui, não pre ci sa mos alon gar a
vis ta para nos des cor ti nar mos o caso de dois ir mãos
hoje Se na do res, que ti ve ram mé ri tos pró pri os, can di -
da ta ram-se em da tas di fe ren tes e es tão com pon do
este Cor po Le gis la ti vo. No en tan to, se um de les fos se
se can di da tar como su plen te do ou tro, por con ta des -
sa me di da, não po de ria ser su plen te. Quer di zer, não
po de ria se can di da tar si mul ta ne a men te, e o Se na dor
Osmar Dias não po de ria ser Su plen te do Se na dor
Álva ro Dias e vice-ver sa.

O Se na dor Ro ber to Re quião tam bém tem um ir -
mão que é De pu ta do Fe de ral. Mas não po de ria ser
seu Su plen te, caso a con ven ção que o es co lheu para
Se na dor es co lhes se tam bém o ir mão para Su plen te.
De ma ne i ra que vejo que isso pode che gar à si tu a ção
pa ra do xal de um Mi nis tro de Esta do, que, para se
can di da tar, tem de se de sin com pa ti bi li zar, a fim de
não ser atin gi do pela lei das ine le gi bi li da des.

No en tan to, um ir mão, um pa ren te, como está
ar ro la do na me di da, não po de ria ser can di da to, por -
que se exer cer qual quer car go es ta rá im pe di do de
dis pu tar um car go de Su plen te de Se na dor, mas o ti -
tu lar te ria que se de sin com pa ti bi li zar de um car go de
Se cre tá rio de Esta do ou de Mi nis tro.

Assim sen do, Sr. Pre si den te, pen so que ao ele i -
tor deve ser de le ga do o di re i to de es co lher os can di -
da tos, e não a lei im pe dir um ci da dão qual quer de ser
su plen te do ou tro, so men te por que tem la ços de pa -
ren tes co ou de afi ni da de.

Re cor do-me tam bém do caso do Se na dor Edu -
ar do Su plicy; sua es po sa foi ele i ta Pre fe i ta de São Pa -
u lo, quan do numa épo ca nem ele foi ele i to Pre fe i to,
mas ela foi. No en tan to, um não po de ria ser su plen te

do ou tro, se essa me di da vi es se a pros pe rar – que es -
pe ro não pros pe re –, por que en tre os ou tros, vo ta rei
con tra a pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

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, Srªs e Srs. Se na do res, é evi den te que a
in ten ção é das me lho res, mas ela con tém aque le ter -
rí vel de se jo da tu te la so bre a opi nião po pu lar; par te
de um pres su pos to de que o povo não é ca paz de to -
mar uma ati tu de, de di fe ren ci ar o ne po tis mo de uma
in di ca ção que não trans for ma o pa ren tes co em es tig -
ma.

Ini ci a do por Ne po te, o so bri nho do Papa, o ne -
po tis mo na po lí ti ca, na his tó ria do Bra sil e na his tó ria
da po lí ti ca do mun do é o fa vo re ci men to dos pa ren tes.
No en tan to, se pa ren tes co não é qua li da de su fi ci en te
para uma no me a ção, tam bém não é es tig ma.

O cor re to, para re sol ver mos esse pro ble ma,
con fi an do no dis cer ni men to do povo – es cla re ci do e
in for ma do o povo tem dis cer ni men to –, se ria obri gar -
mos a pu bli ca ção do nome dos su plen tes na cé du la.
Tudo bem. O Se na dor Álva ro Dias, ir mão do Se na dor
Osmar Dias, po de ria ser su plen te. Quem com isso
não con cor das se, não vo ta ria nem num, nem nou tro.
Alguém di ria: ”Mas que ren do vo tar no Osmar, tra ria o
Álva ro como Su plen te para o Se na do.“ Não vale o ar -
gu men to, por que po de ria ser ou tra pes soa e al guém
po de ria que rer vo tar no ti tu lar e não vo tar no su plen te. 
E a es co lha te ria de ser pe sa da e a de ci são de ve ria
ser to ma da.

Por que op tar pela tu te la ao in vés da trans pa rên -
cia? Por que a pro i bi ção? Por que se so bre por à opi -
nião po pu lar ao in vés de pu bli car os no mes na cé du la, 
de i xan do cla ra a si tu a ção para que o voto cor re to da
po pu la ção, in for ma da, pos sa ocor rer?

A in ten ção da Se na do ra Ma ri na Sil va é das me -
lho res. Seu de sem pe nho no Se na do Fe de ral é elo giá -
vel por to dos os tí tu los, mas a subs ti tu i ção pela lei da
opi nião do povo, para mim, não é apro pri a da. Pa ren -
tes co, se não é tí tu lo, tam pou co será, em cir cuns tân -
cia al gu ma, es tig ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury para en ca mi -
nhar.

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, acre di to ple na men te
que essa pro pos ta da Se na do ra Ma ri na Sil va se ba -



se ia, na ver da de, numa pes qui sa jun to ao povo, bus -
can do o con sen so da de ci são pú bli ca do ele i to ra do.
E, na ver da de, S. Exª foi e o fez.

Numa cam pa nha nor mal, na ci da de, o que se
ve ri fi ca é que a com po si ção é fe i ta de ma ne i ra tal que
dois ou três par ti dos par ti ci pem da in di ca ção do ti tu -
lar, que dis pu ta rá uma vaga no Se na do. Esse pro ce di -
men to vem ocor ren do em qua se to dos os Esta dos, ao 
lon go dos anos, com ex ce ção, evi den te men te, de al -
guns Esta dos onde o ti tu lar tem um po der e um con -
tro le dos par ti dos e tam bém de voto, usan do des se
pres tí gio e des sa for ça, mu i tas ve zes, para fa zer dali
uma ex ten são fa mi li ar. Enten do, ba se a do numa ex pe -
riên cia po pu lar, numa ex pe riên cia ele i to ral, que esse
con sen so pode tra zer um be ne fí cio mu i to gran de ao
ele i tor. 

Sou fran ca men te fa vo rá vel à pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha para en ca mi nhar 
a vo ta ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, sou fa vo rá vel 
ao pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va, em bo ra en ten -
da que o cer ne do pro ble ma não es te ja na es co lha de
um pa ren te para su plen te. 

Voto fa vo ra vel men te, por que en ten do que o
man da to de um Se na dor não pode ser vis to como
uma ca pi ta nia he re di tá ria e um Se na dor não pode ser 
vis to como um do na tá rio que cede seu man da to he re -
di ta ri a men te, como se al guém pu des se her dar o
man da to pelo fato de ser pa ren te.

Digo que o pro je to não re sol ve o pro ble ma, por -
que a es sên cia do pro ble ma está exa ta men te na for -
ma como é ele i to o su plen te. De ma ne i ra ge ral – é cla -
ro que há ex ce ções – como são es co lhi dos os su plen -
tes? O can di da to que acha que tem mu i tos vo tos, que
tem re cur sos para a cam pa nha e não pre ci sa da aju -
da do seu Par ti do nem da aju da fi nan ce i ra de nin -
guém, co lo ca lá um pa ren te que pos sa subs ti tuí-lo
quan do ele as su mir um car go exe cu ti vo (de Mi nis té rio 
ou de Go ver na dor ou de Pre fe i to de ca pi tal). E o seu
car go vago se ria ocu pa do pelo su plen te pa ren te. Re -
a fir mo: é uma es pé cie de ca pi ta nia he re di tá ria.

Por ou tro lado, quem não tem re cur sos su fi ci en -
tes para a cam pa nha ou vo tos su fi ci en tes por fal ta de
es tru tu ra es co lhe como su plen te um em pre sá rio. O
ob je ti vo é o mes mo: o em pre sá rio na con di ção de su -
plen te in ves te para que o ti tu lar as su ma um car go
exe cu ti vo e ele ocu pe a vaga de ti tu lar.

Às ve zes o em pre sá rio é mi li tan te po lí ti co tam -
bém, ele par ti ci pa das ati vi da des do seu Par ti do e
atua po li ti ca men te. Nes se caso, a es co lha é ade qua -
da, por que é fe i ta por via par ti dá ria. Em ou tras si tu a -
ções, o su plen te é ele i to ape nas em fun ção do ca pi tal
que ele pode in ves tir na es tru tu ra da cam pa nha. 

Con de no essa ma ne i ra de es co lher os su plen -
tes. 

A ques tão do vice é um pou co di fe ren te, por que, 
ge ral men te, ele vem de uma com po si ção po lí ti ca, de
um ou tro Par ti do. O vice é uma es co lha par ti dá ria.
Mes mo as sim, con si de ro o me lhor mo de lo o que tí -
nha mos na épo ca de João Gou lart, que foi vice ele i to
pelo voto di re to tan to de Jus ce li no Ku bits check quan -
to de Jâ nio Qu a dros.

No meu en ten der, o su plen te de ve ria re pre sen -
tar o Esta do e, por tan to, de ve ria ser obe de ci da a se -
qüên cia. Se eu de i xo meu man da to, o que fi cou logo
de po is de mim de ve ria re pre sen tar o Ama pá. Ele foi
vo ta do. Ele te ria o man da to. Se dois ter ços se rão re -
no va dos, se dois Se na do res sa i rão, o can di da to que
ob ti ver os vo tos na se qüên cia e que fi cou mais pró xi -
mo do can di da to ele i to de ve rá ocu par o lu gar do ti tu lar 
du ran te sua au sên cia ou va cân cia.

Ve jam o caso que po de ria ter acon te ci do aqui.
Se ne nhum dos dois su plen tes do Se na dor Ja der bar -
ba lho, por exem plo, as su mis se, o Pará po de ria fi car
com um Se na dor a me nos. Se o pro ces so de subs ti tu -
i ção fos se pelo can di da to mais vo ta do na se qüên cia,
isso nun ca acon te ce ria, por que sem pre ha ve ria al -
guém para subs ti tu ir o su plen te. 

Por tan to, o pro ble ma está na for ma como é fe i ta
a es co lha. Mas voto fa vo ra vel men te à emen da da Se -
na do ra Ma ri na Sil va.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, o Se na dor Lú dio
Co e lho.

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, te nho pela Se na do ra Ma ri na alta es -
ti ma. Lá no meu Esta do, se gui da men te, me per gun -
tam: ”Quem é aque la Se na do ra mo re ni nha tão atu an -
te?“ E falo a meus com pa nhe i ros que se tra ta de uma
Se na do ra mu i to qua li fi ca da.

No en tan to, con si de ro que a pro i bi ção de pa ren -
tes se rem su plen tes não con tri bui em nada para a
me lho ria da qua li da de da re pre sen ta ção po lí ti ca no
Con gres so Na ci o nal.



Se fi zés se mos a re for ma par ti dá ria, es ta ría mos
pres tan do um ser vi ço mu i to mais acen tu a do à Na ção
bra si le i ra. No Se na do, mu i to pou cos Se na do res trou -
xe ram pa ren tes para su plen tes – e al guns dos pa ren -
tes são mu i to qua li fi ca dos. 

Sr. Pre si den te, vo ta rei con tra a pro pos ta da Se -
na do ra Ma ri na Sil va, por que con si de ro uma dis cri mi -
na ção. Mu i tos pa ren tes aqui são pes so as de pres tí gio 
re co nhe ci do, como é o caso dos ir mãos Dias do Pa ra -
ná, do Se na dor Ca ma ta e sua es po sa, o Su plicy com
a es po sa e tan tos ou tros. Se ria uma dis cri mi na ção da
nos sa par te im pe dir que es sas pes so as trou xes sem
com pa nhe i ros qua li fi ca dos para aju da rem no Se na -
do. 

Esta é a mi nha po si ção: ma ni fes to-me con tra ri a -
men te ao Pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na para en ca mi nhar
a vo ta ção.

A SRA. HELOÍSA 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, pri me i ra men -
te, que ro pa ra be ni zar nos sa que ri da com pa nhe i ra
Ma ri na Sil va pela ini ci a ti va. 

Qu e ro di zer, com mu i ta tran qüi li da de, que não
sou mo vi da por fal so mo ra lis mo nes te de ba te. A con -
di ção para o de ba te não é o fal so mo ra lis mo que im -
pe ra em al gu mas dis cus sões so bre pa ren tes co. Não
é nada dis so!

A Se na do ra Ma ri na Sil va pro põe sim ples men te
a pers pec ti va de mi ni mi zar em nos so or de na men to
ju rí di co o que é iden ti fi ca do como tra ço do pa tri mo ni -
a lis mo em nos sa cul tu ra po lí ti ca – para não fa lar tam -
bém das ca pi ta ni as he re di tá ri as e das ”pa ne li nhas“. É 
sim ples men te uma pos si bi li da de de mi ni mi zar em
nos so or de na men to ju rí di co os tra ços per ver sos, au -
to ri tá ri os, con ser va do res e an ti gos do pa tri mo ni a lis -
mo em nos sa cul tu ra po lí ti ca.

To dos os exem plos aqui ci ta dos de pa ren tes e
pes so as da fa mí lia que fo ram ele i tas não ca bem na
ex pli ca ção con tra o voto do pro je to. Por uma ra zão:
não es ta mos su bes ti man do os ele i to res. Eu es pe ci al -
men te ja ma is po de ria su bes ti mar os ele i to res. Ja ma -
is! Mi nhas ori gens, o lu gar onde nas ci, a fa mí lia na
qual nas ci, mi nha con du ta po lí ti ca du ran te toda a vida 
– e che guei ao Se na do Fe de ral, con si de ra do a ”pé ro -
la“ a ser to ca da ape nas pe los fi lhos da eli te po lí ti ca e
eco nô mi ca do meu Esta do – não me per mi ti ri am ja -
ma is su bes ti mar a ca pa ci da de de ava li a ção dos ele i -
to res. Ja ma is! Não es ta mos subs ti tu in do o ele i tor nem 
su bes ti man do a ca pa ci da de de aná li se, a von ta de po -

lí ti ca de in ter pre tar um de ter mi na do fato por par te do
ele i tor. Não o es ta mos tu te lan do, como foi co lo ca do
aqui. O pro ble ma é que to dos os exem plos ci ta dos
con tra o pro je to são de pes so as que fo ram ele i tas, de
pes so as que ob ti ve ram vo tos, de pes so as que en -
fren ta ram o de ba te po pu lar, que fo ram obri ga das a
qua li fi cá-lo com a so ci e da de, a se ex po rem pe ran te a
so ci e da de di an te de um pro je to po lí ti co. Será pos sí vel 
que, di an te da hu ma ni da de, das for ças po lí ti cas de
um par ti do, das per so na li da des de uma so ci e da de, o
úni co com con di ções, o úni co ca pa ci ta do para ser
apre sen ta do como su plen te tem que ser um pa ren -
te?! Que ne gó cio mais per so na lis ta e atra sa do é
esse?! Não há pro ble ma no fato de o pa ren te ser can -
di da to. E há ques tões que a le gis la ção pro í be. Se gun -
do a le gis la ção, hoje, se um ho mem é pre fe i to, a mu -
lher não pode can di da tar-se. Então, não se está aqui
ino van do em re la ção a de ter mi na das co i sas, e eu
digo isso com a ma i or tran qüi li da de, por que sei que
mu i tos aqui, como eu, não têm ne nhu ma ver go nha do 
pri me i ro e do se gun do su plen te. O meu pri me i ro su -
plen te é um ho mem de bem, do PSB; a mi nha se gun -
da su plen te é uma mu lher de bem, do PcdoB. Não fo -
ram ca i xa de cam pa nha, não con se gui ram dar-me
uma úni ca mo e da, um úni co cen ta vo, para eu fa zer
cam pa nha. Não me en ver go nho de les, como mu i tos
na Casa não se en ver go nham tam bém. Nin guém está 
tu te lan do, su bes ti man do a ca pa ci da de de ava li a ção
do ele i tor. Ago ra, será pos sí vel que logo para su plen -
te, aque le que efe ti va men te não é ele i to, tem que co -
lo car al guém do seu cal de i rão, ou da sua pa ne li nha,
ou da sua fa mí lia? 

Con ve nha mos que des me re cer o pro je to di zen -
do que tem pro ble mas em re la ção à le gis la ção ele i to -
ral não é ver da de, por que a le gis la ção ele i to ral hoje já
es ta be le ce me ca nis mos pro i bi ti vos para a ele i ção de
pa ren tes. Do mes mo je i to, di zer que se está tu te lan do
ou su bes ti man do a ca pa ci da de de ava li a ção dos ele i -
to res, tam bém não por que, em mu i tos exem plos que
fo ram ci ta dos, as pes so as fo ram ele i tas, pas sa ram
pelo de ba te po pu lar e efe ti va men te ti ve ram que ser
sub me ti das ao voto po pu lar tam bém.

Por tan to, Sr. Pre si den te, não te nho dú vi da da
im por tân cia nes te sen ti do: ao me nos mi ni mi zar, em
nos so or de na men to ju rí di co, esse tra ço tão mar can te, 
con ser va dor, au to ri tá rio, den tro do ve lho pa tri mo ni a -
lis mo que to dos sa be mos que in fe liz men te mar ca o
nos so or de na men to ju rí di co.

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

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, para en ca mi nhar.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO  (Blo co/PT – RJ.
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 a
Se na do ra Ma ri na Sil va, não por ser do meu par ti do,
mas por es tar dan do, nes te pro je to, uma con tri bu i ção
im por tan te para esta dis cus são em re la ção à ele i ção
do su plen te.

Cre io que o pro je to não pre ten de tu te lar ele i tor
ne nhum, não su bes ti ma a ca pa ci da de do ele i tor, não
põe em dú vi da co i sís si ma al gu ma. Mu i to pelo con trá -
rio. Pen so que é im por tan te já co me çar essa dis cus -
são em re la ção à ele i ção do su plen te. E mais: o PT é
um dos pou cos par ti dos em que esta dis cus são pas -
sa por um de ba te pro fun do, nas ba ses do par ti do, por
oca sião das con ven ções. Não sei se é o úni co que faz
isso, mas acre di to que seja um dos pou cos a fazê-lo.

Tam bém du vi do que essa in di ca ção de su plen te 
fe i ta por in ter mé dio de pa ren tes – es po sa, ir mão, fi lho 
ou ou tros – vá para uma dis cus são em al gu ma con -
ven ção par ti dá ria. Qu es ti o no isso por que te nho cer te -
za que não vai.

Pre ci sa mos mo di fi car essa ques tão de su plen -
te. Sen do esse pro je to apro va do, é o pri me i ro pas so
im por tan te nes se sen ti do. De qual quer for ma, pen so
que se de ve ria apro fun dar mais esse as sun to, por que 
a ele i ção do su plen te deve ser fe i ta de ou tra for ma, di -
fe ren te men te da que é fe i ta atu al men te. Cre io que se
de ve ria pas sar por um cri vo po pu lar. Nes se sen ti do, a
apro va ção do pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va é o
pri me i ro pas so im por tan te, pois avan ça quan to ao as -
pec to da mu dan ça da ele i ção do su plen te com re la -
ção à le gis la ção ele i to ral.

Pa ra béns, Se na do ra, Va mos apro var seu pro je -
to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. 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, quan do apre sen -
tei esse pro je to, ti nha cons ciên cia das suas li mi ta -
ções, prin ci pal men te a par tir dos ar gu men tos lis ta dos 
pelo meu Lí der, Se na dor José Edu ar do Du tra.

Com pre en do que o ins tru men to mais cor re to
ain da não con se gui mos: uma fór mu la pos si bi li tan do
que o su plen te seja tam bém fru to da ava li a ção da so -
ci e da de vo tan te. Com pre en do tam bém que al guns
se nho res Par la men ta res já fi ze ram al gum es for ço,
como o Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros co le gas. O
Se na dor Lú cio Alcân ta ra apre sen tou uma idéia. 

Ago ra, pen so que, no Con gres so Na ci o nal e
par ti cu lar men te no nos so País, te mos dois pro ble mas 
que pre ci sam ser su pe ra dos: pri me i ro, a idéia de que
só po de mos fa zer o pos sí vel. Sou adep ta do im pos sí -
vel. Se gun do, é aque le que vai a ou tro ex tre mo e diz
que só po de mos fa zer o ide al. Tam bém bus co o ide al,
mas o ide al é mi nha es tre la de Da vid. Enquan to não
con si go atin gir o ide al, vou tri lhan do os pas sos da im -
per fe i ção para che gar à per fe i ção. Pior do que algo
im per fe i to é não mo ver pas so al gum, é não cons ti tu ir
ne nhu ma ação para se che gar ao re sul ta do per fe i to
que se es pe ra.

As pa la vras sem in ten ção, as sim como as in ten -
ções sem ação, não con se guem mu dar ab so lu ta men -
te nada. Por tan to, sou adep ta de que te nha mos pa la -
vras, de que te nha mos in ten ções nas nos sas pa la -
vras, e de que nos sas pa la vras e in ten ções se jam
acom pa nha das de ações.

Essa ação não visa a des qua li fi car aque les que,
por uma aber tu ra da le gis la ção, sen do pa ren tes, vi e -
ram para cá como su plen tes de Se na do res, nem des -
tra tar, em hi pó te se al gu ma, aque les que têm pa ren tes 
ele i tos. Te nho o ma i or res pe i to, por que am bos pas sa -
ram pelo cri vo das ur nas, pelo Se na dor Ca ma ta e
pela De pu ta da Ca ma ta, a qual dá uma gran de con tri -
bu i ção às ques tões hu ma nis tas. Te nho igual men te o
ma i or res pe i to e ca ri nho pe los ir mãos Dias, que pas -
sa ram pelo cri vo das ur nas e aqui es tão. 

To da via, com pre en do que aque les que, de cer ta 
for ma, des con si de ram a cons tru ção de mo crá ti ca de
seus par ti dos e que a po lí ti ca é uma cons tru ção em
di fe ren tes for ças mu i tas ve zes se as se nho ram do po -
de rio po lí ti co que têm e, en tão, de sa cre di tan do toda a
luta em fa vor de uma de mo cra cia in ter na e de uma vi -
são nova para esta fa zem de seus man da tos um ver -
da de i ro pa tri mô nio, uma ver da de i ra di nas tia onde o
di re i to di nás ti co é trans fe ri do de pa ren te a pa ren te,
des con si de ran do todo o pro ces so. 

Como mu i to bem dis se o Se na dor Artur da Tá vo -
la, é pos sí vel que, com um pro je to como esse, pos sa -
mos are jar um pou co a con cep ção da po lí ti ca em nos -
so País. La men ta vel men te, ain da te mos uma vi são
pa tri mo ni a lis ta em vá ri os as pec tos da re la ção com o
pú bli co. O man da to é um es pa ço pú bli co, não é de he -
ran ça das fa mí li as, é um es pa ço de dis pu ta po lí ti ca,
de re pre sen ta ção da so ci e da de. Em fun ção des sas
ra zões, apre sen tei o pro je to. 

Fico fe liz ao re ce ber o re co nhe ci men to dos Srs.
Se na do res. Re ce bo tam bém a po si ção con trá ria dos
que fi ze ram crí ti cas. Não ter mos um Có di go de Éti ca
que re gu la men te a con du ta de Go ver na do res, de Pre -
fe i tos, isso não é mo ti vo para que não te nha mos um



Có di go de Éti ca para a con du ta de Se na do res, de De -
pu ta dos. Cre io que de ter mi na dos ar gu men tos não
es tão jus ti fi can do o voto con trá rio de al guns. No en -
tan to, é uma con cep ção que, tal vez, fi que até mais
cla ra. O Se na dor Lú dio Co e lho, por exem plo, de fen de
o di re i to de que os su plen tes se jam pa ren tes. Na con -
cep ção de S. Exª, é bom. Do meu pon to de vis ta, não
é cor re to; do pon to de vis ta da de mo cra cia, é uma dis -
tor ção, é con ti nu ar com uma vi são que tra ta a co i sa
pú bli ca como se fos se um pa tri mô nio e que ten ta le var 
para den tro de casa a pra ça, que é do povo.

Era o que ti nha di zer.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, o Con gres so
Na ci o nal ter mi nou com uma das dis tor ções cri a das
pelo re gi me mi li tar – os de no mi na dos Se na do res biô -
ni cos que aqui vi nham não por de sig na ção do povo
nas ur nas –, mas cri ou-se a sis te má ti ca dos Se na do -
res su plen tes, que, ava lio, pre ci sa ser cor ri gi da.

Nes se sen ti do, apre sen tei um pro je to de lei se -
gun do o qual, na hora da vo ta ção, o ele i tor re ce be ria
uma lis ta de até qua tro no mes, de sig na dos pelo par ti -
do ou co li ga ção, den tre os qua is es co lhe ria seu re pre -
sen tan te no caso de o ti tu lar afas tar-se por qual quer
mo ti vo.

Essa pro pos ta ain da tra mi ta na Co mis são Espe -
ci al da Re for ma Po lí ti ca, Ele i to ral e Par ti dá ria. O Re la -
tor, Se na dor Sér gio Ma cha do, re sol veu ado tar uma
al ter na ti va: no caso de um Se na dor se afas tar por
mor te ou ele i ção para um car go exe cu ti vo, o su plen te
po de rá fi car por dois anos, no má xi mo, de ven do ele -
ger-se um Se na dor di re ta men te na pri me i ra opor tu ni -
da de, seja de ele i ções mu ni ci pa is ou na ci o na is. Tra -
ta-se de uma me lho ria, mas ain da não é a que ava lio
pre ci sa ser con si de ra da.

A Se na do ra Ma ri na Sil va, ao no tar as di ver sas
de sig na ções de su plen tes e ob ser van do que, em
meio à opi nião pú bli ca, essa não sig ni fi ca va, na ava li -
a ção do sen so co mum, a pri me i ra es co lha da po pu la -
ção, con ce beu essa pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção para se ter mi nar com a pos si bi li da de de in di car
su plen tes que se jam pa ren tes pró xi mos do Se na dor.

Acre di to, di fe ren te men te do Se na dor Ro ber to
Re quião, que a pro pos ta da Se na do ra Ma ri na Sil va
está na di re ção sa u dá vel e, por tan to, vo ta rei a fa vor,
Sr. Pre si den te. Mas que ro aqui re gis trar que o Se na do 
Fe de ral ga nha ria ma i or for ça, ma i or le gi ti mi da de, ma -

i or re co nhe ci men to se to dos os Se na do res fos sem
es co lhi dos di re ta men te pelo povo. Te nho a con vic ção
de que to dos os Se na do res que as su mi ram os seus
man da tos por subs ti tu í rem aque le que foi o ti tu lar vo -
ta do pelo povo, ou seja, os Se na do res su plen tes, gos -
ta ri am de ter sido es co lhi dos des sa for ma tam bém.

Assim, Sr. Pre si den te, o aper fe i ço a men to da es -
co lha dos Se na do res se dará na me di da em que aqui
vo tar mos uma sis te má ti ca pela qual não ape nas o ti -
tu lar, mas tam bém os Se na do res su plen tes, se jam
es co lhi dos di re ta men te pelo povo. E a pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção da Se na do ra Ma ri na Sil va é
na di re ção de me lho rar mos e aper fe i ço ar mos as ins ti -
tu i ções de mo crá ti cas bra si le i ras e o Se na do Fe de ral.
Por isso, meu voto é in te i ra men te a fa vor.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, não ia fa lar para não de lon gar a ses -
são, mas me lem brei de que fui au tor de um pro je to,
apro va do aqui, so bre o ne po tis mo.

Vo ta rei fa vo ra vel men te como uma ex ten são de
um cer to ne po tis mo. Mes mo que um su plen te não te -
nha a vi si bi li da de do ti tu lar, foi, de qual quer for ma, es -
co lhi do por que ao ti tu lar es ta va as so ci a do no mo men -
to da vo ta ção. É como ocor re nos ca sos de Vice-Pre -
fe i to, Vice-Go ver na dor e Vice-Pre si den te da Re pú bli -
ca. Há essa prá ti ca no País. Mas, como sou con trá rio
a ela, que é mu i to abu si va no País, por se uti li zar dos
pa ren tes para ima gi nar a co i sa pú bli ca como cosa
nos tra, vo ta rei fa vo ra vel men te.

Há um cer to ris co de vo tar mos ques tões ele i to -
ra is em cima dos pro ble mas que ocor rem. Todo ca su -
ís mo é pe ri go so. Re cen te men te, após a re nún cia do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, as su miu como ti -
tu lar seu fi lho, que, in clu si ve, tem sido um bom Se na -
dor. Não há nada que o de sa bo ne pelo fato de ser fi -
lho. O gra ve não é o pro ble ma de ser pa ren te, mas,
sim, de o su plen te se tor nar ti tu lar in de fi ni da men te.
Em ne nhum lu gar do mun do tem-se um su plen te –
que de ve ria as su mir numa even tu al au sên cia do ti tu -
lar – trans for ma do em ti tu lar sem ser vo ta do. Há ca -
sos de Se na do res que, ten do as su mi do como su plen -
tes, pas sa ram na Casa seis anos, es go tan do qua se
todo o exer cí cio de um man da to.

Pen so que a so lu ção ti nha de ser pen sa da sob
um pon to de vis ta mais am plo, sem le var mos em con -
si de ra ção pro ble mas que acon te ce ram, seja ago ra,
com Ja der Bar ba lho, ou an tes, com Anto nio Car los
Ma ga lhães, ou, em ge ral, por con ta de se ti tu la ri zar



aque le que é o me ce nas, en fim, o fi nan ci a dor da cam -
pa nha.

Digo isso, re fe rin do-me à pre o cu pa ção com o
ca su ís mo, por que ti ve mos, re cen te men te, dois mo -
men tos bem ilus tra ti vos, para pen sar mos o que é a le -
gis la ção ele i to ral. O Se na dor Sér gio Ma cha do, prin ci -
pal de fen sor, nes ta Casa, de uma cha ma da re for ma
po lí ti co-par ti dá ria, que fa la va em fi de li da de, em fi li a -
ção, que de fen de, jun to com o Vice-Pre si den te da Re -
pú bli ca, Mar co Ma ci el, e o Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen, até o au men to do pra zo de fi li a ção, em nome da
fi de li da de, S. Exª, no pri me i ro en fren ta men to, atro pe -
lo, im pas se em seu Esta do, o Ce a rá, foi um dos pri -
me i ros a mu dar de Par ti do. Que iro nia!

Qu an do eu dis cu tia com S. Exª, eu o ad ver tia re -
co men dan do cu i da do, pois o pro ble ma de fi de li da de
par ti dá ria é um pro ble ma da cons ciên cia de cada Par -
ti do, e não de tu te la le gal. Ima gi nem se hou ves se a tu -
te la le gal: o Se na dor Sér gio Ma cha do te ria sido for ça -
do a fi car em um Par ti do, mes mo ten do esse Par ti do
so li ci ta do que S. Exª dele se des li gas se.

Se gun do, há toda uma dis cus são nes te País,
em um re du ci o nis mo equi vo ca do, ao se ob ser var, no
dia 6 de ou tu bro, o tro ca-tro ca par ti dá rio, a cri se ge ral, 
a es qui zo fre nia ele i to ral, a mu dan ça de Par ti do por
con ta de um ce ná rio fu tu ro, que não se co nhe ce. Con -
tu do, não se le vou em con si de ra ção o ab sur do que foi
aque la data. A par tir do dia 6 de ou tu bro, con de na -
mos, por lei, apro xi ma da men te 90 mi lhões de bra si le i -
ros que es tão mu ti la dos em um de seus di re i tos bá si -
cos e fun da men ta is da Cons ti tu i ção: o di re i to de se -
rem vo ta dos. Per ce be ram isso? 

No dia 6 de ou tu bro de 2001, de fi ni mos que
apro xi ma da men te 90 mi lhões de bra si le i ros e bra si le i -
ras – por que são aque les que não es tão fi li a dos a par -
ti do al gum – não po de rão ser vo ta dos. Já os ex clu í -
mos, em uma ver da de i ra re ser va de mer ca do para
aque les que es tão hoje exer cen do um man da to, para
os que co nhe cem as re gras do jogo, e uma re gra que
que re mos até pi o rar. Em vez de 1 ano, qua tro anos. E
fa la mos em de mo cra cia.

Se ria im por tan te ape nas lem brar de ter mos cu i -
da do quan do tra tar de ques tões ele i to ra is ou par ti dá -
ri as, e ana li sar com os olhos vol ta dos para a ci da da -
nia e não com os olhos vol ta dos para as oli gar qui as
par ti dá ri as, aque les que exer cem man da to. Cor re mos 
esse ris co. Cas sa mos 90 mi lhões de bra si le i ros do di -
re i to de se rem vo ta dos, em nome não sei bem do quê, 
tal vez da re no va ção dos man da tos, ma nu ten ção do
sta tus quo par ti dá rio, ma nu ten ção das ma i o ri as, de
não ter mos ris co de mu dan ça al gu ma. De ve mos lem -
brar que tan to a fi li a ção quan to o do mi cí lio fo ram in -
ven ções do re gi me mi li tar au to ri tá rio para im pe dir
pro ces sos de re no va ção e de se man ter con tro le so -
bre a ati vi da de po lí ti ca.

Qu e ro cha mar a aten ção para que quan do vo -
tar mos qual quer ques tão par ti dá ria, le ve mos em con -
si de ra ção a ques tão de mo crá ti ca e, não, a ques tão
dos in te res ses da que les que têm man da to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Amir Lan do.

A SRA. MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço para fa zer uso da pa la vra pela or -
dem, ape nas para pres tar um es cla re ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Amir Lan do. Logo a se guir, con ce -
de rei a pa la vra a V. Exª para esse es cla re ci men to.

A SRA. MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, tal vez até aju de o Se na dor Amir Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
aqui es cên cia do Se na dor Amir Lan do, con ce do a pa -
la vra a V. Exª para pres tar os es cla re ci men tos, ra pi da -
men te.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, o
Se na dor Ro ber to Fre i re, tal vez inad ver ti da men te, dis -
se que o pro je to foi apre sen ta do após o epi só dio da
re nún cia do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Dou
co nhe ci men to aos no bres Co le gas que esse pro je to
foi apre sen ta do em 1999. Não tem nada a ver com o
ca su ís mo de acon te ci men to. Faz par te de uma con -
cep ção que se con fi gu rou e, co in ci den te men te, está
em tra mi ta ção ago ra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra a tí tu lo de es cla re ci -
men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, há ou tros pro je tos acer ca de
su plên cia de Se na dor que não fo ram in se ri dos na
Ordem do Dia. Não fa lei da ori gem do pro je to, mas
dis se que es ta mos vo tan do e dis cu tin do este pro je to
por con ta des se pro ble ma. Por que não cons ta na pa -
u ta pro je to ori un do da Co mis são que de fen do? A isso
me re fe ri. Se na do ra Ma ri na Sil va, não leve para si a
ca ra pu ça. Estou ape nas di zen do que es ta mos vo tan -
do esta ma té ria exa ta men te por es ses dois epi só di os.
Não pre ten do di zer que a sua ini ci a ti va foi por esse mo ti -
vo, mas que es ta mos vo tan do a pro po si ção por essa ra -
zão. Não te nha dú vi da V. Exª de que é por isso. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –So li ci to
às Srªs e aos Srs. Se na do res a ma i or bre vi da de pos -
sí vel, uma vez que há ou tras ma té ri as a se rem vo ta -
das, além de re u niões de Co mis sões que es tão mar -
ca das.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Amir
Lan do.



O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, se rei mu i to bre ve. Não po de ria re gis trar o meu
voto sem an tes ma ni fes tar o meu en ten di men to so bre 
a ma té ria. Te nho re fle ti do so bre a su plên cia de Se na -
dor e sem pre me em ba ra ço em al gu ma di fi cul da de,
como te nho di fi cul da de ago ra em apre ci ar esta ma té -
ria, por que vejo que aqui não se exa u re ne nhu ma da -
que las cir cuns tân ci as que têm con ta mi na do a su plên -
cia de Se na dor da Re pú bli ca. Não há dú vi das de que
essa ma té ria po de ria ter tra mi ta do con jun ta men te
com to das as de ma is para que aqui pu dés se mos es -
co lher o me lhor. 

Sr. Pre si den te, não te nho dú vi da de que, de tudo 
o que vi, en ten do que o car go de Se na dor da Re pú bli -
ca deva ser exer ci do sim por aque le que ob ti ver voto
po pu lar. Aí a mi nha dis cor dân cia em dar uma so lu ção
ape nas par ci al ao pro ble ma. Ve ria eu com me lho res
olhos, no sen ti do da mi nha vi são, a idéia de que su -
plen te, em caso de va cân cia ou na hi pó te se de im pe -
di men to do exer cí cio do car go, fos se aque le vo ta do
na es ca la sub se qüen te da que les can di da tos que fos -
sem ele i tos ou do can di da to ele i to, quan do a re no va -
ção é de um ter ço.

Sr. Pre si den te, por isso, no meu en ten der, me -
lhor se ria para o Se na do da Re pú bli ca e para o País
que pu dés se mos exa mi nar esta ma té ria em con jun to.
Então, sim, po de ría mos de ci dir de ma ne i ra mais ade -
qua da e opor tu na.

Não me en ga jo em uma vi são es tri ta men te mo -
ra lis ta. Não é este o meu pro pó si to como Se na dor,
mas, sim, o de dis por nor mas de ca rá ter de fi ni ti vo,
que re al men te pos sam apri mo rar a ques tão da su -
plên cia de Se na dor.

Era por isso, Sr. Pre si den te, que a mi nha po si -
ção ca mi nha va pela abs ten ção, por que não via eu
uma so lu ção, mas ape nas um iní cio de so lu ção, em -
bo ra fos se uma pre o cu pa ção vá li da da au to ra, Se na -
do ra Ma ri na Sil va. Não há dú vi das de que há aqui
uma pre o cu pa ção éti ca, mas eu gos ta ria de dar uma
so lu ção de ca rá ter po lí ti co, em de fi ni ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Re la tor, Se na dor Jef fer son Pe -
res, úl ti mo ora dor, en cer ran do, as sim, o pe río do de
en ca mi nha men to da vo ta ção. 

O SR. JEFFERSON PERES (Blo co/PDT – AM.
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, na con di ção
de Re la tor, dei pa re cer fa vo rá vel, con quan to re co nhe -
ça que não é essa a ques tão ful cral da su plên cia. Não
cre io ser um pe ca do gra ve es co lher um pa ren te como 
su plen te. Tal vez seja um pe ca do ve ni al. O pro ble ma é
a ile gi ti mi da de do su plen te que não teve voto. 

Não me pa re ce que as su pos tas so lu ções pro -
pos tas hoje, nes te ple ná rio, re al men te re sol vam o

pro ble ma, que exis te. Ve ja mos, por exem plo, as su -
ges tões fe i tas pelo emi nen te Se na dor Se bas tião Ro -
cha, ra ti fi ca das pelo Se na dor Amir Lan do de o se gun -
do mais vo ta do ser o su ces sor.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve -
jam a aber ra ção que po de ria acon te cer. O Se na dor,
em dis pu ta com ou tro, é ele i to, der ro ta o ou tro, que é
seu ad ver sá rio. Se ele vier a fa le cer, o Se na dor será
aque le que o ele i to ra do re je i tou. Se gun do – ago ra vou 
fa zer hu mor ne gro, Se na dor Hugo Na po leão , se eu
ama nhã for ele i to con tra ou tro que é meu ad ver sá rio,
meu ini mi go e fa ci no ro so, ele man da me ma tar e as -
su me o meu lu gar.

Sr. Pre si den te, os Se na do res cor rem um gran de 
ris co de en fren tar ad ver sá ri os de maus bo fes se essa
so lu ção vin gar. A ou tra so lu ção apon ta da, que é a de
o su plen te ser vo ta do, além de ser mu i to com pli ca do,
o ele i tor te ria mu i tos no mes para vo tar, ain da po de ria
cri ar um pro ble ma tam bém aber ran te: um su plen te de 
mu i to pres tí gio ter mais vo tos que o ti tu lar, e o man da -
to do ti tu lar pas sa ria a ser, de cer ta for ma, ile gí ti mo
por que ele foi me nos vo ta do que o seu su plen te.

Cre io que a so lu ção para este pro ble ma está em 
emen da já em tra mi ta ção nes te Se na do, que é man -
ter-se o sis te ma atu al de es co lha de su plen te, dan -
do-se, em pri me i ro lu gar, am pla pu bli ci da de ao su -
plen te; se gun do, que o su plen te seja subs ti tu to, mas
não su ces sor – essa é a ques tão prin ci pal. O su plen te 
subs ti tu i ria o ti tu lar em caso de li cen ça; mas, na va -
cân cia, o su plen te as su mi ria até a re a li za ção de ele i -
ção, que ocor re ria no ven ta dias de po is do sur gi men to
da vaga. Não me pa re ce ha ver ou tra so lu ção para a
ques tão. Des sa for ma, pou co im por ta ria se o su plen te 
fos se ou não pa ren te do ti tu lar. Ha ven do pu bli ci da de e 
não sen do su ces sor, não ha ve ria o me nor in con ve ni -
en te em ser pa ren te.

No re gi me atu al, Sr. Pre si den te, cre io que não
re sol ve ria o pro ble ma, mas se ria um avan ço se aco -
lhês se mos o pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va e pro i -
bís se mos a es co lha de pa ren tes como su plen tes.

Era o que ti nha a es cla re cer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men -
to da vo ta ção.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio 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, a ma té ria de pen de do voto fa vo rá -
vel da ma i o ria ab so lu ta da com po si ção da Casa para
sua apro va ção, de ven do a vo ta ção ser fe i ta pelo pro -
ces so ele trô ni co.

Por essa ra zão, con vo co as Srªs e os Srs. Se na -
do res que se en con tram em seus ga bi ne tes para que
ve nham ao ple ná rio exer cer o di re i to de voto.

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 (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 38 Se na do res; e NÃO 20 Se na do res.

Hou ve 08 abs ten ções.
To tal: 66 vo tos.
A ma té ria foi re je i ta da e vai ao Arqui vo.

É o se guin te o pro je to re je i ta do:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 190, DE 1999

COMPLEMENTAR

Alte 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so V do art. 1º da Lei Com ple men tar 

nº 64, de 18 de maio de 1990, pas sa a vi go rar acres ci -
do da se guin te alí nea c.

“Art. 1º ...................................................
 ... ..........................................................
V – ........................................................
c) como su plen tes o côn ju ge e os pa -

ren tes con san güí ne os ou afins, até o se gun -
do grau ou por ado ção, de se na dor ou can -
di da to a se na dor.

Art. 2º Esta lei en tra vi gor na data de sua pu bli -
ca ção, ob ser va do o dis pos to no art. 16 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 4, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA
 À CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1999

(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 57, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Ade mir Andra de, que dá nova re da -
ção ao art. 243 da Cons ti tu i ção Fe de ral (de -
sa pro pri a ção de área de cul tu ras ile ga is de
plan tas psi co tró pi cas ou de ex plo ra ção de
tra ba lho es cra vo), ten do

Pa re ce res sob nº 755 e 1.098, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel à pro -
pos ta; 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da
nº 1, de Ple ná rio): pela re je i ção.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses são
de li be ra ti va do dia 05 de se tem bro úl ti mo com a apre -
sen ta ção de uma emen da.

Pas sa-se à vo ta ção, em pri me i ro tur no.

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 288, II, do Re gi -
men to Inter no, a ma té ria de pen de para sua apro va -
ção do voto fa vo rá vel do voto 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.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca -
das.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Blo co de Opo si -
ção re co men da o voto “sim” e pa ra be ni za o au tor, Se -
na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro re co men da
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSDB? (Pa u sa.)

Como vota o PFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -

si den te, nos ter mos do pa re cer do Re la tor, Se na dor
Ro meu Tuma, o PFL con cor da com a apro va ção da
emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB tam bém con cor da com a
apro va ção da emen da, mas li be ra o voto da Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
es cla re ce às Srªs e aos Srs. Se na do res que há ou tras 
ma té ri as com vo ta ção no mi nal em se gui da.

Os Srs. Se na do res já po dem vo tar. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a

pa la vra, pela or dem, o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
co mu ni co ao Ple ná rio que os con vi da dos já se en con -
tram no re cin to da Co mis são onde ha ve rá re u nião
con jun ta da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal e da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos com o Mi nis tro Cel so La fer, o em pre sá rio Ho rá cio
La fer Piva e o re pre sen tan te da Cen tral Úni ca dos Tra -
ba lha do res, para tra ta rem do as sun to Alca – Área de
Li vre Co mér cio das Amé ri cas. Os con vi da dos já se
en con tram no lo cal há mu i to tem po. Assim sen do,



lem bro aos Mem bros das Co mis sões que te re mos de
nos des lo car até lá.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra, 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,
per mi ta re for çar o con vi te do Pre si den te da Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos, Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
Em ver da de, tra ta-se de uma dis cus são de gran de re -
le vân cia para o Se na do Fe de ral, da even tu al cri a ção
da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, em que me -
di da in te res sa ou não às em pre sas bra si le i ras, se in -
te res sa ou não aos tra ba lha do res bra si le i ros, em que
me di da deve ser apro va da a sua cri a ção pelo Se na do 
Fe de ral, qua is as nos sas re co men da ções ao Po der
Exe cu ti vo, ao Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res etc.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. JOSÉ FOGAÇA  (Blo co/PPS – RS. Para
uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, o art. 288 do Re gi men to Inter no, em seu
in ci so II, diz que “por voto fa vo rá vel de três quin tos da
com po si ção da Casa” será apro va da “pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção”. Os três quin tos da com po si -
ção da Casa se rão 49 ou 48 vo tos?

O SR. PRESIDENTE  (Ra mez Te bet) – Tem
sem pre sido 49 vo tos, Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Por -
que te mos a va cân cia de uma re pre sen ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Só que a
com po si ção da Casa é cons ti tu ci o nal.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – A
com po si ção é cons ti tu ci o nal, por tan to, é o nú me ro de
Se na do res e va gas de Se na do res que vale para essa
con ta bi li da de da ma i o ria qua li fi ca da de três quin tos
ou para qual quer ou tra ma i o ria?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Exa ta -
men te. São 49 vo tos, por tan to.

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 (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 62 Srs. Se na do res; não hou ve vo tos con trá ri os.

Não hou ve abs ten ções.
To tal: 62 vo tos.
Apro va da a pro pos ta.
Pas sa-se à vo ta ção da Emen da nº 1-de ple ná -

rio, de pa re cer con trá rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Blo co re co men -
da o voto “não”.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la, pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta -
ria de con sig nar o meu voto ”sim“ na vo ta ção an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
con sig na rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o Par ti do So ci a lis ta re co men da o voto
”não“ à emen da, que tam bém tem o pa re cer con trá rio
do Re la tor, Se na dor Ro meu Tuma.

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 “não”, con trá rio à emen da, man ten do o tex to do
pro je to.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, por au to ri za ção do Lí der Hugo 
Na po leão, que ro es cla re cer que esta emen da mo di fi ca
o pro je to, isen tan do os pro vá ve is ar ren da tá ri os.

Con si de ro cor re ta a po si ção do Se na dor Ju vên -
cio, mas sou con tra por que no caso dos plan ti os de dro -
gas, para de sa pro pri a ção, a Jus ti ça lu tou mu i to até que
se mu das se esse tex to. Por que o ar ren da tá rio pas sa a
ser “la ran ja” e, as sim, nin guém mais vai so frer san ção,
por que sem pre ha ve rá um ”la ran ja“ como ar ren da tá rio. 

A Jus ti ça é que vai jul gar, não se faz por an te ci -
pa ção um jul ga men to. Na fase fi nal, jul ga da a pro ce -
dên cia das acu sa ções, o juiz pro põe a de sa pro pri a ção.

Então, que ro es cla re cer que re co men do o voto
”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e Srs.
Se na do res, pre ci sa mos de nú me ro para a vo ta ção des -
ta emen da. Se não al can çar mos nú me ro, a vo ta ção fi -
ca rá para ama nhã. Por tan to, peço aos Srs. Se na do res
que se en con tram fora do ple ná rio que ve nham vo tar.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, ten do em vis ta as ex pli ca ções do Se na -
dor Ro meu Tuma, Re la tor da ma té ria, o PTB en ca mi -
nha o voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia faz um ape lo aos Lí de res para que con vo quem 
os seus li de ra dos, a fim de que exer çam o seu di re i to
de voto. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção)



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 06 Srs. Se na do res; e NÃO 49 Srs. Se na do res.

Não hou ve abs ten ção.
To tal de vo tos: 55
A emen da foi re je i ta da.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -

ça e Ci da da nia para a re da ção para o se gun do tur no.

É a se guin te a emen da re je i ta da:

EMENDA Nº 1-PLEN

Acres cen te-se o se guin te pa rá gra fo 2º à PEC nº
57, de 1999:

§ 2º Nos ca sos de ar ren da men to, os pro pri e tá ri -
os ru ra is fi cam ex clu í dos das san ções pre vis tas nes te 
ar ti go, re la ci o na das com o tra ba lho es cra vo ex plo ra -
do pelo ar ren da tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no, 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 1.165, DE 2001

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

Re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
57, de 1999.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia apre sen ta a re da ção, para o se gun do tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 57 de 1999,
que dá nova re da ção ao art. 243 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, 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, 17 de ou tu bro
de 2001.

ANEXO AO PARECER Nº 1.165, DE 2001

Re da ção, para o se gun do tur no da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
57, de 1999.

EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº , DE 2001

Dá nova re da ção ao art. 243 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen -
da ao tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 243 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 243. As gle bas de qual quer re gião do País 
onde fo rem lo ca li za das cul tu ras ile ga is de plan tas
psi co tró pi cas ou a ex plo ra ção de tra ba lho es cra vo
se rão ime di a ta men te ex pro pri a das e es pe ci fi ca men -
te des ti na das à Re for ma Agrá ria, com o as sen ta -
men to pri o ri tá rio aos co lo nos que já tra ba lha vam na
res pec ti va gle ba, sem qual quer in de ni za ção ao pro -
pri e tá rio e sem pre ju í zo de ou tras san ções pre vis tas 
em lei.

Pa rá gra fo úni co. Todo e qual quer bem de va lor
eco nô mi co apre en di do em de cor rên cia do trá fi co ilí -
ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins e da ex plo ra -
ção de tra ba lho es cra vo será con fis ca do e se re ver -
te rá, con for me o caso, em be ne fí cio de ins ti tu i ções e 
pes so al es pe ci a li za do no tra ta men to e re cu pe ra ção
de vi ci a dos, no as sen ta men to dos co lo nos que fo -
ram es cra vi za dos, no apa re lha men to e cus te io de
ati vi da des de fis ca li za ção, con tro le, pre ven ção e re -
pres são ao cri me de trá fi co ou do tra ba lho es cra vo.“
(NR)

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -
ria cons ta rá da Ordem do Dia opor tu na men te para o
se gun do tur no cons ti tu ci o nal, obe de ci do o in ters tí cio
re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia, não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, in clui
como itens nºs 3, 4 e 5 da pa u ta de hoje as Men sa -
gens nºs 193/2001, 200/2001 e 213/2001, res pec ti -
va men te, re la ti vas à es co lha de che fes de mis são
di plo má ti ca.



O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) –
Por um equí vo co de di gi ta ção, ao in vés de ter vo ta -
do ”sim“, vo tei ”não“ na emen da an te ri or. Gos ta ria
que a cor re ção fos se fe i ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
re gis tra rá a so li ci ta ção de V.Exa, sem al te ra ção do
re sul ta do.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao 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, es -
ta va con ver san do com o emi nen te De pu ta do Pa u -
der ney Ave li no e co me ti um equí vo co. Já ha via dito
ao Se na dor Ade mir Andra de que meu voto se ria
acom pa nhan do S. Exª. Não sei se o re sul ta do será
al te ra do, mas fi ca rei tran qüi lo com mi nha cons ciên -
cia. Tra ta-se de um equí vo co ma te ri al e, por tan to, é
sus ce tí vel de ser re pa ra do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria ape nas de di zer que não con se gui che gar a 
tem po para par ti ci par da vo ta ção e por isso peço a
Ata que re gis tre o meu voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

MENSAGEM Nº 193, DE 2001
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Inclu í do na pa u ta com aqui es cên cia do Ple ná rio.)

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 ad hoc: Se na dor Lú -

dio Co e lho, so bre a Men sa gem nº 193, de
2001 (nº 850/2001, na ori gem), 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 Ney
do Pra do Di e guez, 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 Co o pe ra ti vis ta da Gu i a na, exer cer a
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Gra na da.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, para a le i tu ra
do pa re cer.

PARECER N.º 1.166, DE 2001–CRE:

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para emi tir pa re cer:) – Sr. Pre si den te,
a in di ca ção do nome do Sr. Ney do Pra do Di e guez ob -
te ve a apro va ção da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e de De fe sa Na ci o nal com 12 vo tos fa vo rá ve is e
ne nhum voto con trá rio; por tan to, pela una ni mi da de
dos Mem bros pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.

Em vo ta ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta por
so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

MENSAGEM Nº 200, DE 2001
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Inclu í do na pa u ta com aqui es cên cia do Ple ná rio.)

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 Lú dio Co e -
lho, so bre a Men sa gem nº 200, de 2001 (nº
944/2001, na ori gem), 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 ao Re i no da Su -
a zi lân dia.



Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, para a le i tu ra
do pa re cer

PARECER N.º 1.167, DE 2001–CRE:

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te,
a in di ca ção do nome do Sr. Pe dro Luiz Car ne i ro de
Men don ça ob te ve a apro va ção da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal com 15 vo tos
fa vo rá ve is e ne nhum voto con trá rio, nulo e abs ten ção; 
por tan to, pela una ni mi da de dos Mem bros pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.

Em vo ta ção. 

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta por
so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

MENSAGEM Nº 213, DE 2001 
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Inclu í do na pa u ta com aqui es cên cia do Ple ná rio.)

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 Iris Re zen -
de, so bre a Men sa gem nº 213, de 2001 (nº
1.010/2001, na ori gem), 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 José Artur
De not Me de i ros, 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 a fun ção de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Fe de ral da 
Ale ma nha.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, para a le i tu ra
do pa re cer. 

PARECER N.º 1.168, DE 2001–CRE:

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den -
te, a in di ca ção do nome do Sr. José Artur De not Me -
de i ros ob te ve a apro va ção da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal com 15 vo tos
fa vo rá ve is e ne nhum voto con trá rio, nulo e abs ten -
ção; por tan to, pela una ni mi da de dos Mem bros pre -
sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.

Em vo ta ção.

De acor do com o dis pos to no art. 383, in ci so
VII, do Re gi men to Inter no, a vo ta ção 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 Srs Se -
na do res na ca bi ne in de vas sá vel e há três ur nas em
fren te à mesa, iden ti fi ca das com os no mes dos in di -
ca dos, onde as mes mas de ve rão ser de po si ta das.

As Srªs e os Sr s Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta por
so bre car tas.)

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o emi nen te Lí der do PMDB, Se na dor Re nan 
Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela 
or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria que V. Exª se dig -
nas se a man dar re gis trar na Ata o meu voto con trá -
rio na vo ta ção an te ri or.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e
Srs. Se na do res, en quan to não se en cer ra o pro ces -
so de vo ta ção, peço a aten ção da Casa para uma
co mu ni ca ção que re ce bi do Pre si den te da Câ ma ra,
De pu ta do Aé cio Ne ves.

S. Exª aca bou de me te le fo nar co mu ni can do
que to mou a de ci são de anu lar a vo ta ção que con -
ce dia 13º sa lá rio aos apo sen ta dos e pen si o nis tas,
bem como au men ta va seus sub sí di os. Cum pro o de -
ver de trans mi tir à Casa a de ci são do Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves.

É a se guin te a de ci são a que se re fe re
o Sr. Pre si den te:

QUESTÕES DE ORDEM ACERCA DA VOTAÇÃO
DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1999-CN

Se nho res De pu ta dos,

Na Ses são de on tem, fo ram for mu la das di ver -
sas ques tões de or dem acer ca da vo ta ção da



Emen da do Se na do Fe de ral ao Pro je to de Re so lu -
ção nº 1, de 1999–CN.

Per mi to-me aqui sin te ti zar os prin ci pa is ar gu -
men tos le van ta dos no sen ti do de se des cons ti tu ir a
vo ta ção ocor ri da no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos na Ses são Extra or di ná ria do úl ti mo dia 10 de
ou tu bro.

O Se nhor De pu ta do Ru bens Bu e no, em sua
ques tão de or dem ar güi a nu li da de da vo ta ção do
re que ri men to de ur gên cia para o pro je to de re so lu -
ção por des cum pri men to do dis pos to no in ci so I do
art. 186, isto é, pelo fato de a vo ta ção ter sido pro ce -
di da pelo pro ces so sim bó li co, quan do a ma té ria exi -
ge quo rum es pe ci al de ma i o ria ab so lu ta e, por tan to, 
vo ta ção no mi nal.

O De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho, em sua ar gu -
men ta ção, apon ta in cons ti tu ci o na li da de for mal do
pro je to por en ten der que a ma té ria nele con ti da de -
ve ria ser ob je to de lei, e não de re so lu ção do Con -
gres so Na ci o nal.

Por sua vez, o De pu ta do Miro Te i xe i ra en ten de
que o pro je to não po de ria ter sido apre ci a do na que -
la Ses são Extra or di ná ria pelo fato de ele não cons -
tar da pa u ta anun ci a da na con vo ca ção da ses são.

Em sua in ter ven ção, o Lí der Ino cên cio Oli ve i ra
men ci o nou, ain da, o fato de a ses são ter ul tra pas sa -
do sem pror ro ga ção as de ze no ve ho ras e ter sido o
pro je to vo ta do na mes ma ses são em que foi apro va -
da a ur gên cia.

Exa mi nan do a tra mi ta ção e o teor do Pro je to
de Re so lu ção nº 1, de 1999-CN, e con si de ran do as
ques tões de or dem for mu la das pe los De pu ta dos
Ru bens Bu e no, Pro fes sor Lu i zi nho, Ino cên cio Oli ve i -
ra e Miro Te i xe i ra, a Pre si dên cia ob ser va que, a par
das ra zões re gi men ta is in vo ca das, há um pon to que
me re ce es pe ci al aten ção.

Tra ta-se do fato de que, em bo ra a Lei nº 9.506, 
de 1997, que ex tin guiu o Insti tu to de Pre vi dên cia
dos Con gres sis tas pre ve ja, em seu art. 14, sua re -
gu la men ta ção por re so lu ção do Con gres so Na ci o -
nal, es ta be le ceu para isso o pra zo de ses sen ta dias, 
que não foi ob ser va do quan do da pro po si tu ra do
pre sen te pro je to.

Esta ria, as sim, pre clu sa a opor tu ni da de de re -
gu la men tar a lei por meio de re so lu ção, re ma nes -
cen do a com pe tên cia pri va ti va ge né ri ca do Pre si -
den te da Re pú bli ca ins cri ta no in ci so IV do art. 84 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Além dis so, o pro je to em ca u sa, apa ren te men -
te, ex tra po la os li mi tes da mera re gu la men ta ção, ex -
ten den do e cri an do be ne fí ci os, o que tor na ria, em
tese, ile gal e in cons ti tu ci o nal a re so lu ção dele re sul -
tan te, já que tais efe i tos só po de ri am ser al can ça dos 
via de lei.

Assim, con si de ran do que não foi ob ser va do o
pra zo pre vis to no art. 14 da Lei nº  9.506, de 1997,
para re gu la men ta ção por re so lu ção do Con gres so
Na ci o nal e, ain da, que, em seu con te ú do, o pro je to
am plia di re i tos, in clu in do no vos be ne fi ciá ri os e ins ti -
tu in do no vos be ne fí ci os, o que ape nas po de ria ser
fe i to por meio de lei, a Pre si dên cia en ten de es tar ei -
va da, des de o iní cio, a tra mi ta ção da ma té ria de ví -
cio for mal in con tor ná vel.

Em con se qüên cia, dan do, nes tes ter mos, pro -
vi men to às ques tões de or dem for mu la das, de ci do
tor nar sem efe i to a de li be ra ção so bre a emen da do
Se na do Fe de ral ao Pro je to de Lei nº  1, de 1999–CN, 
ocor ri da na Ses são Extra or di ná ria do dia 10 de ou -
tu bro de 2001, in clu si ve quan to aos pa re ce res ofe re -
ci dos, de ter mi nan do o en vio da ma té ria às Co mis -
sões para ofe re ci men to de pa re ce res e, es pe ci al -
men te, para que a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça tam bém se pro nun cie acer ca dos ví ci os apon ta -
dos.

Ten do, em vis ta, no en tan to, tra tar-se da des -
cons ti tu i ção de uma de li be ra ção do Ple ná rio da Câ -
ma ra, em que pese te rem se ma ni fes ta do nes se
sen ti do pra ti ca men te a una ni mi da de dos Se nho res
Lí de res, sub me to a pre sen te de ci são, nes te mo men -
to, ao re fe ren do do Ple ná rio. Aé cio Ne ves.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Peço 
a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
fa la rá so bre a vo ta ção?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Não, 
fa la rei so bre a in for ma ção que V. Exª aca ba de pres -
tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
de rei a pa la vra, por que acre di to ser um di re i to de V.
Exª, já que me pro nun ci ei du ran te a vo ta ção.

O SR. OSMAR DIAS  (Blo co/PDT – PR. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, fui Re la tor, aqui 
no Se na do Fe de ral, da ma té ria que ex tin guiu o IPC. 

Qu an do ofe re ci meu re la tó rio, apro va do por
una ni mi da de aqui no Se na do Fe de ral, pro pon do a
ex tin ção do IPC, por tan to, a apo sen ta do ria por meio 
do an ti go Insti tu to Par la men tar de Pre vi dên cia que



tí nha mos no Con gres so Na ci o nal, pro pus a ex tin ção 
da apo sen ta do ria pro por ci o nal, que tam bém foi
apro va da pela to ta li da de dos Srs. Se na do res. Eu
mes mo, que sou Se na dor de pri me i ro man da to, ja -
ma is me apo sen ta rei como Par la men tar. Pro fe ri o
pa re cer cons ci en te de que es ta va, no caso, ex clu in -
do-me des sa pos si bi li da de.

A so ci e da de bra si le i ra e a mí dia têm ra zão em
en ten der que era in de cen te a con ces são do be ne fí -
cio do 13º sa lá rio e o au men to das apo sen ta do ri as,
por que ele não é de vi do aos Par la men ta res que se
apo sen tam. Por tan to, con gra tu lo-me com o Pre si -
den te da Câ ma ra, De pu ta do Aé cio Ne ves, por ha ver 
to ma do essa de ci são, que é mo ra li za do ra e que cor -
ri ge uma in jus ti ça, aliás, uma in de cên cia que se ria
pra ti ca da com a con ces são do 13º sa lá rio para os
apo sen ta dos e pen si o nis tas do an ti go IPC.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia vai so li ci tar da Se cre ta ria que pro vi den cie
uma có pia da ques tão de or dem a res pe i to do as -
sun to que aca ba mos de re ce ber da Câ ma ra para
ser dis tri bu í da aos Srs. Se na do res.

Peço que tra gam as ur nas para que a Pre si -
dên cia pos sa exer ci tar o di re i to de voto.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, peço a pa la vra ape nas para
fa zer uma co mu ni ca ção à Casa. Fi ca mos mu i to di -
mi nu í dos com a ati tu de do Mi nis tro da Edu ca ção.
Uma co mis são, pre si di da pelo Pre si den te da Co mis -
são de Edu ca ção des ta Casa, mar cou re u nião com
o Sr. Mi nis tro para dis cu tir a gre ve cor ren te. No úl ti -
mo mo men to, S. Exª nos des car tou, co lo can do para
nos aten der um fun ci o ná rio de ter ce i ro es ca lão, pos -
si vel men te um téc ni co de al tís si ma qua li da de; mas,
pela re pre sen ta ti vi da de po lí ti ca do Sr. Mi nis tro, foi
um des res pe i to dele a esta Casa e a nós Se na do -
res. Ain da mais, Se na dor Ra mez Te bet, por que V.
Exª tem li de ra do, aqui nes ta Casa, um for te ape lo
para que o Mi nis tro da Edu ca ção as su ma o diá lo go
com os gre vis tas.

De i xo re gis tra do aqui o meu re pú dio ao Sr. Mi -
nis tro da Edu ca ção. Se S. Exª não tem con di ções de 
abrir um diá lo go, que re nun cie ao seu man da to, por
não con se guir es ta be le cer o en ten di men to. Mi lha res 
de es tu dan tes es pe ram esse acor do, o diá lo go, que

deve ser algo mu i to na tu ral para um pro fes sor. E o
Sr. Mi nis tro, como foi pro fes sor, re i tor, de ve ria dar o
exem plo do diá lo go, da con ver sa, do en ten di men to,
so bre tu do por que re ce beu de V. Exª, Sr. Pre si den te,
o ape lo des ta Casa para re to mar o diá lo go. La men to 
pro fun da men te. Nun ca fiz uma ma ni fes ta ção des sa
for ma, mas o Sr. Mi nis tro da Edu ca ção ex tra po lou
os li mi tes. Pos si vel men te, to mou uma po si ção de se -
mi de us, qua se tran ca do no seu Mi nis té rio.

Faço este re gis tro para que cons te dos Ana is
da Casa o des res pe i to de um Mi nis tro da Edu ca ção
para com o Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Ma u ro Mi ran da, a in dig na ção de V. Exª é de toda 
a Casa, uma vez que qual quer co mis são com pos ta
pe los Srs. Se na do res, no meu en ten di men to, de ve -
ria ter a aco lhi da de S. Exª, o Mi nis tro da Edu ca ção.
Acho que V. Exª, ao se ma ni fes tar, re pre sen tou a
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, de cla ro en cer ra da a vo ta ção.

Con vi do os emi nen tes Se na do res Ante ro Paes 
de Bar ros, Tião Vi a na e Le o mar Qu in ta ni lha, por
gen ti le za, para a con ta gem dos vo tos.(Pa u sa.)

Não es tan do pre sen te o Se na dor Le o mar Qu -
in ta ni lha, con vi do o Se na dor Ro meu Tuma para au -
xi li ar na con ta gem dos vo tos.

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, toda a Na ção so freu a mor te do
Go ver na dor Má rio Co vas. Nes ta Casa como na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, fo ram inú me ros os pro nun ci a -
men tos de pe sar pelo fa le ci men to. E apro vou-se mo -
ção para ho me na ge ar a me mó ria de Má rio Co vas
em uma ses são so le ne no Con gres so Na ci o nal, que 
se re a li za ria no dia 16 de maio. No dia 15 de maio, a 
vi ú va, os fa mi li a res do Go ver na dor e mu i tos con vi -
da dos, in clu si ve pela Mesa do Con gres so, vi e ram
para cá. To da via, Sr. Pre si den te, a ses são não se re -
a li zou por ques tões in ter nas. Di zia-se que Par la -
men ta res da Opo si ção se va le ri am da ses são so le -
ne para cri ti car o Go ver no.

Sr. Pre si den te, es tou fa zen do um re que ri men to 
por que pen so que V. Exª deve mar car uma ses são
so le ne no Con gres so Na ci o nal em ho me na gem pós -



tu ma ao Go ver na dor Má rio Co vas. Não é crí vel que
te nha sido vo ta da uma mo ção, que te nha sido mar -
ca da a data, e que a ses são so le ne não te nha se re -
a li za do. A Srª Lila es ta va aqui, veio para a ses são
so le ne, e até ago ra não se fez nada.

Sr. Pre si den te, faço um ape lo. Pas sa rei o re -
que ri men to, por es cri to, a V. Exª para que, em co -
mum acor do com o Pre si den te da ou tra Casa, mar -
que a ses são so le ne que já foi vo ta da, já foi apro va -
da, mas ain da não ocor reu.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
do ra, é so bre o mes mo as sun to?

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Exa ta men te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, con sul tei o Se na dor Pe dro Si mon se eu ti nha
es cu ta do bem o ar gu men to que S. Exª apre sen ta va,
de que a ses são não se re a li zou em fun ção de que
ha via Par la men ta res da Opo si ção que iri am fa zer
crí ti cas ao Go ver no.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Hou ve
co men tá ri os de que a ra zão para se sus pen der a
ses são te ria sido essa.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pron to. Se hou ve es ses co men tá ri os, fo ram men ti ro -
sos. E uso o ad je ti vo com mu i ta pre ci são para evi tar
qual quer con si de ra ção pos te ri or.

É de fun da men tal im por tân cia, em nome do
res ta be le ci men to da ver da de, que as pes so as que
in vi a bi li za ram a re a li za ção da ses são in ven tem ou tra 
his tó ria ou apre sen tem o ar gu men to cor re to e não
esse ar gu men to des qua li fi ca do e men ti ro so, de atri -
bu ir à Opo si ção a su pos ta crí ti ca em re la ção a
uma ses são es pe ci al para ho me na ge ar Má rio Co -
vas.

A Opo si ção não par ti ci pou de nada, não fez
ne nhum co men tá rio con trá rio. Por tan to, ou di gam
a ver da de ou ar ran jem ou tra des cul pa, mas não
en vol vam a Opo si ção em ne nhu ma con si de ra ção
que fal te com a ver da de como essa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re al -
men te, Se na dor Pe dro Si mon, é gra vís si ma a in -
jus ti ça co me ti da pelo Con gres so Na ci o nal por ain -

da não ter re a li za do ses são em ho me na gem à me -
mó ria des se gran de bra si le i ro que foi Má rio Co vas. 
Aco lho a ques tão de or dem do Se na dor Pe dro Si -
mon e de ter mi no à Se cre ta ria que, por gen ti le za,
lem bre à Pre si dên cia, ama nhã mes mo, a fim de
que, em en ten di men to com a Pre si dên cia da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, mar que o dia para essa ses -
são so le ne.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para
fa zer dois re gis tros rá pi dos. O pri me i ro é do ofí cio
que re ce bi do Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za, des -
cre ven do o es for ço fe i to a fim de bus car o en ten di -
men to para so lu ção da gre ve das uni ver si da des e
das es co las téc ni cas. É im por tan te essa bus ca.
Te nho de fen di do no âm bi to do Go ver no o diá lo go
para bus car esse en ten di men to ra pi da men te, a fim 
de que não haja pre ju í zo nem para os ser vi do res
nem para os alu nos nem para aque les que de ve -
rão fa zer ves ti bu lar no fi nal des te ano. No ofí cio, o
Mi nis tro Pa u lo Re na to re la ta as con quis tas do Mi -
nis té rio da Edu ca ção e a ques tão do re a jus te dos
ser vi do res dado des de o iní cio do Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. 

Peço a V. Exª, Sr. Pre si den te, a trans cri ção
des se ofí cio re la tan do os es for ços para o en ten di -
men to.

Tam bém apre sen to um re que ri men to de pe -
sar, re gis tran do o fa le ci men to do ex-Go ver na dor de
Ro ra i ma, Fer nan do Ra mos Pe re i ra, que go ver nou
Ro ra i ma de 1974 a 1979. Como Co ro nel da Re ser -
va da Ae ro náu ti ca, Ra mos Pe re i ra era um ho mem
bom, ho nes to e dos Go ver na do res mi li ta res in di ca -
dos para ad mi nis trar o ex-Ter ri tó rio foi um dos que
teve ma i or vi são de Go ver no ge ran do as ba ses do
de sen vol vi men to do en tão Ter ri tó rio. Essa per da é
sen ti da em todo o Esta do de Ro ra i ma. Qu e ro, como
Se na dor do Esta do, re ve ren ci ar a me mó ria de S.
Exª e apre sen tar as con do lên ci as a toda fa mí lia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
DOCUMENTO A QUE REFERE O SR. 

SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.







O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia con ti nua aguar dan do a apu ra ção dos vo tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca rá o re sul ta do das vo ta ções por or -
dem.

O nome do Sr. Ney do Pra do Di e guez foi apro va -
do. 

Vo ta ram SIM 53 Srs. Se na do res; e NÃO 7 Srs.
Se na do res. 

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: de vo tos: 61. 
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 (Ra mez Te bet) – O nome

do Sr. Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don ça tam bém foi
apro va do.

Vo ta ram SIM 55 Srs. Se na do res; e NÃO 8 Srs.
Se na do res. 

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal de vo tos: 64. 
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 (Ra mez Te bet) – O nome

do Sr. José Artur De not Me de i ros tam bém foi apro va -
do.

Vo ta ram SIM 52 Srs. Se na do res; e NÃO 7 Srs.
Se na do res. 

Hou ve: 1 abs ten ção.
To tal de vo tos: 60. 
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 (Ra mez Te bet) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 501, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 501, de 2001, do Se na dor Mo re i ra
Men des, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta -
is, seja for mu la da con sul ta à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre a
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men -
ta li da de da apre ci a ção em ca rá ter ter mi na ti -
vo pela Co mis são de Edu ca ção dos pro je tos 
de de cre to le gis la ti vo re fe ren tes à ou tor ga e
re no va ção de con ces são, per mis são e au to -
ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no -
ra e de ima gens e sons.

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 25 de se tem bro,
quan do teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

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.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -

ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 30, DE 2000

Dis cus são, em pri me i ro tur no, do Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 30, de 2000, 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 e in clui o ci rur gião-den tis ta na per mis são para
acu mu lar dois car gos pú bli cos re mu ne ra dos, ten do

Pa re cer fa vo rá vel 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.

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 Fe de ral.

Trans cor re hoje o quar to dia de dis cus são.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

pros se gui rá na pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 7, DE 2001

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Mo re i ra Men des, que acres cen ta o §
3º ao art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral e dis -
põe so bre o aces so a in for ma ções e do cu -
men tos si gi lo sos, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 972, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to -
ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves. Nos ter mos da
Emen da nº 1, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, subs ti tu ti vo que ofe re ce.

Trans cor re hoje o se gun do dia de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta e o subs ti tu ti vo, em

pri me i ro tur no. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

pros se gui rá na pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 221, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 221, de 2001, que
ou tor ga con ces são à Fun da ção de Fá ti ma
para exer cer ser vi ços de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Osas co, São
Pa u lo, ten do pa re cer fa vo rá vel do emi nen te
Se na dor Se bas tião Ro cha, da Co mis são de
Edu ca ção. 

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e 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 221, DE 2001

(Nº 985/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção de Fá ti ma para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são e de sons e ima -
gens na ci da de de Osas co, Esta do da
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 8 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção de Fá ti ma para exe cu tar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Osas co, Esta do de
São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 293, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 293, de 2001, que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Stê nio Con gro, para exe cu tar ser vi -
ços de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Três La go as, Mato Gros so do Sul. Tem pa re cer fa vo -
rá vel 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. (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 293, DE 2001

(Nº 1.037/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que Ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Stê nio Con gro para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são e de sons e 
ima gens na ci da de de Três La go as, Esta -
do de Mato Gros so do Sul.

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

cre to s/nº de 9 de ja ne i ro de 2001, que ou tor ga con -
ces são a Fun da ção Stê nio Con gro para exe cu tar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Três La go as, Esta do
de Mato Gros so do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, pelo tem po res tan te da ses são.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, que ro ape -
nas fa zer uma co mu ni ca ção que en ten do opor tu na.

Na re u nião de hoje da Co mis são de Assun tos
So ci a is, de ba te mos um as sun to que, acre di to, aju da -
rá o Bra sil a mi ni mi zar um pro ble ma so ci al re la ti vo
aos pe que nos, aos me no res, às cri an ças aban do na -
das. Apre sen tei um pro je to a esta Casa e tive a hon ra
de, nos úl ti mos dias, de ba tê-lo na que la Co mis são e
es ta mos na imi nên cia de votá-lo. A Re la to ra da pro -
pos ta, a emi nen te Se na do ra Ma ri na Sil va, já está com 
o re la tó rio pron to, que só não foi apro va do hoje por -
que S.Exª não pôde com pa re cer para fa zer sua ex po -
si ção. Cer ta men te será apre ci a do na pró xi ma se ma -
na, in clu si ve com al gu mas pro pos tas de emen das
que vi sam aper fe i çoá-lo.



Atu al men te, mu i tas mu lhe res, por di ver sas ra -
zões, não po dem bi o lo gi ca men te ter fi lhos. Essa pro -
pos ta pre vê que mães pos sam ado tar cri an ças. Hoje,
pela le gis la ção em vi gor, a mãe na tu ral tem di re i to à li -
cen ça-ma ter ni da de por até 120 dias. A nos sa pro pos -
ta pre vê que as mães ado ti vas te nham os mes mos
be ne fí ci os, os mes mos di re i tos. Ao ado tar uma cri an -
ça de até cin co anos, ela terá o mes mo di re i to que a
mãe na tu ral à li cen ça-ma ter ni da de, a fim de em pres -
tar a mes ma so li da ri e da de, o mes mo en si na men to e
o mes mo ca ri nho da mãe na tu ral, nos pri me i ros mo -
men tos de con vi vên cia com a cri an ça. O re gis tro de
nas ci men to de uma cri an ça não faz dis tin ção se o
nas ci men to é na tu ral ou não, se é de pai na tu ral ou
não. A Cons ti tu i ção bra si le i ra não es ta be le ce dis tin -
ção, dá os mes mos di re i tos a quem quer que seja.
Com essa pro pos ta, va mos fa zer com que a mãe,
mes mo não sen do na tu ral, te nha di re i to à li cen ça-ma -
ter ni da de, para que pos sa dar aten ção à cri an ça. Ao
mes mo tem po em que con ce de re mos a mu i tas mães
tra ba lha do ras o di re i to à ado ção e à li cen ça-ma ter ni -
da de, ire mos mi ni mi zar o pro ble ma so ci al de mi lha res 
de cri an ças aban do na das que não têm pai, mãe, um
teto, uma fa mí lia onde pos sam en con trar re ga ço.
Des sa for ma, sem dú vi da al gu ma, aju da re mos a so -
cor rer mi lha res de cri an ças Bra sil afo ra.

Pa re ce-me que, na pró xi ma se ma na, en con tra -
re mos um de no mi na dor. Se gun do nos sa pro pos ta, se 
for o caso de ado ção de uma cri an ça aci ma de cin co
anos, a mãe que a ado tar e a trou xer para for mar uma
fa mí lia terá não cen to e vin te dias, mas até trin ta dias
da li cen ça-ma ter ni da de, a fim de que haja o con ví vio,
a apro xi ma ção.

Então, Sr. Pre si den te, es ta mos na imi nên cia de
en con trar uma sa í da para mi no rar esse pro ble ma que 
exis te no Bra sil. Mu i tas mu lhe res que gos ta ri am de
ado tar, de tra zer al guém para o seu re ga ço para for -
mar uma fa mí lia te rão di re i to à li cen ça-ma ter ni da de
como se mãe na tu ral fos se. Assim, re sol ve re mos dois 
as sun tos: o de sa tis fa zer a von ta de de for mar uma fa -
mí lia e de mi no rar o pro ble ma so ci al das cri an ças
aban do na das no Bra sil.

Essa é a co mu ni ca ção de re le vân cia que faço a
meus Co le gas e ao Bra sil in te i ro. Essas prá ti cas são
ado ta das em ou tros pa í ses e a Cons ti tu i ção bra si le i ra 
não pre vê mais dis tin ção des sa ou da que la or dem.
Pa re ce-me uma ques tão de jus ti ça para a qual o Con -
gres so está indo ao en con tro.

É a co mu ni ca ção que faço, nes te mo men to, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, Ro me ro Jucá e Anto nio Car los Va la -
da res 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, o Bra sil é um país
cu ri o so. Aqui, por exem plo, cer tas leis não pe gam. O
que sig ni fi ca isso, na prá ti ca? Sig ni fi ca que quem tem
a res pon sa bi li da de de fa zer cum prir a lei não cum pre
essa obri ga ção. Re fi ro-me, ob vi a men te, ao Po der
Exe cu ti vo, a quem cabe o que, em in glês, se cha ma
law en for ce ment, ex pres são sem pa ra le lo no nos so
idi o ma, que sig ni fi ca fa zer com que as leis apro va das
pelo Par la men to se jam cum pri das pelo ci da dão co -
mum.

A Lei n.º 9974, de 2000, por exem plo, san ci o na -
da em ju nho do ano pas sa do, de ve ria ter co me ça do a
ser apli ca da no iní cio des te ano, or de nan do o re co lhi -
men to ade qua do das em ba la gens de pro du tos agro -
tó xi cos. Não foi. O Go ver no Fe de ral adi ou a sua apli -
ca ção para 31 de maio. De po is, pos ter gou no va men te 
a sua efe ti va vi gên cia para 31 de maio do pró xi mo
ano, ale gan do a ne ces si da de de dar mais pra zo aos
go ver nos es ta du a is e ao se tor pro du ti vo para se es -
tru tu ra rem com vis ta ao cum pri men to das nor mas de
se gu ran ça e de pro te ção ao meio am bi en te ali pre vis -
tas. 

Na ver da de, o que pa re ce é que, se gun do in for -
ma ção do jor nal Ga ze ta Mer can til, o Go ver no não fez
o de ver de casa. Ain da não con clu iu o tex to do De cre -
to que de ve rá re gu la men tar as Leis nº 9974, de 2000,
e nº 7802, de 1989, a le gis la ção atu al e mo der na que
o Con gres so bra si le i ro cri ou so bre os agro tó xi cos e a
dis po si ção de suas em ba la gens. E, não ten do cum -
pri do o seu pa pel, pror ro gou, por vias oblí quas, de
ma ne i ra es pú ria, um pra zo es ta be le ci do em lei, que,
ri go ro sa men te, só pode ser al te ra do por uma nova lei, 
não pela von ta de do go ver nan te no exer cí cio do po -
der. 

Mas, como eu dis se no iní cio des te pro nun ci a -
men to, o Bra sil é um país cu ri o so... Tão cu ri o so que
uma lei que tra ta de as sun to de tal gra vi da de tem a
sua efe ti va vi gên cia pos ter ga da pela au to ri da de que
de ve ria se em pe nhar para ga ran tir o seu cum pri men -
to, com a ma i or ur gên cia e se ri e da de, com to dos os
pra zos nela de ter mi na dos. Tão cu ri o so que a au to ri -
da de que de ve ria ze lar pelo cum pri men to da lei é a
pri me i ra a des cum pri-la.



Re fi ro-me à le ta li da de de cor ren te do ma nu se io
in cor re to de agro tó xi cos e de suas em ba la gens. Da -
dos do Sis te ma Na ci o nal de Infor ma ções Tó xi co-Far -
ma co ló gi cas, do Mi nis té rio da Sa ú de, re ve lam que, do 
to tal de in to xi ca ções hu ma nas ocor ri das em 1997,
ape nas 7,3% fo ram de vi das a agro tó xi cos. Entre tan to, 
es ses par cos 7,3% fo ram res pon sá ve is por nada me -
nos que 33,84% do to tal de óbi tos por in to xi ca ção na -
que le ano.

Se gun do a Ga ze ta Mer can til de 1º de agos to
pas sa do, da dos da Fun da ção Oswal do Cruz apon tam 
4,1 mil ca sos de in to xi ca ção por agro tó xi cos no Bra sil, 
em 1999. Mas al gu mas Orga ni za ções Não-Go ver na -
men ta is con tes tam esse nú me ro. Se gun do uma fon te
da AS–PTA, en ti da de vol ta da para o de sen vol vi men to 
da agri cul tu ra, a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de es ti -
ma 300 mil ca sos por ano no Bra sil. 

Ain da que al guns nú me ros se jam dis cu ti dos,
como se vê, es ta mos li dan do com as sun to de alta pe -
ri cu lo si da de. E, a pro pó si to, que ro lem brar aqui o ar -
gu men to do sa u do so Go ver na dor Má rio Co vas que
ilu mi nou esta Casa com suas idéi as ao se po si ci o nar
em re la ção à pena de mor te. Di zia Co vas que um úni -
co erro ju di ciá rio, que le vas se à mor te um só ino cen -
te, era su fi ci en te para que ele fos se con trá rio à ado -
ção des sa for ma de pu ni ção em nos so País.

Eu digo, Sr. Pre si den te, que uma úni ca mor te no 
cam po, em de cor rên cia da não apli ca ção ime di a ta
des sa le gis la ção, é su fi ci en te para que eu me in sur ja
con tra o adi a men to que fez o Go ver no Fe de ral. Isso
sem con tar to dos os de ma is pre ju í zos pela de mo ra na 
im ple men ta ção da lei.

Digo mais, que o Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so está a de ver boas ex pli ca -
ções ao Con gres so Na ci o nal por não ter obe de ci do à
lei que aqui foi vo ta da por De pu ta dos e Se na do res,
se ri a men te in ten ci o na dos a pro te ger a sa ú de e a vida
do ho mem do cam po e o meio am bi en te.

Tal é o es pí ri to das au to ri da des no Bra sil. Em
vez de se em pe nhar em cum prir a le gis la ção que pro -
te ge a vida e o meio am bi en te, con ce de-se que se de -
mo re mais um ano em fa zer com que ela se cum pra,
quan do o cor re to se ria co brar das em pre sas pro du to -
ras e dos Esta dos que cri as sem me ca nis mos de
emer gên cia para aten der as de ter mi na ções le ga is.
Isso ser vi ria, in clu si ve, de es tí mu lo a que se apres -
sas sem em cri ar a es tru tu ra per ma nen te ne ces sá ria
para dar des ti no às em ba la gens des ses pro du tos.

Afi nal, não es ta mos fa lan do de pou ca co i sa. O
Bra sil co mer ci a li za 115 mi lhões de em ba la gens de
agro tó xi cos por ano, das qua is ape nas 20% são atu al -
men te re ci cla das. A ven da des ses pro du tos no País é

res pon sá vel por um vo lu me de ne gó ci os em tor no de
US$2,5 bi lhões, se gun do da dos pu bli ca dos pela Ga -
ze ta Mer can til. É mu i to ma te ri al a ser ade qua da men te 
des car ta do, num mer ca do bi li o ná rio, em que não se
pode di zer que fal tem re cur sos às em pre sas para o
cor re to e rá pi do cum pri men to da lei.

Mas esta é ou tra das ca rac te rís ti cas do Esta do
bra si le i ro. A to le rân cia para com os gran des é cons -
tan te, res tan do para os pe que nos os ri go res da lei ou
até mes mo o des res pe i to a ela, como acon te ce no
caso pre sen te. O agri cul tor, pe que no e po bre, con ti -
nua ex pos to aos gra ves pe ri gos do ve ne no por que os
gran des e ri cos pre ci sam de tem po para cum prir a lei
como me lhor lhes con vi er.

Não pos so me ca lar, Sr. Pre si den te, di an te de
tan to des res pe i to. Des res pe i to para com a Casa, na
qual exer ce mos man da tos po pu la res, des res pe i to
para com a lei e, so bre tu do, des res pe i to para com a
po pu la ção que nos con fe riu os man da tos que hoje
exer ce mos.

É ur gen te e im pres cin dí vel que o Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so se ex pli que.
Qu e ro ver se é ca paz de en con trar boas jus ti fi ca ti vas,
jus ti fi ca ti vas que con ven çam este Par la men to de que
agiu bem ao pror ro gar, no meu en ten der, de ma ne i ra
ile gal, a en tra da em vi gor da Lei nº 9974.

Enten do que me re ce mos uma sa tis fa ção.
Enten do que o ho mem do cam po me re ce uma sa tis -
fa ção. Enten do que toda a so ci e da de bra si le i ra me re -
ce uma sa tis fa ção, por que esse pro ble ma é, afi nal, do 
in te res se de to dos os bra si le i ros. E es pe ro que, a
exem plo do que foi fe i to com a vi gên cia da lei, não se
pos ter gue essa res pos ta para o ano que vem. 

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, no úl ti mo dia 05, o Esta do do To can tins, co me mo -
rou 13 anos de eman ci pa ção, após uma luta que du -
rou mais de cen to e cin qüen ta anos, ini ci a da ain da na
pri me i ra dé ca da do sé cu lo XIX, por Jo a quim Te o tô nio
Se gu ra do e seus com pa nhe i ros, e que só ob te ve ple -
no su ces so pela de ci são so be ra na da Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te em 1988. 

Nes ses 13 anos, des de sua cri a ção, Sr. Pre si -
den te, no bres Se na do res, o Esta do do To can tins, até
en tão o Nor te Go i a no, co nhe ci do pelo seu aban do no
e por suas pés si mas con di ções de vida – o cor re dor
da mi sé ria, como era co nhe ci do –, pas sou por trans -
for ma ções pro fun das que o trans for ma ram num dos



Esta dos bra si le i ros de ma i or pro gres so e de me lho res 
pers pec ti vas de fu tu ro.

Esta do si tu a do no cen tro do País, en cos tan -
do-se na Ama zô nia, no Nor des te; no Cen tro-Oes te e
no Su des te do País, o To can tins, por ocu par esta po -
si ção es tra té gi ca, tem sido cha ma do de ”o Esta do da
ar ti cu la ção na ci o nal“.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res,
à me di da que o Bra sil vá se in te gran do con si go mes -
mo – e esta é a con di ção de seu pró prio de sen vol vi -
men to – o Esta do do To can tins irá se trans for man do
na tu ral men te em cen tro e rota por onde pas sa rão os
no vos sis te mas de trans por te, os no vos sis te mas de
ener gia, e onde, em con se qüên cia, irá sur gin do o
novo Bra sil, o Bra sil das imen sas po ten ci a li da des,
que nos sa tra di ção li to râ nea de i xou es que ci do e ina -
pro ve i ta do.

Re tor na rei a esse as sun to em bre ve pro nun ci a -
men to, Sr. Pre si den te, para re la tar a esta Casa de ta -
lhes do pro gres so ocor ri do nes ses 13 anos de exis -
tên cia do Esta do do To can tins, até por que, como te -
nho dito, o de sen vol vi men to da Ama zô nia, ou de suas 
par tes, pela sua di men são, é um de sen vol vi men to
que diz res pe i to ao Bra sil, ul tra pas san do em mu i to os
in te res ses re gi o na is ou in te res ses es pe cí fi cos de
cada Esta do.

Re fi ro-me nes te pro nun ci a men to ape nas às so -
le ni da des que mar ca ram a pas sa gem do 13º ani ver -
sá rio do To can tins, duas das qua is con ta ram com a
pre sen ça do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

A pri me i ra de las foi a ina u gu ra ção do Ae ro por to
de Pal mas, que pas sa rá a ser de no mi na do Bri ga de i ro 
Lysi as Ro dri gues a par tir do mo men to em que o Con -
gres so Na ci o nal apro var pro po si ção que es tou en tre -
gan do a Mesa nes te mo men to, co e ren te com igual
pro pos ta, já apro va da pela Assem bléia Le gis la ti va de
meu Esta do, quan do da do a ção à INFRAERO do ter -
re no onde ago ra se le van ta aque la im por tan te obra.

Qu e ro in for mar, Sr. Pre si den te, como o fa rei na
jus ti fi ca ção da pro pos ta, que o Bri ga de i ro Lysi as Ro -
dri gues, além de um dos pi o ne i ros da avi a ção mi li tar
do Bra sil, foi um es tu di o so do Esta do do To can tins,
per cor reu por di ver sas ve zes o Esta do de fen den do,
na dé ca da de qua ren ta, sua eman ci pa ção. Lysi as Ro -
dri gues nos le gou dois li vros de sin gu lar im por tân cia
para os es tu dos re fe ren tes ao meu Esta do, suas ca -
rac te rís ti cas e po ten ci a li da des: ”O Rio To can tins“ e
”Ro te i ros do To can tins“ res pec ti va men te. Nada mais
jus to, por tan to, do que esta ho me na gem que lhe pres -
ta o Esta do e que será, sem dú vi da, re fe ren da da pelo
Con gres so Na ci o nal.

Devo di zer, Sr. Pre si den te, que o ae ro por to de
Pal mas de ve rá cum prir im por tan te pa pel de ar ti cu la -

ção na ci o nal, unin do ro tas aé re as, au men tan do o in -
ter câm bio in ter-re gi o nal e de ven do se trans for mar, no 
fu tu ro, em pon to de dis tri bu i ção e re dis tri bu i ção de
pas sa ge i ros e car gas, em bus ca dos mais di ver sos
pon tos do País e do ex te ri or.

Abrem-se, Sr. Pre si den te, no vas pers pec ti vas
de de sen vol vi men to para o tu ris mo eco ló gi co, ati vi da -
de que a cada dia cres ce de im por tân cia, cha man do a 
aten ção do Bra sil e do mun do.

A se gun da so le ni da de, Sr. Pre si den te, a que com -
pa re ceu o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, foi a 
ina u gu ra ção da pri me i ra uni da de de ge ra ção de ener gia 
– (180 mil kw) – da Usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães, que, 
num to tal de 5, irão in je tar nos pró xi mos me ses 902 mil
kw de ener gia no sis te ma ener gé ti co do País.

A pri me i ra usi na cons tru í da pela ini ci a ti va pri va -
da sob re gi me de con ces são – de acor do com a es tra -
té gia aqui de fen di da se gui da men te de pri va ti zar pri -
me i ro, para in ves tir de po is re cur sos de ini ci a ti va pri -
va da – a Usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães foi cons tru í -
da em tem po re cor de de 3 anos e 4 me ses, o que re -
pre sen ta um cur tís si mo pe río do de cons tru ção para
usi na de seu por te.

O que é im por tan te re gis trar, ain da, Sr. Pre si den -
te, é que esta Usi na, so ma da às de Tu cu ruí, Ser ra da
Mesa e ou tras 7 usi nas em fase mais ou me nos adi an -
ta da de es tu dos e li ci ta ção, de ve rá fa zer do Rio To can -
tins, e se cun da ri a men te do Rio Ara gua ia, o novo mo de -
lo ar ti cu la do de pro du ção de ener gia, unin do os sis te -
mas da Ele tro nor te, da Chesf e de Fur nas e, atra vés de -
les, os de ma is sis te mas do País, in je tan do mais de 15
mi lhões de kw de po tên cia nas dis po ni bi li da des do País.

Isso po de rá ser con se gui do em 10 anos ou me -
nos se a bu ro cra cia for ex pe di ta nos pro ces sos de li ci -
ta ção das no vas usi nas, como vem sen do fe i to atra -
vés da com pe ten te atu a ção da ANEEL e do Mi nis té rio 
de Mi nas e Ener gia.

De se ja ria, ain da Sr. Pre si den te, re fe rir-me a ou -
tros atos sig ni fi ca ti vos que mar ca ram as co me mo ra -
ções dos 13 anos de cri a ção do Esta do do To can tins,
o que fa rei em ou tros mo men tos, fa zen do men ção es -
pe ci al men te ao sig ni fi ca do do me mo ri al ina u gu ra do
na Pra ça dos Gi ras sóis, com o qual o Esta do do To -
can tins re cu pe rou a his tó ria do Te nen tis mo e da Co lu -
na Pres tes, as sim como o sig ni fi ca do que ti ve rem
aque les even tos na re cu pe ra ção da éti ca, da mo ra li -
da de e dos ide a is de mo crá ti cos nes te país. Espe ro
po der fazê-lo bre ve men te.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, foi com mu i ta sa tis -



fa ção que re ce bi, há al gu mas se ma nas, o Re la tó rio
Sín te se da Ele tro brás, re la ti vo ao ano de 2.000. Digo
sa tis fa ção, Sr. Pre si den te, por que nes se im por tan te
do cu men to es tão con so li da dos os nú me ros mais re le -
van tes de um tra ba lho que o go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so vem re a li zan do com in -
des men tí vel su ces so. A ele tri fi ca ção ru ral, an ti ga re i -
vin di ca ção dos mi lhões de bra si le i ros que não se de i -
xa ram se du zir pe los atra ti vos do meio ur ba no, está na
imi nên cia de tor nar-se uma re a li da de. Logo, aque les
que per ma ne cem no cam po pro du zin do ri que zas para
todo o País, em uma luta co ti di a na ár dua e ain da che ia
de pri va ções, te rão me lho res con di ções de exis tên cia.

Aliás, es ses bra si le i ros me re cem o nos so re co -
nhe ci men to e as nos sas ho me na gens. E, mais do que 
isso, a de ci di da von ta de do go ver no de pro por ci o -
nar-lhes uma nova e me lhor si tu a ção de vida. É jus ta -
men te aí que en tra o pro gra ma Luz no Cam po, ini ci a -
ti va do go ver no fe de ral por in ter mé dio da Ele tro brás,
que tem o ob je ti vo de le var ener gia elé tri ca a um mi -
lhão de pro pri e da des e do mi cí li os ru ra is de to dos os
pon tos do País, em um pra zo de três anos. 

Pelo pro gra ma, ora em ple na exe cu ção, se rão
be ne fi ci a dos mais de cin co mi lhões de pes so as, o
que o trans for ma na ma i or ini ci a ti va de ele tri fi ca ção
ru ral exe cu ta da no pla ne ta, no úl ti mo meio sé cu lo. O
pro gra ma, que co me çou a ser dis cu ti do du ran te o ano 
de 1998 e teve seu lan ça men to ofi ci al em de zem bro
do ano se guin te, de ve rá re pre sen tar uma in ver são to -
tal de cer ca de dois bi lhões de re a is, con tem plan do
25 das 27 uni da des da fe de ra ção bra si le i ra.

No fim do ano pas sa do, ao con clu ir-se o pri me i -
ro ano de exe cu ção do Luz no Cam po, já ha vi am sido
ce le bra dos 43 con tra tos de fi nan ci a men to en tre a
Ele tro brás e 39 con ces si o ná ri as para apli ca ção em
pro gra mas de ele tri fi ca ção ru ral, em 23 es ta dos.

Sr. Pre si den te, para que se te nha idéia da re le -
vân cia e di men são do pro gra ma, per mi tam-me ci tar al -
guns nú me ros ca pa zes de tra du zir cla ra men te a sua
am pli tu de e al can ce: se rão uti li za dos mais de 297 mil
trans for ma do res, num to tal de 3,26 mi lhões de kVA
(qui lo volts-amp ère) de po tên cia a ser ins ta la da; o pro -
gra ma soma ain da 196 mil qui lô me tros de li nhas de
alta ten são, 28 mil qui lô me tros de re des de ba i xa ten -
são e per to de cin co qui lô me tros de re des con ju ga das,
com por tan do a uti li za ção de 42 mil to ne la das de ca bos 
con du to res. Fi nal men te, se rão ins ta la dos mais de dois
mi lhões de pos tes e 874 mil me di do res de ener gia. 

Toda a com ple xa mon ta gem do pro gra ma foi
efe tu a da com a equi pe téc ni ca da Ele tro brás ana li -
san do e tra ba lhan do em con jun to com os di ver sos
agen tes exe cu to res, com o fir me pro pó si to de en con -

trar as so lu ções téc ni cas e eco no mi ca men te mais fa -
vo rá ve is. Ga ran tiu, as sim, a uti li za ção de sis te mas
elé tri cos sim pli fi ca dos, com o em pre go de ma te ri a is e 
equi pa men tos al ter na ti vos. Tudo para que hou ves se,
efe ti va men te, uma re du ção no cus to to tal dos pro gra -
mas e, na tu ral men te, no pre ço fi nal de co mer ci a li za -
ção de cada li ga ção, um be ne fí cio a ser trans fe ri do
aos fu tu ros con su mi do res de ener gia.

Entre as prin ci pa is ati vi da des de sen vol vi das
pelo pro gra ma em 2000, que ro res sal tar a as si na tu ra
de con vê nio de co o pe ra ção téc ni ca com o PNUD –
Pro gra ma das Na ções Uni das para o De sen vol vi men -
to, que per mi te à Ele tro brás, res pon sá vel pelo su por -
te téc ni co, fi nan ce i ro e ad mi nis tra ti vo na im ple men ta -
ção do Luz no Cam po, ma i or fle xi bi li da de ope ra ci o nal. 
Ade ma is, as ava li a ções téc ni co-eco nô mi ca e só -
cio-am bi en tal do pro gra ma es tão sen do pro ces sa das
pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i -
ro, que re a li za a quan ti fi ca ção de to dos os im pac tos
de cor ren tes da exe cu ção do pro gra ma para be ne fi -
ciá ri os di re tos e in di re tos. Em li nhas ge ra is, a pes qui -
sa de cam po com pre en de a ob ten ção de da dos an tes 
da li ga ção, seis me ses após a li ga ção e dois anos de -
po is de a pro pri e da de ou do mi cí lio ru ral es ta rem in te -
gra dos à rede de dis tri bu i ção de ener gia.

Ain da em seu pri me i ro ano de exe cu ção, o Luz
no Cam po con cre ti zou uma sé rie de ou tras ações
tam bém im por tan tes, como a ins ta la ção do Ser vi ço
de Aten di men to aos in te res sa dos, um call cen ter com
dis ca gem di re ta gra tu i ta, a ela bo ra ção dos pla nos es -
tra té gi co e de mar ke ting, bem como a edi ção re gu lar
de bo le tins in for ma ti vos e a im plan ta ção e ma nu ten -
ção da pá gi na do pro gra ma na Inter net.

É bem ver da de – e o Re la tó rio de for ma ho nes ta,
trans pa ren te e co e ren te ex pli ci ta isso – que fo ram en -
fren ta das al gu mas di fi cul da des ope ra ci o na is, que se
ten ta ago ra su pe rar de ma ne i ra con cer ta da, como a de -
mo ra na as si na tu ra de vá ri os con tra tos com os seus
exe cu to res; hi a to en tre a as si na tu ra dos con tra tos e os
con vê ni os de par ti ci pa ção dos go ver nos es ta du a is; e
fal ta de co nhe ci men to do mer ca do de ener gia na área
ru ral, por par te de agen tes exe cu to res. Além dis so, ve ri -
fi cou-se a inex pe riên cia de al guns agen tes na im plan ta -
ção de pro gra ma de ele tri fi ca ção ru ral, mo ro si da de no
ca das tra men to e no for ne ci men to de or ça men tos de ta -
lha dos aos in te res sa dos e a in com pa ti bi li da de en tre os
pre ços das li ga ções e o per fil de ren da dos pre ten den tes.

Na tu ral men te, es sas di fi cul da des aca ba ram por
afe tar, em dis tin tas me di das, o cum pri men to das me -
tas es ta be le ci das para o ano pas sa do; con tu do, de
for ma al gu ma com pro me tem o pro gra ma em si, que
con ti nua fir me em seus pro pó si tos ori gi na is de le var a 



ener gia elé tri ca e to dos os be ne fí ci os daí de cor ren tes 
a cin co mi lhões bra si le i ros. 

Assim, pela efe ti vi da de que vem de mons tran do, a
des pe i to de even tu a is em pe ci lhos em suas eta pas ini ci -
a is, o pro gra ma fe de ral Luz no Cam po, faz, de ver da de,
jus ao fe liz e su til slo gan ado ta do, pois en cer ra com fino
sen so a sua sé ria, lou vá vel e im pos ter gá vel pro pos ta:
‘mu dan do o cam po da no i te para o dia’. Con clu in do,
por tan to, este re gis tro, Sr. Pre si den te, que ro con gra tu -
lar-me com o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, pela im por -
tan te ini ci a ti va ope ra da pela nos sa Ele tro brás, cu jos di -
ri gen tes, téc ni cos e fun ci o ná ri os me re cem o nos so re -
co nhe ci men to e os pa ra béns pe los es for ços de co lo car
à dis po si ção dos bra si le i ros que vi vem no cam po a
ener gia elé tri ca. Ener gia para uma vida me lhor, ener gia
para mais pro du ti vi da de no meio ru ral.

Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, …

Antes de qual quer co i sa, gos ta ria de fa zer uma
sa u da ção es pe ci al as Se nho ras e Se nho res Se na do -
res dos Esta dos de Mi nas Ge ra is, Ba hia, Per nam bu -
co, Ala go as e Ser gi pe, pelo dia de hoje: 4 de ou tu bro,
500 anos da des co ber ta do rio São Fran cis co, que in -
te grou, uniu e man tém até hoje co e sa a re gião do alto, 
do mé dio e do ba i xo São Fran cis co.

As ci vi li za ções ti ve ram, qua se sem pre, nos rios e
ma res as ve i as por onde cir cu lam, es ta be le cen do no vas 
fron te i ras de vida e pro gres so hu ma no. A Espa nha in -
cor po rou gran de par te do novo mun do, na fa ça nha de
Cris tó vão Co lom bo, como Por tu gal achou o Bra sil, no
seu ca mi nho para as Índi as, sob o co man do de Pe dro
Álva res Ca bral. Mais do que di la tar a fron te i ra do mun -
do, re de se nhar os ma pas, des co brir no vas e imen sas ri -
que zas, as des co ber tas ma rí ti mas re ve la ram a exis tên -
cia de uma hu ma ni da de nova, com ple ta men te des co -
nhe ci da, sem pa ra le los na his tó ria dos po vos.

No Bra sil, os rios per mi ti ram que os des co bri do -
res ocu pas sem e co lo ni zas sem o ter ri tó rio, na gran de
aven tu ra das et ni as re u ni das, que per mi tiu trans for -
mar a ex pe riên cia num gran de la bo ra tó rio ra ci al, re li -
gi o so e cul tu ral in te i ra men te mes ti ço. É cer to que os
mas sa cres dos con quis ta do res so bre as po pu la ções
in dí ge nas, o trá fi co e a es cra vi dão de po vos ne gros,
afri ca nos, são mar cas in de lé ve is, in cor po ra das ao
cor po e a alma do Bra sil, como má cu la in de se ja da.

Cou be ao na ve gan te Flo ren ti no Amé ri co Ves pú -
cio re a li zar a se gun da vi a gem, sob ban de i ra por tu gue -
sa, ao Bra sil re cém-des co ber to, e que en can ta va o
mun do pela des cri ção con ti da na car ta do acha men to,
do pu nho do es cri vão da Fro ta Ca bra li na, Pero Vaz de

Ca mi nha. Ves pú cio era aca ta do como cos mó gra fo e
na ve gan te, com vá ri as vi a gens bem-su ce di das e com
ex pe riên cia acu mu la da pela ida de – 47 anos, con tra 32 
de Pe dro Álva res Ca bral, e foi es pe ci al men te es co lhi do 
para em pre en der uma mis são de re des co ber ta, con fir -
man do a ex ten são do fe i to Lu si ta no.

No dia 4 de ou tu bro de 1501, dia de São Fran -
cis co de Assis, Amé ri co Ves pú cio apor tou na foz do
rio, que os in dí ge nas cha ma vam de Pa ra pi tin ga. O
des co bri dor deu nome do san to ao rio, co lhen do pro -
vas de sua abor da gem à ter ra bra si le i ra, na re gião
que di vi di ra mais tar de Ser gi pe e Ala go as, res pec ti va -
men te par tes das Ca pi ta ni as de Ba hia e Per nam bu co. 
Alguns his to ri a do res in for mam que Ves pú cio le vou
para mos trar na Eu ro pa dois ho mens e duas mu lhe -
res in dí ge nas, com0 le va ra plan tas, pe dras, pe que -
nos ani ma is e aves.

O rio São Fran cis co le vou a ci vi li za ção ao in te ri -
or da Ter ra, des de que foi ocu pa da pe los ses me i ros,
na se gun da me ta de do sé cu lo XVI. O gado, mais que
a cana-de-açú car, mar cou a eco no mia ri be i ri nha, no
cur so da his tó ria. As mar gens do rio se en che ram de
cur ra is de gado, cri an do-se, tam bém, ca va los, que
em pou co tem po de ram ao ter ri tó rio ser gi pa no a fama 
de pos su ir os me lho res ca va los do Bra sil como ano ta
Di o go de Cam pos Mo re no, no seu li vro que dá ra zão
do es ta do do Bra sil, pro va vel men te de 1611.

Di ver sas na ções in dí ge nas po vo a vam as mar -
gens e as ilhas do rio São Fran cis co, den tre elas a dos 
Xocó, na ilha de São Pe dro, no Mor ga do de Por to da
Fo lha, que tem so bre vi vi do, ape sar de to das as di fi -
cul da des, até hoje, man ten do vi vas as suas tra di ções. 
Di ver sas or dens re li gi o sas se ocu pa ram dos al de a -
men tos e da as sis tên cia aos in dí ge nas do São Fran -
cis co, no es for ço de in cor po rá- los ao pro ces so ci vi li -
za dor em pre en di do a par tir de 1532, com o Sis te ma
das Ca pi ta ni as He re di tá ri as, e mais for te men te a par -
tir de 1549, com o Go ver no Ge ral do Bra sil.

Para Ser gi pe, o rio São Fran cis co é mais que
uma fron te i ra, é uma fon te de vida, de ins pi ra ção, de
luta, de cons ciên cia do fu tu ro da ter ra e do povo. Ape -
sar de uma po pu la ção po bre, vi ti ma da pela seca
cons tan te, o vale san fran cis ca no tem dado res pos tas
po si ti vas, cri an do ri que zas, de i xan do ex plo rar seus
pro du tos na tu ra is, in dus tri a li zan do o al go dão, o cou -
ro, cul ti van do e be ne fi ci an do o ar roz, pro du zin do
cana, nos úl ti mos anos, para as dez des ti la ri as e usi -
nas de Ser gi pe e de Ala go as.

Efe ti va men te há um con tras te de sa fi a dor, o de
que um povo as sen ta do em ter ras fér te is, por qua se
500 anos de his tó ria, con vi ve com a mi sé ria e com a
fome, ge ran do con fli tos pelo uso e pela pos se de ter -



ras. O vale fér til tem a mais po bre po pu la ção, den tre os
ser gi pa nos. A si tu a ção agra vou-se nas úl ti mas dé ca -
das, por que as águas do rio es tão ma gras, já não fer ti -
li zam a ter ra, não ali men tam os pe i xes, não ga ran tem
a vida em suas mar gens. Toda a gor du ra, toda a for ça,
todo o po der fer ti li za dor das águas do São Fran cis co fi -
cam nas bar ra gens, nas usi nas, nas re pre sas, nos la -
gos ar ti fi ci a is cri a dos para a ge ra ção de ener gia.

Ao tem po em que são ce le bra dos os 500 anos da
des co ber ta do rio São Fran cis co, com o jú bi lo me re ci do, 
o Bra sil não pode ig no rar o dra ma das po pu la ções ri be i -
ri nhas, de i xa das no so fri men to sem ter ras, sem tra ba -
lho, sem ali men tos, sem mo ra dia, sem con for to, sem os
ser vi ços es sen ci a is, sem edu ca ção, sem fu tu ro.

O qua dro so ci al do ba i xo São Fran cis co, no ta da -
men te o de Ser gi pe, a que re fi ro, é avil tan te para o
ser, hu mi lhan te para as fa mí li as, in dig no para os gru -
pos so ci a is, in jus to para as co mu ni da des Ri be i ri nhas.

Do nald Pi er son, so ció lo go e pro fes sor nor te-ame -
ri ca no, que vi veu em São Pa u lo, em pre en deu em 1950
uma vi a gem pelo rio São Fran cis co, atra ves san do os
cin co es ta dos e co lhen do, nas en tre vis tas, nas fo to gra fi -
as, nos con ta tos, nos re gis tros, um pre ci o so do cu men -
to, re la tan do a re a li da de de po pu la ções que ocu pam ci -
da des, vi las, po vo a dos, fa zen das, e que con tras tam as
suas exis tên ci as com a de pou cos do nos de ter ras, se -
nho res da ri que za, de ten to res do man do e do po der po -
lí ti co. A vi a gem de Do nald Pi er son en se jou a pu bli ca -
ção, pela an ti ga SUVALE – Su pe rin ten dên cia do vale do 
São Fran cis co –  de três vo lu mes, sob o tí tu lo ge ral de
“O Ho mem e o São Fran cis co”. Nada se ria mais opor tu -
no, ne ces sá rio e útil ao Bra sil de hoje, ao São Fran cis co
de 500 anos, do que a re e di ção da obra do so ció lo go
nor te-ame ri ca no, su ges tão que faço, nes ta hora, aos di -
ri gen tes da Co de vasf, na cer te za de que a sen si bi li da de 
e a res pon sa bi li da de de tais au to ri da des pro mo ve rão a
re e di ção pe di da.

A oca sião per mi te que em vá ri as par tes do Bra sil,
com es pe ci al in te res se nos cin co es ta dos da ba cia san -
fran cis ca na se jam re a li za dos de ba tes, se mi ná ri os, ci -
clos de con fe rên ci as, pas san do a lim po a his tó ria e a
vida, a vida das po pu la ções Ri be i ri nhas. Há mu i to o que 
es tu dar, o que apren der, para a com pre en são do pro -
ces so na ci o nal de de sen vol vi men to des de os pri me i ros
es for ços, até hoje, quan do no vas apos tas são fe i tas em
tor no de fon tes ge ra do ras de ri que zas.

Os Mu ni cí pi os do Ba i xo São Fran cis co, es tão
des co brin do o tu ris mo, a ir ri ga ção, os con só ci os pro -
du ti vos, vi san do pro du zi rem ri que za. O tu ris mo ven -
den do pa i sa gem do rio, das ter ras em suas mar gens,
o ca sa rio das ci da des his tó ri cas e mo nu men ta is, a
cul tu ra, o ca len dá rio de fes tas, os cos tu mes, as de vo -

ções a cu li ná ria va ri a da. A ir ri ga ção, vi to ri o sa em pro -
je tos na Ba hia e em Per nam bu co, pa re ce ser o meio
efi caz de pro du zir fru tas tro pi ca is. A su i no cul tu ra, a
pis ci cul tu ra, os la ti cí ni os atra em in ves ti men tos, como
al ter na ti vas para o de sen vol vi men to das re giões.

No en tan to, an tes de tudo, aci ma de qual quer
ou tra co i sa, é pre ci so re vi ta li zar o rio, de vol ver sua
con di ções nor ma is, para que ele pos sa vol tar a ser,
com sem pre foi, um fa tor de ri que za, de vida, de pro -
gres so para as suas po pu la ções. Os nor des ti nos e os
mi ne i ros pre ci sam vol tar a so nhar com a pros pe ri da -
de, ten do no rio São Fran cis co o ca mi nho re den tor,
como no pas sa do, quan do o ci clo do gado e a bus ca
pela pra ta, pelo ouro e pelo di a man te fi ze ram do São
Fran cis co o le i to se gu ro das ati vi da des, dan do ao
Bra sil e a Por tu gal a for tu na da ter ra bra si le i ra.

O Bra sil de hoje não pode con ti nu ar fa zen do vis -
tas gros sas para a ago nia do rio São Fran cis co, mu i to
me nos para a po bre za das sua po pu la ções. É pre ci so
agir, ra pi da men te, efi caz men te, em fa vor de obras e
de ser vi ços que pro te jam o cur so do rio, com pa ti bi li -
zan do os in te res ses de ge ra ção de ener gia, com os
de ma is in te res ses li ga dos à so bre vi vên cia hu ma na.

Nes te Con gres so onde tem tra mi ta do pro je tos,
onde tem ha vi do de ba tes de ex ce lên cia, há ain da mu -
i to por fa zer. Cada par la men tar, im bu í do de suas res -
pon sa bi li da des, tem pro je to a de fen der, como o faço
(in cluí os pro je tos de emen da cons ti tu ci o nal do pró -
prio Se na dor ACV).

Não se pode per der a pers pec ti va da his tó ria,
nem jo gar 500 anos na lata do es que ci men to. As no -
vas ge ra ções pre ci sam co nhe cer o rio São Fran cis co
e todo o con tex to das re la ções cul tu ra is, das et ni as,
da eco no mia, da for ma ção so ci al, da so bre vi vên cia
re cor ren te, dos pro ble mas e de sa fi os cons tan tes, que 
pa re cem obs tá cu los in trans po ní ve is e de fi ni ti vos.

Por fim, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho -
res Se na do res, in cor po ro a este pro nun ci a men to pe -
los 500 anos da des co ber ta do rio São Fran cis co, ma -
té ri as es pe ci a is da im pren sa bra si le i ra, de di ca dos ao
lou vor do Ve lho Chi co, como o su ple men to do jor nal
ser gi pa no Cin form, edi ta do em Ara ca jú.

Mu i to Obri ga do.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res – PSB – SE.

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





















































































































































































O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 dez ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA
Às 11 ho ras

1
REQUERIMENTO Nº 598, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
598, de 2001, de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy, 
so li ci tan do que so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo 
nº 236, de 2000 (nº 608/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são da
TV Ôme ga Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são 
de sons e ima gens – TV, nas ci da des do Rio de Ja ne i -
ro, Re ci fe, Belo Ho ri zon te, For ta le za e São Pa u lo, nos
Esta dos do Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co, Mi nas Ge ra -
is, Ce a rá e São Pa u lo, res pec ti va men te, além da Co -
mis são cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Assun tos So ci a is.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 236, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri -

men to nº 597, de 2001 – 
art. 336, II, com bi na do com o art. 338, IV, do Re gi -

men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 236, de 2000
(nº 608/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da TV Ôme ga Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens – TV, nas ci da des do Rio de Ja ne i ro, 
Re ci fe, Belo Ho ri zon te, For ta le za e São
Pa u lo, nos Esta dos do Rio de Ja ne i ro, Per -
nam bu co, Mi nas Ge ra is, Ce a rá e São Pa u lo, 
res pec ti va men te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.153, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva,

com voto con trá rio do Se na dor Ge ral do Cân di do e
abs ten ção da Se na do ra Emí lia Fer nan des.

(De pen den do, pre li mi nar men te, da vo ta ção do
Re que ri men to nº 598, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan do au diên cia da Co mis -
são de Assun tos So ci a is).

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 30, DE 2000
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
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 clui o ci rur gião-den tis ta na
per mis são para acu mu lar dois 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.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 4 de se tem bro úl ti mo, 
quan do teve sua ter ce i ra ses são de dis cus são adi a da
para hoje.

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 7, DE 2001

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 7, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
re i ra Men des, que acres cen ta o § 3º ao art 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (trâ mi te de in for ma ções e do cu -
men tos si gi lo sos), ten do

Pa re cer sob nº 972, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 635, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do Re -

cur so nº 21, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 635, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Edi son Lo bão, que es ta be le -
ce ins tru men tos le ga is de pre ven ção e re -



pres são à fal si fi ca ção de obras de ar tes vi -
su a is e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.017, 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
Fran ce li no Pe re i ra, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

6
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do Re -

cur so nº 19, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 34, de 2001, de au to ria do Se na dor Pa u lo
Har tung, que al te ra a re da ção do art. 4º da Lei nº
6.528, de 11 de maio de 1978, para es ta be le cer cota
men sal mí ni ma gra tu i ta de água para con su mo re si -
den ci al uni fa mi li ar, ten do

Pa re ce res sob nºs 994 e 995, de 2001, das Co -
mis sões 

– de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Osmar
Dias, fa vo rá vel; e

– de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, Re la to ra: Se -
na do ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 e 2-CI, que apre sen ta.

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 292, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 292, de 2001 (nº
945/2001, 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 Osny José Gon çal ves para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Rio do Sul, Esta do de San ta
Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.135, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do
Mal da ner, com ab ten ção do Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

8
REQUERIMENTO Nº 552, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
552, 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 41, de 2001, sua au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e
25 mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
16-10-2001, QUE SE REPUBLICA PARA
FAZER CONSTAR DOCUMENTO A QUE
SE REFERE O ORADOR.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro go
a ses são por quin ze mi nu tos para con ce der a pa la vra
ao Se na dor Edu ar do Su plicy, úl ti mo ora dor an tes da
Ordem do Dia.

S. Exª tem a pa la vra.
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 Ra mez Te bet, Srªs e
Srs. Se na do res, é com sa tis fa ção que re ce be mos
nes ta Casa D. Ma u ro Mo rel li e de ma is mem bros da
CNBB e o re pre sen tan te da FAO, Sr. José Tu bi no. 

Hoje, to dos es ti ve ram na ce ri mô nia re a li za da no 
au di tó rio Pe trô nio Por tel la, por ini ci a ti va do Insti tu to
de Ci da da nia, pre si di do por Luiz Iná cio Lula da Sil va,
na apre sen ta ção do Pro je to Fome Zero. 

Nes te Dia Mun di al da Ali men ta ção, é com gran -
de sa tis fa ção tam bém que par ti ci pa mos des ta ho me -
na gem, re que ri da pelo Se na dor Osmar Dias, para
que re fli ta mos a res pe i to de como er ra di car a fome e
a po bre za em nos so País e no Pla ne ta Ter ra.

Sr. Pre si den te, foi da ma i or im por tân cia o es for -
ço no tá vel em pre en di do pelo Insti tu to de Ci da da nia –
mais de um ano de tra ba lho em equi pe, con for me o
Se na dor Pe dro Si mon já as si na lou -, que che gou à
con clu são de que são ne ces sá ri os inú me ros pro gra -
mas para ata car o pro ble ma da fome da po pu la ção
bra si le i ra, que, hoje, atin ge, pelo me nos, 44 mi lhões,
dos 170 mi lhões de bra si le i ros.

Se gun do o di ag nós ti co apre sen ta do por aque -
les que co la bo ra ram no Insti tu to de Ci da da nia, o ob -
je ti vo da se gu ran ça ali men tar do Fome Zero po de rá
ser al can ça do por um nú me ro de pro gra mas e ações 



es pe cí fi cas que en vol vem des de a me lho ria na ren -
da, com po lí ti cas de em pre go e ren da, de re for ma
agrá ria, pre vi dên cia so ci al uni ver sal, pro gra mas de
bol sa es co la, ren da mí ni ma e mi cro cré di to, a pro gra -
mas que en vol vem o ba ra te a men to da ali men ta ção,
como as ini ci a ti vas de res ta u ran tes po pu la res, con -
vê ni os com su per mer ca dos e sa co lão, ca na is al ter -
na ti vos de co mer ci a li za ção, equi pa men tos pú bli cos,
PAT, co o pe ra ti vas de con su mo, au men to da ofer ta de 
ali men tos bá si cos, com apo io à agri cul tu ra fa mi li ar,
in cen ti vo e pro du ção para au to con su mo e po lí ti ca
agrí co la.

Há, tam bém, a pro po si ção de inú me ras ações
es pe cí fi cas, nas qua is se con cen tra ram os res pon sá -
ve is ma i o res pelo Pro gra ma – o eco no mis ta José
Gra zi a no da Sil va e a equi pe téc ni ca, com pos ta por
Wal ter Be lik, Maya Ta ka gi e inú me ros ou tros co la bo -
ra do res –, como o cu pom de ali men tos, a ces ta bá si -
ca emer gen ci al, a me ren da es co lar, os es to ques de
se gu ran ça, o com ba te à des nu tri ção ma ter no-in fan til
e ou tros.

Sr. Pre si den te, re que i ro a in ser ção, como par te
do meu pro nun ci a men to, da ver são sin te ti za da do
Pro gra ma Fome Zero, com a in tro du ção fe i ta por
Lula. 

Eu gos ta ria de as si na lar al guns pon tos que fo -
ram ob je to da re fle xão de Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Em pri me i ro lu gar, o ob je ti vo de er ra di car a fome e a
mi sé ria tem, cer ta men te, o apo io e a sim pa tia de to -
dos aque les que de se jam a cons tru ção de um mun do
e de um País ci vi li za do. Para isso, qua is se ri am os ins -
tru men tos mais efi ca zes? Te nho ma ni fes ta do al gu -
mas dú vi das a res pe i to da efi ciên cia, por exem plo,
das ces tas bá si cas, pois con si de ro que me lhor se ria
pro ver as pes so as de uma ren da ga ran ti da. 

No pro gra ma hoje apre sen ta do, en fa ti zou-se a
im por tân cia do cu pom de ali men ta ção, re fle tin do a
ex pe riên cia dos Esta dos Uni dos nos úl ti mos se ten ta
anos, des de quan do o Pre si den te Frank lin Ro o se velt,
nos anos 30, ini ci ou os pro gra mas de au xí lio às fa mí li -
as com cri an ças de pen den tes e de cu pons de ali men -
ta ção. Estes, en tre tan to, se de sen vol ve ram em ma i or
es ca la com o Pre si den te Lyndon John son e seu pro -
gra ma de guer ra à po bre za, nos anos 60, quan do os
cu pons de ali men ta ção – nos Esta dos Uni dos, cha -
ma dos de fo ods stamps – to ma ram a for ma de im -
pos to de ren da ne ga ti vo, em que o pa ga men to às

pes so as ou fa mí li as cuja ren da não atin gia de ter mi -
na do pa ta mar era uma pro por ção da di fe ren ça en tre
aque le pa ta mar e a ren da das pes so as, fe i to na for ma 
de cu pons de ali men ta ção que só po de ri am ser gas -
tos em ali men tos e em de ter mi na dos es ta be le ci men -
tos co mer ci a is que os ace i tas sem.

Algu mas crí ti cas fo ram fe i tas ao eco no mis ta
José Gra zi a no so bre por que as pes so as, nor mal -

men te, pro cu ram ven der os seus va les re fe i ções e
trans por te e, pro va vel men te, fa rão o mes mo com os
cu pons de ali men ta ção. Isso acon te ce por que, nor -
mal men te, as pes so as pro cu ram aqui lo que lhes é
mais útil em pri me i ro lu gar e ven dem seus cu pons ou
va les para ob ter di nhe i ro. Se, por exem plo, numa re si -
dên cia que brou a te lha e faz-se ne ces sá rio con ser -
tá-la por que co me çou a cho ver den tro de casa, aque -
la é uma pri me i ra ne ces si da de. Se, na se ma na se -
guin te, co me çou a fa zer mu i to frio e não há aga sa lho
ou co ber tor, é pre ci so com prá-los para que as cri an -
ças não sin tam frio. Se, na ou tra se ma na, co me ça a
ha ver um pro ble ma de do en ça, é pre ci so se com prar
o re mé dio e aqui lo se tor na uma pri me i ra ne ces si da -
de. E as sim por di an te.

A ga ran tia de uma ren da paga na for ma de di -
nhe i ro cons ti tu i rá um grau mais ele va do de ci da da nia. 
Se fi zer mos a for ma do cu pom de ali men ta ção, isso
sig ni fi ca uma bu ro cra cia adi ci o nal, uma com pli ca ção
que não é ne ces sa ri a men te a me lhor. É cla ro que, do
pon to de vis ta dos agri cul to res, eles po de rão se sen tir 
mais se gu ros quan to à de man da dos bens que pro du -
zem, na me di da em que os cu pons só po dem ser gas -
tos em ali men tos, mas no tem que se au men tar mos a
ren da de uma fa mí lia que re ce ba, di ga mos, R$100
por mês com mais R$80 em cu pons de ali men ta ção,
se gun do de mons tra ção que o Prê mio No bel de Eco -
no mia Jo seph Sti glitz in clu iu no seu li vro Eco no mics , 
isso não re pre sen ta rá qual quer mo di fi ca ção de subs -
ti tu i ção, mas ape nas mais uma com pli ca ção ad mi nis -
tra ti va. 

Os eco no mis tas que mais têm es tu da do o pro -
ble ma, so bre tu do aque les que for mam a Rede Eu ro -
péia da Ren da Bá si ca, con si de ram que a for ma mais
ade qua da de se pro ver ci da da nia às pes so as é ins ti -
tu in do-se uma ren da bá si ca a to dos os ha bi tan tes de
qual quer na ção para que as pró pri as pes so as pos -
sam, en tão, es co lher em que gas tar.



Lula, nas suas ob ser va ções, men ci o nou que o
país com que so nha mos não é aque le em que as pre -
fe i tu ra con ce dam às pes so as ou às fa mí li as que te -
nham fome uma ces ta bá si ca ou uma ren da mí ni ma,
mas onde todo ho mem ou mu lher pos sa le var para
casa uma ren da pro ve ni en te do seu tra ba lho.

Ora, Dom Ma u ro Mo rel li, que ro, num diá lo go
mu i to cons tru ti vo com Lula, trans mi tir-lhe e a to dos os 
bra si le i ros que pre ci sa mos ver a ga ran tia de uma ren -
da bá si ca para to dos como algo dis tin to do di re i to da
pes soa de tra ba lhar e re ce ber uma re mu ne ra ção ade -
qua da. É pre ci so que se com pre en da que o di re i to
das pes so as de re ce be rem uma ren da, como exer cí -
cio de ci da da nia, deve ser vis to como um di re i to ina li -
e ná vel da pes soa hu ma na que mora no Bra sil, nas
Amé ri cas ou no Pla ne ta Ter ra. 

Deve-se ga ran tir essa ren da como um di re i to,
in con di ci o nal men te, não im por tan do se a pes soa
tem um mês ou 135 anos de ida de; se é ho mem ou
mu lher; se é ama re la, bran ca, ver me lha ou ne gra; se
é homo ou he te ros se xu al; se está ca sa da, sol te i ra,
se pa ra da, vi ú va ou o que for; se é rica ou po bre – to -
das as pes so as de vem ter o di re i to ina li e ná vel de
par ti ci par da ren da da Na ção e é isso que o meu
com pa nhe i ro, Pre si den te de Hon ra do Par ti do dos
Tra ba lha do res pre ci sa ver e ain da não viu su fi ci en te -
men te.

Ma no el José dos San tos – o Ma no el da Ser ra –,
Pre si den te da Con tag, no de ba te do Sin di ca to dos
Ban cá ri os, em São Pa u lo, lem brou uma fra se usa da
pelo ex-Se na dor Ney Ma ra nhão por oca sião do de ba -
te so bre o Pro gra ma de Ren da Mí ni ma, para o qual
deu seu voto fa vo rá vel. Tra ta-se de uma me mo rá vel
fra se de Luiz Gon za ga, que sa bia in ter pre tar tão bem
os sen ti men tos do bra si le i ro: ”Uma es mo la, seu dou -
tor, ou..."

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, ”Dou tor, uma es mo la, para um ho -
mem que é são, ou o mata de ver go nha ou des trói o
ci da dão“.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Então, “uma es mo la, Seu Dou tor, ou hu mi lha o ci da -
dão ou o mata de ver go nha”. Então, a ga ran tia de uma 
ren da, como um di re i to à ci da da nia, não deve ser vis -
ta como es mo la, como ca ri da de; tem de ser vis ta
como um di re i to à ci da da nia, o di re i to de to das as
pes so as par ti lha rem do pla ne ta Ter ra, da ri que za e in -

clu si ve da qui lo que é pro du zi do na ter ra que um dia foi 
pro pri e da de co mum de to das as pes so as que vi vi am
no Bra sil, de to das as pes so as que vi e ram para cá, ar -
ran ca das de seu ter ri tó rio na Áfri ca, que aqui fo ram
es cra vi za das, de to das as pes so as que, por ven tu ra,
es te jam sem ter ra. Então, a ga ran tia de uma ren da
tem de ser vis ta como algo di fe ren te do di re i to de a
pes soa re ce ber um sa lá rio. É cla ro que o di re i to ao
em pre go, ao sa lá rio é mu i to im por tan te, e pre ci sa mos 
es tar mu i to aten tos em como ins ti tu ir os me ca nis mos
que le va rão a so ci e da de ao ple no em pre go. Mas um
dos me ca nis mos que mais au xi li am, na con cep ção
dos gran des eco no mis tas que es tu da ram esse as -
sun to, como Ja mes Edward Me a de, Ja mes To bin,
Phi lip pe Van Pa rijs e tan tos ou tros, é jus ta men te a ga -
ran tia de uma ren da mí ni ma que pode ser fe i ta me di -
an te um im pos to de ren da ne ga ti va, mas numa for ma
ain da mais su pe ri or, para ex tin guir os pro ble mas da
ar ma di lha do de sem pre go e da po bre za e dos pro ble -
mas de es tig ma de qual quer sen ti men to de ver go nha. 
É por isso que es pe ro ain da con ven cer José Gra zi a no 
e toda a equi pe que aqui pro pôs o Cu pom da Ali men -
ta ção e o pró prio Lula que, ain da mais efi caz e mais
dig ni fi can te para a pes soa, é o di re i to a uma ren da
para to dos. Inclu si ve irão me per gun tar: até aos mais
ri cos? Até àque les que, no Bra sil, são co lo ca dos en -
tre os 500 mais ri cos do mun do, ou o que seja? Sim,
in clu si ve para eles. Só que eles irão pa gar pro por ci o -
nal men te mais, para que eles e to dos os bra si le i ros
ve nham a re ce ber. E isso está per fe i ta men te ao nos -
so al can ce. 

Cum pri men to to dos que se em pe nha ram no
Pro je to Fome Zero, so bre tu do, o com pa nhe i ro Luiz
Iná cio Lula da Sil va e toda a sua equi pe, por que esse
é um de ba te, con for me Dom Ma u ro Mo rel li, tem-nos
dito, da ma i or trans cen dên cia e im por tân cia, des de
quan do Jo sué de Cas tro es cre veu a ”Ge o po lí ti ca da
Fome“, e Be ti nho e Dom Ma u ro Mo rel li tra ba lha ram
no Pro je to de Se gu ran ça Ali men tar. Mas te mos que
co lo car isso como uma ur gên cia para hoje, para ama -
nhã. 

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

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



















































SENADO FEDERAL

Ata da 137ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 18 de outubro 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. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão,
Anto nio Car los Va la da res  e Mo za ril do Ca val can ti

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner 
– Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ma tu sa lém 
– Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff
– Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma -
ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa
He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Jef fer son 
Pe res – Jo nas Pi nhe i ro – José Alen car – José Edu -
ar do Du tra – José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg
Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – 
Luiz Pon tes – 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
– Osmar Dias – 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 – Wal deck Orne las – Wel ling ton
Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) 
– A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 69
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

MENSAGEM Nº 233, DE 2001
(Nº 1.090/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a,
e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Ro -
ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur,’ Mi nis tro de Pri -
me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Áus tria.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ro ber to Pin to Fer re i -
ra Ma me ri Abde nur, que me in du zi ram a es co lhê-lo
para o de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam
da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00289/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts.
56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte -
ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu -
bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e no art. 55,



do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de
2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Ro ber to Pin to Fer re i ra
Ma me ri Abde nur, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car -
re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áus tria.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Emba i xa dor
Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur, que, jun ta -
men te com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção
de Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do 
Fe de ral para exa me por par te de seus ilus tres mem -
bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
ROBERTO PINTO FERREIRA MAMERI ABDENUR

Rio de Ja ne i ro/RJ, 5 de maio de 1942. Fi lho de
Assad Ma me ri Abde nur e Vera Alber ti na Pin to Fer re i -
ra Abde nur.

CPF: 075072991472
ID: 046-MRE
Estu dos de Di re i to, PUC/RJ. Cur so de Eco no -

mia, “Lon don Scho ol of Eco no mics.” Cur so Espe ci al
de Pre pa ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta, IRBr. Tu tor do 
Insti tu to Rio Bran co.

Con fe ren cis ta na Uni ver si da de de Bra sí lia.
Ter ce i ro Se cre tá rio, con cur so, 20 de ja ne i ro de

1964.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 31 de de -

zem bro de 1966.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de ja ne i ro

de 1973.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 10 de se tem bro de

1977.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 12

de de zem bro de 1979.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 21

de de zem bro de 1983.
Qu a dro Espe ci al, 21 de de zem bro de 1998.
Che fe do Ser vi ço de Arqui vo, da Di vi são de Co -

mu ni ca ções e Arqui vo, 1964/66.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Co -

mer ci al, 1966/67.
Che fe, in te ri no, do Ser vi ço Téc ni co de Aná li se e

Pla ne ja men to, 1968.

Ofi ci al de Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1969.
Asses sor do Se cre tá rio-Ge ral, 1975/76.
Co or de na dor de Assun tos Eco nô mi cos e Co -

mer ci a is da Se cre ta ria Ge ral, 1976/79.
Co or de na dor de Assun tos Eco nô mi cos e Co -

mer ci a is do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1979/84.
Se cre tá rio-Ge ral, 1993/95.
Lon dres, Côn sul-Adjun to, 1969/73.
Was hing ton, Pri me i ro Se cre tá rio, 1973/75.
Qu i to, Emba i xa dor, 1985/88.
Pe quim, Emba i xa dor, 1989/92.
Bonn, Emba i xa dor, 1995/00.
Ber lim, Emba i xa dor, 2000.
Con gres so Extra or di ná rio do Con se lho Inter na -

ci o nal de Arqui vos, Was hing ton, 1966 (de le ga do).
XII Pe río do de Ses sões da Co mis são Eco nô mi -

ca das Na ções Uni das para a Amé ri ca La ti na
(CEPAL), Ca ra cas, 1967 (mem bro).

V Ses são da Jun ta de Co mér cio e De sen vol vi -
men to (UNCTAD), Ge ne bra, 1967 (mem bro).

Re u nião, em ní vel téc ni co, da Co mis são Espe ci -
al de Co or de na ção La ti no-Ame ri ca na (CECLA),

Bo go tá, 1967 (mem bro).
Re u nião Mi nis te ri al do “Gru po dos 77", Argel,

1967, (mem bro).
II UNCTAD, Nova De lhi, 1968 (mem bro).
Re u nião, em ní vel téc ni co e mi nis te ri al, do

CIES, da OEA, Port-of-Spa in, 1969 (mem bro).
Re u nião do Gru po de Tra ba lho Espe ci al Amé ri -

ca La ti na-EUA so bre Empre sas Trans na ci o na is, Was -
hing ton, 1974/75 (mem bro).

VI Ses são Espe ci al so bre Co mér cio e De sen -
vol vi men to, da Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, 
Nova York, 1974 (mem bro).

XXIX Ses são Ordi ná ria da Assem bléia Ge ral
das Na ções Uni das, Nova York, 1974 (mem bro).

II Re u nião do SELA, Ca ra cas, 1976 (mem bro).
Con fe rên cia Ple ni po ten ciá ria so bre o Fun do Co -

mum do Pro gra ma de Pro du tos de Base da UNCTAD,
Ge ne bra, 1977 (mem bro).

De le ga ção para con ver sa ções com au to ri da des 
do Go ver no da Re pú bli ca do Ira que a res pe i to de co o -
pe ra ção bi la te ral no Cam po dos Usos Pa cí fi cos da
Ener gia Nu cle ar, 1979 (de le ga do).

Co mi ti va do Mi nis tro do Pla ne ja men to em Mis -
são ao Ira que e à Ará bia Sa u di ta, 1979 (mem bro).

III Re u nião de Mi nis tros das Re la ções Exte ri o -
res do “Gru po dos 77", Nova York, 1979 (mem bro).

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
em vi si ta ofi ci al à Ve ne zu e la, 1979 (mem bro).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, em vi si ta ofi ci al à Ve ne zu e la, Ca ra cas,
1979 (mem bro).



Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
em vi si ta ofi ci al ao Pa ra guai, à Argen ti na e ao Chi le,
1980 (mem bro).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, em vi si ta ofi ci al à Re pú bli ca Fe de ral da
Ale ma nha, Tan zâ nia, Zâm bia, Mo çam bi que, Zim bá -
bue, Ango la, Chi le, Bél gi ca, Co mis são da Co mu ni da -
de Eco nô mi ca Eu ro péia e Ca na dá, 1980 (mem bro).

Re u nião de Con sul ta Bra sil-EUA so bre ques -
tões de “Po licy-Plan ning”, Was hing ton, 1981 (mem -
bro).

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
em vi si ta ofi ci al à Fran ça; a Por tu gal; à Co lôm bia; à
Ale ma nha Fe de ral; à Argen ti na. Paso de los Li bres; e
ao Peru, 1981 (mem bro).

Re u nião so bre Co o pe ra ção Inter na ci o nal e De -
sen vol vi men to, Can cún, 1981 (mem bro).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, em vi si ta ofi ci al à Ni gé ria, ao Se ne gal,

ao Mé xi co, à Grã-Bre ta nha, 1981 (mem bro).
Se mi ná rio da OPEP, Vi e na, 1981 (mem bro de

de le ga ção bra si le i ra).
I Re u nião da Co mis são Mis ta de Co or de na ção

Bra sil-Ni gé ria, La gos, 1981 (mem bro).
Re u nião das equi pes de Pla ne ja men to Po lí ti co,

Lon dres, 1981 (de le ga do).
Con fe rên cia pa tro ci na da pela Índia so bre Qu es -

tão Nor te-Sul e Co o pe ra ção Sul-Sul, Nova De lhi,
1982.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
em vi si ta ofi ci al aos Esta dos Uni dos e ao Ca na dá,
1982 (mem bro).

Encon tro Pre si den ci al de Foz do Igua çu, 1982
(mem bro).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, em vi si ta ofi ci al à Gu i a na, 1982 (mem bro).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res em vi si ta ofi ci al à Chi na, e ao Ja pão, 1982
(mem bro).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res em vi si ta de tra ba lho à Ve ne zu e la, 1982
(mem bro).

II Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Tri ni da -
de-To ba go, Port-of-Spa in, 1982 (mem bro da de le ga -
ção bra si le i ra).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res em vi si ta ofi ci al à Itá lia, ao Va ti ca no, à

Áus tria, à Ará bia Sa u di ta, 1982 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca à

Ses são de Aber tu ra da XXXVII Ses são da Assem -
bléia Ge ral da ONU, Nova York, 1982 (mem bro).

Re u nião de Con sul ta Bra sil–EUA so bre ques -
tões de “Po licy-Plan ning”, Bra sí lia, 1982 (de le ga do).

XXXVIII Re u nião Mi nis te ri al do GATT, 1982 (de -
le ga do).

Encon tro do Pre si den te da Re pú bli ca com o
Pre si den te da Na ção Argen ti na, Foz do Igua çu, 1983.

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
em vi si ta ofi ci al ao Mé xi co; à Ni gé ria; à Gu i né-Bis sau;
ao Se ne gal; à Argé lia; e a Cabo Ver de, 1983 (mem -
bro).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res em vi si ta ofi ci al à Cos ta do Mar fim, aos
EUA, ao Ga bão, a Gu i né-Bis sau, à Iu gos lá via, ao fra -
que, 1983 (mem bro).

Re u nião de Con sul ta Bra sil–RFA so bre ques -
tões de “Po licy-Plan ning”, Bonn, 1983 (de le ga do).

I Re u nião do Gru po de Tra ba lho so bre Assis tên -
cia Eco nô mi ca Bra sil–EUA, Was hing ton, 1983 (de le -
ga do).

Re u nião de Con sul ta Bra sil–EUA so bre ques -
tões de “Po licy-Plan ning”, Was hing ton, 1983 (de le ga -
do).

VI Ses são da UNCTAD, Bel gra do, 1983 (de le ga -
do).

Re u nião de Co or de na ção La ti no-Ame ri ca na,
em ní vel mi nis te ri al, con vo ca da pelo Sela e Pre pa ra -
tó ria da VI UNCTAD, Car ta ge na, 1983 (mem bro).

V Re u nião Mi nis te ri al do “Gru po dos 77",
UNCTAD, Bu e nos Ai res, 1983 (mem bro).

Encon tro do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res com o Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros
dos Pa í ses Ba i xos, Amster dã, 1983 (acom pa nhan te
do Sr. Mi nis tro).

XXXIII a XXXVIII Ses sões da Assem bléia Ge ral
das Na ções Umdas, Nova York, 1978/83 (de le ga do).

Se mi ná rio so bre Co mér cio Inter na ci o nal pro mo -
vi do pelo “Eu ro pe an Ma na ge ment Fo ram”, La u san ne, 
Su í ça, 1983 (acom pa nhan te do Sr. Mi nis tro).

Re u nião so bre “Pro je tos de De sen vol vi men to e
Con cor rên cia Pú bli cas Inter na ci o na is do Gru po dos
77", no âm bi to da Co o pe ra ção Sul-Sul, Rio de Ja ne i -
ro, 1983 (de le ga do).

Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res em vi si ta ofi ci al ao Pa quis tão, à India e a
Por tu gal, 1984 (mem bro).

Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
em vi si ta ofi ci al à Bo lí via, ao Mar ro cos, à Espa nha e à
Chi na, 1984 (mem bro).

Re u niões da Se cre ta ria Pro-Tem po re do Con -
sen so de Car ta ge na, Bu e nos Ai res, 1984.

Con fe rên cia Eco nô mi ca La ti no-Ame ri ca na, Qu i -
to, 1984.

Re u nião de Con sul ta Bra sil–Argen ti na so bre
ques tões Eco nô mi cas bi la te ra is, Bu e nos Ai res, 1984.



Re u nião de Con sul ta Bra sil–Argen ti na so bre
“Po licy-pi an ning”, Bu e nos Ai res, 1984.

Enten di men to so bre a Co o pe ra ção Nu cle ar Bra -
sil – RPC, Pe quim, 1984 (che fe da de le ga ção).

Eta pa pre pa ra tó ria da Re u nião de Chan ce le res
e Mi nis tros das Fi nan ças de Pa í ses La ti no -Ame ri ca -
nos, Car ta ge na, 1984 (che fe da de le ga ção); e de le ga -
do à re u nião de Mi nis tros.

Re u nião do “Gru po dos 18" do GATT, Ge ne bra,
1984. Pu bli ca ção:

(Como co-au tor): “Re la ção Bra sil–EUA na Tran -
si ção De mo crá ti ca”; “Diá lo go ou Con fron to? De ba te
de Ca ne la so bre o Re la tó rio Brandt”; “Cri sis eco nó mi -
ca y pers pec ti vas de de sar rol lo en Amé ri ca La ti na”.

Ordem de Rio Bran co, Gran de Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Co men da dor,

Bra sil.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to “San tos Du mont”, Bra sil.
Me da lha “La u ro Mu lher”, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to “Ta man da ré”, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to “Mauá”, Grã-Cruz, Bra sil.
Ordem “El Sol del Pera”, Co men da dor, Pera.
Ordem “El Sol dei Peru”, Gran de Ofi ci al, Pera.
Ordem de Mayo, Gran de Ofi ci al, Argen ti na.
Ordem Aguia Azte ca, Gran de Ofi ci al, Mé xi co.
Ordem do Infan te Dom Hen ri que, Gran de Ofi ci al,

Por tu gal.
Ordem Ber nar do O’Higgins, Gran de Ofi ci al, Chi le.
Ordem Fran cis co de Mi ran da, Gran de Ofi ci al,

Ve ne zu e la.
Ordem de Bo ya cá, Gran de Ofi ci al, Co lôm bia.
Ordem do Mé ri to, Gran de Ofi ci al, Ale ma nha Fe -

de ral.
Ordem Van der Palm, Gran de Ofi ci al, Su ri na me.
Ordem de Isa bel, a Ca tó li ca, Espa nha.
Ordem Na ci o nal al Mé ri to, Equa dor.
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral 

do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

ÁUSTRIA

Agos to de 2001

Ava li a ção das re la ções Bra sil-Áus tria
As re la ções po lí ti co-di plo má ti cas en tre a Áus tria 

e o Bra sil são tra di ci o na is e sem pre apre sen ta ram
ele va do grau de in ter câm bio. No en tan to, a pri o ri da de
con ce di da pela Áus tria aos te mas de sua in ser ção
eu ro péia e a atu al con for ma ção do go ver no aus tría co
têm con tri bu í do, se não para afas tar os dois pa í ses,
pelo me nos para tor nar me nos den so o seu diá lo go.

Assim, o re la ci o na men to bi la te ral tem-se res sen ti do,
nos úl ti mos anos, da não-re a li za ção de vi si tas re cí -
pro cas de alto ní vel, li mi tan do o al can ce do de se ja do
diá lo go en tre mem bros dos dois go ver nos. Na pre -
sen te dé ca da re gis tra ram-se, uni ca men te, as vi si tas
ao Bra sil do Mi nis tro para Assun tos Eco nô mi cos, Jo -
hann Farn le it ner (se tem bro de 1997), da en tão Se cre -
tá ria de Esta do dos Ne gó ci os es tran ge i ros, Emba i xa -
do ra Be ni ta Fer re ro-Wald ner (abril de 1996), e do en -
tão Se cre tá rio-Ge ral da Chan ce la ria Aus tría ca, Wolf -
gang Schal lem berg (mar ço de 1993).

Exis te con vi te ao Pre si den te Tho mas Kles til
para vi si tar o Bra sil ain da este ano, não ha ven do sido
con fir ma das as da tas até o mo men to.

As po si ções dos dois pa í ses têm, de um modo
ge ral, fre qüen te men te co in ci di do nos fo ros mul ti la te -
ra is. No âm bi to da ONU, a Áus tria anun ci ou re cen te -
men te apo io ao Bra sil para as can di da tu ras do Emba -
i xa dor João Cle men te Ba e na So a res à Co mis são de
Di re i to Inter na ci o nal e da Mi nis tra Ma rí lia Sar dem -
berg Zel ner Gon çal ves à Co mis são de Di re i tos da Cri -
an ça, em tro ca do voto bra si le i ro àque le país para a
Co mis são de Di re i tos Hu ma nos.

No cam po eco nô mi co-co mer ci al, o Bra sil tem
sido, fol ga da men te, o prin ci pal par ce i ro da Áus tria na
Amé ri ca La ti na (em 2000, o in ter câm bio co mer ci al bi -
la te ral foi de US$368 mi lhões, o que re pre sen ta, no en -
tan to, me nos de 1% do co mér cio ex te ri or aus tría co).

Re la ções co mer ci a is

O in ter câm bio eco nô mi co da Áus tria com o Bra -
sil é sig ni fi ca ti vo para o lado aus tría co, ten do em vis ta
que o Bra sil é um par ce i ro co mer ci al ma i or do que a
Chi na para aque le país eu ro peu. Esta in te ra ção eco -
nô mi ca ga nhou novo alen to em se tem bro de 1997
com a vin da ao Bra sil do Mi nis tro para Assun tos Eco -
nô mi cos, Jo hann Farn le it ner. Iden ti fi cou-se, en tão,
po ten ci al de par ce ria en tre a in dús tria de au to pe ças
aus tría ca e o se tor au to mo bi lís ti co bra si le i ro.

No cam po co mer ci al, a ba lan ça é fa vo rá vel à Áus -
tria, que de te ve su pe rá vit de US$168 mi lhões em 2000.
Cres ci men tos es po rá di cos das ex por ta ções bra si le i ras
para o mer ca do aus tría co – gra ças ao au men to das
ven das de pro du tos ma nu fa tu ra dos e semi-ma nu fa tu ra -
dos (fumo, pas ta de ma de i ra, car nes, au to pe ças) — não 
con tri bu í ram, no en tan to, para afas tar essa ten dên cia
de con tí nuo sal do ne ga ti vo. O dé fi cit, que di mi nu iu sen -
si vel men te de 1999 para 2000, vol tou a agra var-se no
cor ren te ano, com um cres ci men to de 45% nas im por ta -
ções de ja ne i ro a ju nho.

O ex pres si vo dé fi cit na ba lan ça co mer ci al com a 
Áus tria de cor re, em par te, da ade são da que le país à



União Eu ro péia: o Bra sil iden ti fi cou pre ju í zo em nove
pro du tos da pa u ta de ex por ta ção na ci o nal para a
Áus tria, Fin lân dia e Su é cia, em vir tu de da al te ra ção
do re gi me ta ri fá rio apli ca do. Os pre ju í zos são par ti cu -
lar men te sen sí ve is no caso das ex por ta ções de café
em grão para a Áus tria, de vi do à su pres são de isen -
ção con ce di da uni la te ral men te (em ca rá ter, tem po rá -
rio ou den tro do SGP). A fim de com pen sar as per das
so fri das pe las ex por ta ções de café cru em grão – o
prin ci pal pro du to bra si le i ro ex por ta do para aque le
mer ca do –, o Bra sil su ge riu à Co mis são Eu ro péia a
an te ci pa ção dos com pro mis sos ta ri fá ri os as su mi dos
na Ro da da Uru guai, ou a in clu são do pro du to no SGP 
co mu ni tá rio com ta ri fa de 0%.

Em ou tu bro de 1997 uma mis são téc ni ca pros -
pec ti va da Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do de Mi -
nas Ge ra is (FIEMG), en car re ga da de iden ti fi car pos -
si bi li da des para a di na mi za ção e ex pan são das re la -
ções co mer ci a is en tre os dois pa í ses, es te ve na Áus -
tria e em ou tros pa í ses da Eu ro pa cen tral. Esta mis -
são téc ni ca pre pa rou o cam po para a Mis são Co mer -
ci al da FIEMG do ano pas sa do. Três áre as des per ta -
ram in te res se do lado aus tría co: pros pec ção ge o ló gi -
ca, ex plo ra ção mi ne ral e ma te ri a is de re ves ti men to e
de cons tru ção.

A Áus tria, em ra zão dos vín cu los his tó ri cos com
a Eu ro pa Cen tral e Ori en tal, ser ve como por ta de en -
tra da e base de ope ra ções de em pre sas ex por ta do -
ras bra si le i ras e do Ban co do Bra sil para a re gião.
Após a que da do muro de Ber lim, o go ver no aus tría co 
tem sido o prin ci pal pro mo tor do pro ces so de ex pan -
são a les te da União Eu ro péia, no âm bi to da cha ma da 
”Agen da 2000“ da UE. Por ou tro lado, re si din do a for -
ça da eco no mia aus tría ca, prin ci pal men te em pe que -
nas e mé di as em pre sas, têm-se ex pan di do os es que -
mas de par ce ri as en tre em pre sas dos dois pa í ses,
para atu a ção no Bra sil e no Mer co sul.

Se gun do os da dos mais re cen tes do Ban co
Cen tral, os in ves ti men tos aus tría cos no Bra sil so mam 
cer ca de US$100 mi lhões, cer ca de 0,16% do to tal de
in ves ti men tos es tran ge i ros no País. Os prin ci pa is in -
ves ti do res aus tría cos no Bra sil são: Cre di tans talt
Bank ve re in (ban co), Franz Haas (equi pa men to in dus -
tri al), Boh ler Udde holm (aço), EH Schrack Com po -
nents (equi pa men tos ele tro me câ ni cos) e Vo est-Alpi -
ne (ma qui ná rio si de rúr gi co).

Por oca sião da vi si ta do Mi nis tro Farn le it ner, em
se tem bro de 1997, a Vo est-Alpi ne ina u gu rou ofi ci al -
men te, em Belo Ho ri zon te, sua sub si diá ria bra si le i ra,
a Vo est-Alpi ne Indús tria Ltda., ori en ta da es tra te gi ca -
men te para ne gó ci os no Mer co sul.

• De ja ne i ro a ju nho, as ex por ta ções bra si le i ras so fre ram que da
de 8,5% e as im por ta ções de pro du tos aus tría cos au men ta ram
45,3%, em re la ção ao mes mo pe río do do ano pas sa do

• A Áus tria foi o 56º prin ci pal des ti no de nos sas ex por ta ções em
2000 e ocu pou o 34º lu gar en tre os for ne ce do res de pro du tos ao 
Bra sil

Se ma na da Amé ri ca La ti na

Fato re cen te que pode ser in ter pre ta do como
um im por tan te ges to de apre ço da Áus tria para com
o Bra sil foi a re a li za ção em Vi e na, de 25 a 27 de
maio de 2000, de ho me na gem aos 500 anos do
Des co bri men to na tra di ci o nal Se ma na da Amé ri ca
La ti na. O even to foi or ga ni za do pelo Insti tu to Áus -
tria-Amé ri ca La ti na — que é pre si di do pela Mi nis tra
Fer re ro-Wald ner — e con tou com a apre sen ta ção de 
con cer tos de mú si ca bra si le i ra e ci clo de pa les tras
pro fe ri das por im por tan tes per so na li da des dos me i -
os aca dê mi co e di plo má ti co lo ca is.

O Bra sil foi ofi ci al men te re pre sen ta do na oca -
sião pelo Emba i xa dor Sér gio Du ar te.

Infor ma ções Ge ra is

Da dos bá si cos

Nome ofi ci al: Re pú bli ca da Áus tria (Re pu blik
Ôster re ich)

Ca pi tal: Vi e na
Ci da des prin ci pa is: Vi e na (1,6 mi lhão), Graz,

Linz, Salz bur go



Lín gua: ale mão

Po pu la ção: 8,1 mi lhões

Área: 83.849km²

PIB: US$210 bi lhões

PIB per ca pi ta: US$22.500

Mo e da: shil ling

Índi ce de de sen vol vi men to hu ma no: 0,921 (16º
lu gar)

Che fe de Esta do: Pre si den te Tho mas Kles til

Che fe de Go ver no: Chan ce ler Wolf gang Schüs -
sel

Mi nis tro do Exte ri or: Be ni ta Fer re ro-Wald ner

Si tu a ção po lí ti ca na Áus tria e po si ção bra si le i ra

De 1987 até o iní cio des te ano, o sis te ma po lí -
ti co aus tría co fun ci o nou à base da for ma ção de uma 
“gran de co a li zão“ en tre as duas prin ci pa is agre mi a -
ções po lí ti cas in ter nas, o Par ti do So ci al-De mo cra ta
da Áus tria — SPÖ, do Pri me i ro-Mi nis tro Vik tor Kli -
ma, e o Par ti do Po pu lar Aus tría co — ÖVP (con ser -
va dor), que lo te a vam en tre si não ape nas car gos po -
lí ti cos, mas igual men te (par ti cu la ri da de aus tría ca),
os car gos e fun ções pú bli cas, à base de um sis te ma 
(”Pro port) de co tas de pro por ci o na li da de.

Com o apro fun da men to das dis sen sões no
seio da ”gran de co a li zão“ a res pe i to de te mas can -
den tes – como o fim da ne u tra li da de e o in gres so da 
Áus tria na OTAN — o re sul ta do das ele i ções par la -
men ta res de 3 de ou tu bro de 1999 re ve lou os na ci o -
na lis tas de ex tre ma-di re i ta do Par ti do da Li ber da de
(FPÖ, de Jörg Ha i der) como a se gun da ma i or for ça
par ti dá ria do país, atrás ape nas do SPÖ. Os so ci -
al-de mo cra tas pas sa ram a de ter 65 ca de i ras no
Par la men to e os con ser va do res 52, o mes mo nú -
me ro que cou be ao Par ti do de Ha i der, que pas sou à 
fren te do Par ti do Po pu lar por uma di fe ren ça de ape -
nas 400 vo tos (em um uni ver so de 4,4 mi lhões de
ele i to res). Ha i der ha via sido ele i to go ver na dor da
Pro vín cia da Ca rí in tia (no su des te do país, li mí tro fe
à Eslo vê nia) no iní cio de 1999. As re a ções da co mu -
ni da de in ter na ci o nal fo ram ime di a tas, in clu si ve por
meio de san ções po lí ti co-di plo má ti cas im pos tas
pela UE, EUA e Isra el.

O Go ver no bra si le i ro as su miu pos tu ra de per -
ma nen te e cu i da do sa ob ser va ção com re la ção ao
atu al go ver no aus tría co, abs ten do-se, por ou tro lado,
de to mar me di das que pu des sem re pre sen tar qual -
quer re tro ces so cla ro no re la ci o na men to bi la te ral. A

fra gi li da de da co a li zão for ma da pelo Par ti do Po pu lar
(ÖVP) e o ul tra-di re i tis ta Par ti do da Li ber da de (FPÖ)
e a re nún cia de Jörg Ha i der à li de ran ça do FPÖ, ali a -
das às san ções po lí ti cas im pos tas pela UE e ao in ten -
so mo ni to ra men to da co mu ni da de in ter na ci o nal so -
bre o ce ná rio po lí ti co aus tría co não re co men dam a
ado ção de me di das que pos sam re pre sen tar pre ju í -
zos para o re la ci o na men to bi la te ral no fu tu ro. No
mais, nas ele i ções re gi o na is e mu ni ci pa is que ti ve ram 
lu gar em Vi e na, em 25 de mar ço, o Par ti do da Li ber -
da de so freu for te re vés (per deu 9 das 28 ca de i ras no
par la men to lo cal), ten dên cia que po de rá re pe tir-se no 
res tan te do país.

As san ções da União Eu ro péia fo ram sus pen -
sas e o re la ci o na men to in ter na ci o nal da Áus tria vol -
tou à nor ma li da de. Vale di zer que, se gun do pes qui sas 
re cen tes de opi nião, 59% dos aus tría cos en tre vis ta -
dos de cla ra ram ”não ter uma boa im pres são de Jörg
Ha i der“, con tra 24% que se dis se ram sim pá ti cos ao lí -
der da ul tra di re i ta. Mais sig ni fi ca ti vo, ape nas 13% se
de cla ra ram a fa vor de que aque le po lí ti co vol te a de -
sem pe nhar fun ções na ci o na is, en quan to 53%, ao
con trá rio, dis se ram ser pre fe rí vel que Ha i der siga
sen do ape nas o que é, de fato, hoje: um po lí ti co com
res pon sa bi li da des ape nas pro vin ci a is.

(À Co mi são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

MATÉRIAS RECEBIDAS DA
CÂMARRA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1, DE 2001

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor de R$154.000.000,00, 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 cré di to ex tra or di ná rio, no va -
lor de R$154.000.000,00 (cen to e cin qüen ta e qua tro
mi lhões de re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra -
ção Na ci o nal, 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 art. 1º de cor re rão do can ce la men to par ci -
al de do ta ções con sig na das ao Mi nis té rio da Edu ca -
ção, na for ma do Ane xo II des ta lei.

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









MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 1, DE 2001

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor de R$154.000.000.00, para os
fins que es pe ci fi ca.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62, com bi na do com o § 3º do art. 
167, da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te Me di da Pro vi -
só ria, com for ça de lei:

Art 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, no va lor 
de R$154.000.000,00 (cen to e cin qüen ta e qua tro mi -
lhões de re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, para aten der à pro gra ma ção cons tan te do
Ane xo I des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão do can ce la -
men to par ci al de do ta ções con sig na das ao Mi nis té rio
da Edu ca ção, na for ma do Ane xo II des ta Me di da Pro -
vi só ria.

Art. 3º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 2001: 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. Fer nan do Hen ri que
Car do so.

MENSAGEM Nº 1.005, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 62 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 da Me di da Pro vi só ria nº 1, de 19 de se -
tem bro de 2001, que ”Abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor de R$154.000.000,00, para os fins que es pe -
ci fi ca“.

Bra sí lia, 19 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 304/MP

Bra sí lia, 14 de se tem bro 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 pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra -
or di ná rio no va lor de R$154.000.000,00 (cen to e cin -
qüen ta e qua tro mi lhões de re a is) em fa vor do Mi nis -
té rio da Inte gra ção Na ci o nal.

2. Cré di to pro pos to des ti na-se a dar con ti nu i -
da de aos pro gra mas de con ces são de bol sa-ren da
e de abas te ci men to de água po tá vel por car -
ros-pipa, no pe río do de dois me ses, bem como
aten der des pe sas de ca rá ter emer gen ci al, re fe ren -
tes a ações de de fe sa ci vil nos Esta dos de São Pa u -
lo e Mato Gros so do Sul.

3. Cum pre es cla re cer que a con ces são da bol sa 
em re fe rên cia de ve rá aten der às dis po si ções con ti das 
na Me di da Pro vi só ria nº 2.213-1, de 30,agos to de
2001.

4. O pre sen te cré di to está am pa ra do nas dis po -
si ções art. 62, com bi na do com o § 3º do art. 167, da
Cons ti tu i ção, e será aten di do com re cur sos ori un dos
do can ce la men to par ci al de do ta ções con sig na das ao 
Mi nis té rio da Edu ca ção.

5. Cabe es cla re cer, por opor tu no, que os re ma -
ne ja men tos pro pos tos não acar re ta rão pre ju í zos à
exe cu ção dos pro gra mas ob je to de can ce la men tos,
uma vez que fo ram de ci di dos com base em pro je ções 
de suas pos si bi li da des de dis pên dio até o fi nal do pre -
sen te exer cí cio.

6. Não ha ve rá pre ju í zo para a exe cu ção do pro -
gra ma Bol sa-Esco la, ten do em vis ta que o iní cio de
sua im ple men ta ção ocor reu so men te em ju lho de
2001.

7. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên -
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à ele va da con si -
de ra ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de
Me di da Pro vi só ria.

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.













PARECER À
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1, DE 2001

Ofe re ci das no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de De pu ta dos 
e Se na do res.

Pa re cer do Re la tor De sig na do Pela Mesa, Em
Subs ti tu i ção a Co mis são Mis ta, à Me di da Pro vi só ria
nº 1, de 2001.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP –
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, a Me di da Pro vi só ria nº 1, de 2001, abre
cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal, no va lor de 154 mi lhões, para
aten der à pro gra ma ção de re cur sos que es ta ri am
sen do alo ca dos para des pe sas ur gen tes e im pre vis -
tas em si tu a ção de ca la mi da de pú bli ca ou de con di -
ções cli má ti cas ad ver sas que vi e rem a ocor rer no
País.

A me di da pro vi só ria, ao abrir cré di tos emer gen -
ci a is de de fe sa ci vil, de sig na 12 mi lhões de re a is para
o Esta do de São Pa u lo, 8 mi lhões de re a is para Mato
Gros so do Sul e 74 mi lhões de re a is para os Esta dos
do Nor te e do Nor des te e o nor te de Mi nas Ge ra is. Os
re cur sos re fe rem-se in te gral men te a can ce la men tos
de pro gra mas mu ni ci pa is re la ti vos à ga ran tia de ren -
da mí ni ma. São 48 mi lhões e 500 mil re a is ain da não
es pe ci fi ca dos ge o gra fi ca men te. O res tan te será dis -
tri bu í do em vá ri os Esta dos.

O art. 41, in ci so III, da Lei nº 4.320, de fi ne cré di to 
ex tra or di ná rio como 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 ter -
na ou ca la mi da de pú bli ca. A Cons ti tu i ção tam bém diz
o mes mo no § 3º do art. 167.

Há sem pre uma sé rie de di fi cul da des de en qua -
drar me di das pro vi só ri as de cré di tos ex tra or di ná ri os
no con ce i to de ur gên cia e im pre vi si bi li da de. Nor mal -
men te, as ações vol ta das para com ba ter as con se -
qüên ci as de pro ble mas cli má ti cos en qua dram-se no
con ce i to de ur gên cia e im pre vi si bi li da de, como ações
emer gen ci a is de de fe sa ci vil e no Mi nis té rio de Inte -
gra ção Na ci o nal. Qu an to ao uso de re cur sos, é cer ta -
men te me ri tó ria a ado ção de me di das emer gen ci a is
para mi no rar as con se qüên ci as e ace i tar as im pre vis -
tas al te ra ções cli má ti cas.

No caso da pre sen te me di da pro vi só ria, os re -
cur sos para o Nor te, o Nor des te e o nor te de Mi nas
Ge ra is des ti nam-se ao abas te ci men to de água po tá -
vel por meio de car ros-pipa e à con ces são de bol -
sa-ren da por um pe río do de dois me ses. A bol sa-ren -

da, cri a da pela Me di da Pro vi só ria nº 2.213, de 30 de
agos to de 2001, ob je ti va aju dar os pe que nos agri cul -
to res afe ta dos pela seca.

Um pos sí vel óbi ce à apro va ção da pre sen te me -
di da pro vi só ria é a ori gem dos re cur sos: can ce la men -
to do Ren da Mí ni ma. Tra ta-se de uma ação no âm bi to
do Pro gra ma Toda Cri an ça na Esco la, do Mi nis té rio
da Edu ca ção. Os re cur sos são do Fun do de Com ba te
à Po bre za. Pa re ce um pou co de des vir tu a men to uti li -
zar es ses re cur sos para ações emer gen ci a is, em bo ra 
no Bra sil a po bre za, mu i tas ve zes, as su ma di men -
sões dra má ti cas. Cabe re gis trar, no en tan to, que há 1
bi lhão e 700 mi lhões de re a is des ti na dos a Ren da Mí -
ni ma no Orça men to de 2001 e que, cer ta men te, não
se rão uti li za dos in te gral men te, já que a sua exe cu ção
co me çou ape nas em ju lho de 2001, ten do em vis ta o
atra so da re gu la men ta ção da emen da cons ti tu ci o nal
que cri ou o Fun do de Com ba te à Po bre za. Evi den te -
men te, o ide al se ria que os re cur sos pu des sem ser
exe cu ta dos até o fi nal do ano. Entre tan to, o uso al ter -
na ti vo dos re cur sos ago ra não é o Ren da Mí ni ma,
mas a for ma ção do su pe rá vit fi nan ce i ro, que cons ti tui
o des ti no dos re cur sos exe cu tá ve is. Os re cur sos des -
ti nam-se ao com ba te de con se qüên ci as so ci a is de
con di ções cli má ti cas ad ver sas. Por isso, o uso é me ri -
tó rio e emer gen ci al.

Por tan to, so mos fa vo rá ve is a esse cré di to ex tra -
or di ná rio.

Sr. Pre si den te, o pa re cer é pela apro va ção.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) – O pa re -
cer é pela apro va ção.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

Art. 62. Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o
Pre si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me di das
pro vi só ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las
de ime di a to ao Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

§ 1º É ve da da a edi ção de me di das pro vi só ri as
so bre ma té ria:

I – re la ti va a:



a) na ci o na li da de, ci da da nia, di re i tos po lí ti cos,
par ti dos po lí ti cos e di re i to ele i to ral;

b) di re i to pe nal, pro ces su al pe nal e pro ces su al
ci vil;

c) or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis -
té rio Pú bli co, a car re i ra e a ga ran tia de seus mem -
bros;

d) pla nos plu ri a nu a is, di re tri zes or ça men tá ri as, 
or ça men to e cré di tos adi ci o na is e su ple men ta res,
res sal va do o pre vis to no art. 167, § 3º;

II – que vise a de ten ção ou se qües tro de bens,
de pou pan ça po pu lar ou qual quer ou tro ati vo fi nan -
ce i ro;

III – re ser va da a lei com ple men tar;

IV – Já dis ci pli na da em pro je to de lei apro va do
pelo Con gres so Na ci o nal e pen den te de san ção ou
veto do Pre si den te da Re pú bli ca.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32, de 11-9-2001:

§ 2º Me di da pro vi só ria que im pli que ins ti tu i ção
ou ma jo ra ção de im pos tos, ex ce to os pre vis tos nos
arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só pro du zi rá efe i tos no
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te se hou ver sido con ver -
ti da em lei até o úl ti mo dia da que le em que foi edi ta -
da.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32, de 11-9-2001:

§ 3º As me di das pro vi só ri as, res sal va do o dis -
pos to nos §§ 11 e 12 per de rão efi cá cia, des de a edi -
ção, se não fo rem con ver ti das em lei no pra zo de
ses sen ta dias, pror ro gá vel, nos ter mos do § 7º, uma
vez por igual pe río do, de ven do o Con gres so Na ci o -
nal dis ci pli nar, por de cre to le gis la ti vo, as re la ções ju -
rí di cas de las de cor ren tes.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32, de 11-9-2001:

§ 4º O pra zo a que se re fe re o § 3º con tar-se-á
da pu bli ca ção da me di da pro vi só ria, sus pen den -
do-se du ran te os pe río dos de re ces so do Con gres so
Na ci o nal.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32, de 11-9-2001:

§ 5º A de li be ra ção de cada uma das Ca sas do
Con gres so Na ci o nal so bre o mé ri to das me di das
pro vi só ri as de pen de rá de ju í zo pré vio so bre o aten -
di men to de seus pres su pos tos cons ti tu ci o na is.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32, de 11-9-2001:

§ 6º Se a me di da pro vi só ria não for apre ci a da
em até qua ren ta e cin co dias con ta dos de sua pu bli -
ca ção, en tra rá em re gi me de ur gên cia, sub se qüen te -
men te, em cada uma das Ca sas do Con gres so Na ci -
o nal, fi can do so bres ta das, até que se ul ti me a vo ta -
ção, to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas da
Casa em que es ti ver tra mi tan do.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32, de 11-9-2001:

§ 7º Pror ro gar-se-á uma úni ca vez por igual pe -
río do a vi gên cia de me di da pro vi só ria que, no pra zo
de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli ca ção, não ti -
ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32, de 11-9-2001:

§ 8º As me di das pro vi só ri as te rão sua vo ta ção
ini ci a da na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32 de 11-9-2001.

§ 9º Ca be rá à co mis são mis ta de De pu ta dos e
Se na do res exa mi nar as me di das pro vi só ri as e so bre 
elas emi tir pa re cer, an tes de se rem apre ci a das, em
ses são se pa ra da, pelo ple ná rio de cada uma das
Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32, de 11-9-2001:

§ 10. É ve da da a re e di ção, na mes ma ses são
le gis la ti va, de me di da pro vi só ria que te nha sido re je -
i ta da ou que te nha per di do sua efi cá cia por de cur so
de pra zo.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32, de 11-9-2001:

§ 11. Não edi ta do o de cre to le gis la ti vo a que se
re fe re o § 3º até ses sen ta dias após a re je i ção ou
per da de efi cá cia de me di da pro vi só ria, as re la ções
ju rí di cas cons ti tu í das e de cor ren tes de atos pra ti ca -
dos du ran te sua vi gên cia con ser var-se-ão por ela re -
gi das.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 32, de 11-9-2001:

§ 12. Apro va do pro je to de lei de con ver são al te -
ran do o tex to ori gi nal da me di da pro vi só ria, esta man -
ter-se-á in te gral men te em vi gor até que seja san ci o -
na do ou ve ta do o pro je to.“(NR)
....................................................................................





ME DI DA PRO VI SÓ RIA Nº 2, DE 2001

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ca de lei:

Art. 1º Fica a União au to ri za da a as su mir as
res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso
de da nos a bens e pes so as no solo, pro vo ca dos por
aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro -
na ves de em pre sas aé re as bra si le i ras no Bra sil ou
no ex te ri or.

Pa rá gra fo úni co. O mon tan te glo bal das as -
sun ções a que se re fe re o art. 1º fica li mi ta do ao ma -
i or va lor es ta be le ci do pe los pa í ses es tran ge i ros nos 
qua is ope ram em pre sas aé re as bra si le i ras, para
co ber tu ra dos da nos a que se re fe re o ca put de du -
zi do o mon tan te co ber to pe las se gu ra do ras in ter na -
ci o na is.

Art. 2º O li mi te co ber to para cada em pre sa aé -
rea de pen de rá do mon tan te de seu se gu ro de res -
pon sa bi li da de ci vil con tra ter ce i ros, con tra ta do com 
base em sua po si ção do dia 10 de se tem bro de
2001.

Art. 3º As em pre sas aé re as a que se re fe re esta
Me di da Pro vi só ria de ve rão apre sen tar ao Mi nis té rio
da De fe sa, no pra zo de trin ta dias, pro gra ma de se gu -
ran ça de vôo.

Art. 4º Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da De fe sa
ates tar que o si nis tro su je i to à as sun ção a que se re -
fe re esta Me di da Pro vi só ria ocor reu em vir tu de de
ata ques de cor ren tes de guer ra ou de atos ter ro ris tas.

Art. 5º A au to ri za ção a que se re fe re esta Me -
di da Pro vi só ria vi go ra rá por trin ta dias, con ta dos a
par tir de 00:00 ho ras do dia 25 de se tem bro de
2001, po den do ser pror ro ga da por ato do Po der
Exe cu ti vo.

Art. 6º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MENSAGEM Nº 1.027

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 62 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 da Me di da Pro vi só ria nº 2, de 24 
de se tem bro de 2001, que ”Dis põe so bre a as sun -
ção pela União de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te

ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos
de guer ra con tra ae ro na ves de em pre sas aé re as
bra si le i ras“.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001

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 pro pos ta de edi ção de Me di da Pro vi só ria que
dis põe so bre a as sun ção pela União de res pon sa bi li -
da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos
ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro na ves de em -
pre sas aé re as bra si le i ras no Bra sil e no ex te ri or.

2. O trá gi co even to ocor ri do no dia 11 de se tem -
bro de 2001 nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca pro vo -
cou al te ra ções sig ni fi ca ti vas nas co ber tu ras de se gu -
ro da avi a ção ci vil prin ci pal men te no que se re fe re à
re du ção de se gu ros de res pon sa bi li da de ci vil em
caso de ris cos de guer ra e ter ro ris mo, que vi nham
sen do co ber tos re gu lar men te pe las em pre sas se gu -
ra do ras.

3. Até en tão, a ga ran tia das se gu ra do ras para
aten der a epi só di os des sa na tu re za en vol via mon tan -
tes su pe ri o res a US$1,000,000,000.00 (um bi lhão de
dó la res nor te-ame ri ca nos). Con tu do, em uma ati tu de
uni la te ral, as se gu ra do ras, ale gan do a ne ces si da de
de pro te ção de seus ati vos fren te a ris cos que não ti -
nham sido pre vis tos em ne nhu ma das hi pó te ses co -
nhe ci das. in for ma ram que a co ber tu ra para res pon sa -
bi li da de ci vil es ta rá sen do re du zi da para
US$150,000.000.00 (cen to e cin qüen ta mi lhões de
dó la res nor te-ame ri ca nos) a par tir do dia 25 de se -
tem bro de 2001.

4. Deve-se re gis trar, con tu do, que as se gu ra do -
ras con ti nu am com as co ber tu ras para pas sa ge i ros,
ae ro na ves e ter ce i ras par tes nos ca sos que não se
en qua dram como guer ras ou atos de ter ro ris mo.

5. O novo mon tan te, além de re pre sen tar uma
re du ção drás ti ca de va lor, não aten de às ne ces si da -
des das em pre sas que, para fa zer li ga ções com ou -
tros pa í ses, (le vem apre sen tar do cu men ta ção de que
têm ga ran ti as para a co ber tu ra mí ni ma exi gi da por
cada país.

6. Tal si tu a ção le vou as em pre sas aé re as na ci o -
na is a fi car na imi nên cia de sus pen der seus vôos a
par tir da zero hora do dia 25 de se tem bro de 2001.



7. Para so lu ci o nar tem po ra ri a men te essa fa lha
de mer ca do, em todo o mun do, os Go ver nos Na ci o na -
is es tão sen do so li ci ta dos a co brir tem po ra ri a men te
esse ris co, até que a so lu ção se dê via mer ca do.

8. A Me di da Pro vi só ria que está sen do sub me ti -
da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia tem a fi na li da de 
de im pe dir a in ter rup ção do trans por te aé reo do país,
que é um ser vi ço pú bli co, ne ces sá rio aos usuá ri os
que ne ces si tam se lo co mo ver por esse meio de trans -
por te.

9. Deve-se con si de rar ain da que a Me di da Pro -
vi só ria leva em con si de ra ção vá ri as li mi ta ções, de for -
ma a per mi tir que so men te para a fi na li da de ci ta da
an te ri or men te seja per mi ti da a uti li za ção de co ber tu -
ra por par te do Te sou ro Na ci o nal.

10. Ade ma is, con si de ran do a ex po si ção ao ris co 
que o Te sou ro Na ci o nal es ta rá en fren tan do, ha ve rá
um teto má xi mo para o con jun to de em pre sas do se -
tor, que es ta rá vin cu la do ao ma i or va lor es ta be le ci do
pe los pa í ses es tran ge i ros nos qua is ope ram em pre -
sas aé re as bra si le i ras.

Res pe i to sa men te, Pe dro Sam pa io Ma lan, Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da –  Ge ral do Ma ge la da
Cruz Qu in tão, Mi nis tro de Esta do da De fe sa.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS

Emen da apre sen ta da pe ran te a Co mis são Mis -
ta, des ti na da a exa mi nar e emi tir pa re cer so bre a Me -
di da Pro vi só ria nº 2, ado ta da em 24 de se tem bro de
2001 e pu bli ca da no dia 25 do mes mo mês e ano, que
“Dis põe so bre a as sun ção pela União de res pon sa bi -
li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos
ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro na ves de em -
pre sas aé re as bra si le i ras”.

CONGRESSISTA EMENDA Nº

De pu ta do Ge ral do Ma ge la 001
SACM

Apre sen ta da – 01 Emen da

TOTAL DE EMENDA — 001

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2
DE 24 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a as sun ção pela União 
de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce -
i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou
atos de guer ra con tra ae ro na ves de em -
pre sas aé re as bra si le i ras.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1

Dê-se ao art. 5º da me di da pro vi só ria a se guin te
re da ção:

Art 5º A au to ri za ção a que se re fe re esta me di da 
pro vi só ria vi go ra rá por trin ta dias, con ta dos a par tir de 
zero hora do dia 25 de se tem bro de 2001.

Pa rá gra fo úni co. O pra zo aci ma, me di an te au to -
ri za ção do Con gres so Na ci o nal, po de rá ser pror ro ga -
do por até 1 (um) ano."

Jus ti fi ca ção

A re da ção ori gi nal do art. 5º é in cons ti tu ci o nal,
pos to que de le ga ao Pre si den te da Re pú bli ca ma té ria 
de lei. O uso de re cur sos pú bli cos, in de pen den te do
va lor, não pode de pen der ape nas de um ato do Exe -
cu ti vo.

Sala das Ses sões, 28 de se tem bro de 2001. –
De pu ta do Ge ral do Ma ge la, PT/DF.

PARECER À
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2, DE 2001

Ofe re ci do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de De pu ta dos 
e Se na do res.

O SR. PAES LANDIM (Blo co/PFL – PI. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) — Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. De pu ta dos, o Sr. Pre si den te en vi -
ou men sa gem cor res pon den te à Me di da Pro vi só ria
nº 2, de 2001, que dis põe so bre a as sun ção pela
União de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros
no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra
con tra ae ro na ves de em pre sas aé re as bra si le i ras.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em ra zão da úl ti ma
emen da cons ti tu ci o nal apro va da so bre me di das pro -
vi só ri as, no art. 62, § 5º, diz o se guin te:

“A de li be ra ção de cada uma das Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal so bre o mé ri to
das me di das pro vi só ri as de pen de rá de ju í zo 
pré vio so bre o aten di men to de seus pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is.”



Ora, Sr. Pre si den te, o art. 62, ca put, por sua
vez, é mu i to cla ro quan do se re por ta a que, em caso 
de re le vân cia e ur gên cia, o Pre si den te da Re pú bli -
ca po de rá ado tar me di das pro vi só ri as, com for ça de 
lei.

É cla ro e ób vio que, nes te caso, nada mais re -
le van te e ur gen te, di an te das ame a ças ter ro ris tas
do cri me in ter na ci o nal que se cria, nes te mo men to,
no mun do in te i ro, so bre tu do para a se gu ran ça não
pro pri a men te só das ae ro na ves bra si le i ras, mas
dos pas sa ge i ros.

Con se qüen te men te, é bem cla ro o sen ti do da
me di da pro vi só ria, quan do o Sr. Pre si den te da Re -
pú bli ca – para dar um re su mo da im por tân cia e ur -
gên cia da me di da – diz o se guin te:

Art. 1º Fica a União au to ri za da a as su mir as
res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso
de da nos a bens e pes so as no solo, pro vo ca dos por
aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro -
na ves de em pre sas aé re as bra si le i ras no Bra sil ou
no ex te ri or.

Por tan to, os pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re -
le vân cia e ur gên cia es tão ple na men te aten di dos.

Qu an to ao mé ri to, nada a opor, por que nes te
caso o mun do in te i ro sen te-se ame a ça do pe los aten -
ta dos ter ro ris tas, pe las ame a ças que ocor rem em ae -
ro na ves a todo mo men to, in clu si ve com a uti li za ção
de me di ca men tos tó xi cos. Con se qüen te men te, essa
me di da que o Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao
Con gres so Na ci o nal é im por tan te.

Qu an to à emen da aqui apre sen ta da, acres cen -
ta ria que, no caso de pror ro ga ção da me di da, ne ces -
si ta ria da anuên cia do Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, nada há de in cons ti tu ci o nal
quan do o Pre si den te da Re pú bli ca, no art. 5º, diz que
a au to ri za ção a que se re fe re esta me di da pro vi só ria
vi go ra rá por trin ta dias, con ta dos a par tir de zero hora
de 25 de se tem bro de 2001, po den do ser pror ro ga da
por ato do Po der Exe cu ti vo.

Di an te da re le vân cia e da ur gên cia e da res pon -
sa bi li da de que a União está as su min do quan to aos
ônus de cor ren tes de atos de guer ra e de ter ro ris mo,
em re la ção às ae ro na ves bra si le i ras, o Pre si den te da
Re pú bli ca po de rá as su mir a res pon sa bi li da de pela
pror ro ga ção da me di da.

Por tan to, Sr. Pre si den te, no meu pa re cer, es tão
aten di dos os pres su pos tos cons ti tu ci o na is da re le -
vân cia e da ur gên cia. E, quan to ao mé ri to, nada a

opor ao que está con ti do na me di da pro vi só ria. Já fa -
lei, in clu si ve, so bre a emen da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) – O pa re cer 
é fa vo rá vel.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) – Con ce -
do a pa la vra ao Re la tor, De pu ta do Paes Lan dim,
que, se gun do a Pre si dên cia foi in for ma da, te ria ain -
da con si de ra ções a fa zer em re la ção ao seu pa re -
cer.

O SR. PAES LANDIM (Blo co/PFL – PI. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. De pu -
ta dos, por co or de na ção das Li de ran ças par ti dá ri as,
ten do à fren te o Lí der Arnal do Ma de i ra, re u ni mo-nos
hoje em seu ga bi ne te com os De pu ta dos Vir gí lio Gu -
i ma rães, que on tem le van tou ob je ções à re da ção do
art. 5º, Alceu Col la res, Anto nio Car los Pan nun zio,
Jor ge Alber to, Du í lio Pi sa nes chi – en fim, com os re -
pre sen tan tes dos prin ci pa is par ti dos des ta Casa –, e 
che ga mos a um con sen so que re sul tou no pro je to de 
lei de con ver são da me di da pro vi só ria que ora sub -
me to à apre ci a ção do Ple ná rio.

Pelo pro je to de lei de con ver são, fo ram mo di fi -
ca dos o art. 5º, aten den do a pon de ra ções dos De pu -
ta dos Vir gí lio Gu i ma rães e Alceu Col la res, e à re da -
ção dos arts. 3º e 4º.

Nes se sen ti do, por se tra tar de pro je to de lei de
con ver são, pas so a sua le i tu ra para au diên cia dos
emi nen tes Par la men ta res.

Pro je to de Lei de Con ver são da Me di da Pro vi -
só ria nº 2-A, de 2001, que dis põe so bre a as sun ção
pela União de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce -
i ros, no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de
guer ra con tra ae ro na ves de em pre sas aé re as bra si -
le i ras.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica a União au to ri za da a as su mir as
res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de
da nos a bens e pes so as no solo, pro vo ca dos por
aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro -
na ves de em pre sas aé re as bra si le i ras no Bra sil ou
no ex te ri or.

Pa rá gra fo úni co. O mon tan te glo bal das as -
sun ções a que se re fe re o art. 1º fica li mi ta do ao ma -
i or va lor es ta be le ci do pe los pa í ses es tran ge i ros nos 
qua is ope ram em pre sas aé re as bra si le i ras, para
co ber tu ra dos da nos a que se re fe re o ca put, de du -



zi do o mon tan te co ber to pe las se gu ra do ras in ter na -
ci o na is.

Art. 2º O li mi te co ber to para cada em pre sa aé -
rea de pen de rá do mon tan te de seu se gu ro de res -
pon sa bi li da de ci vil con tra ter ce i ros, con tra ta do com
base em sua po si ção do dia 10 de se tem bro de
2001.

Art. 3º As em pre sas aé re as a que se re fe re esta 
lei de ve rão apre sen tar ao Mi nis té rio da De fe sa pla no 
de se gu ran ça no pra zo de trin ta dias.

Art. 4º Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da De fe -
sa, ou vi dos os ór gãos com pe ten tes, ates tar que o si -
nis tro su je i to à as sun ção a que se re fe re esta lei
ocor reu em vir tu de de ata ques de cor ren tes de guer ra
ou de atos ter ro ris tas.

Art. 5º A au to ri za ção a que se re fe re esta lei vi -
go ra rá por trin ta dias, con ta dos a par tir de zero hora
do dia 25 de se tem bro de 2001, po den do ser pror ro -
ga da por ato do Po der Exe cu ti vo, pelo pra zo de até
120 dias.

Fo ram es tas as ra zões por que ela bo ra mos o
pre sen te pro je to de lei de con ver são, com base na re -
u nião re a li za da hoje no ga bi ne te da Li de ran ça do Go -
ver no. Quer di zer, se vi ger ago ra, em bo ra fora de pra -
zo, que ro fa zer re fe rên cia às su ges tões do emi nen te
De pu ta do Iná cio Arru da, Lí der do PCdoB, a res pe i to
do art. 5º e do art. 1º.

Infe liz men te, elas já es tão a des tem po, pois fo -
ram re ce bi das ago ra, de po is da re u nião re a li za da
hoje pela ma nhã. Mas, de cer ta ma ne i ra, o De pu ta do
Iná cio Arru da teve aten di dos os ob je ti vos de li ne a dos
em suas su ges tões re la ti vas ao art. 5º.

São es tas as mi nhas con si de ra ções, Sr. Pre si -
den te, que tra go ao co nhe ci men to de V. Exª e do Ple -
ná rio.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2001

Dis põe so bre a as sun ção pela União 
de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce -
i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou
atos de guer ra con tra ae ro na ves de em -
pre sas aé re as bra si le i ras.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica a União au to ri za da a as su mir as
res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de
da nos a bens e pes so as no solo, pro vo ca dos por
aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro -

na ves de em pre sas aé re as bra si le i ras no Bra sil ou no
ex te ri or.

Pa rá gra fo úni co. O mon tan te glo bal das as sun -
ções a que se re fe re o art. 1º fica li mi ta do ao ma i or va -
lor es ta be le ci do pe los pa í ses es tran ge i ros nos qua is
ope ram em pre sas aé re as bra si le i ras, para co ber tu ra
dos da nos a que se re fe re o ca put, de du zi do o mon -
tan te co ber to pe las se gu ra do ras in ter na ci o na is.

Art. 2º O li mi te co ber to para cada em pre sa aé -
rea de pen de rá do mon tan te de seu se gu ro de res pon -
sa bi li da de ci vil con tra ter ce i ros, con tra ta do com base
em sua po si ção do dia 10 de se tem bro de 2001.

Art. 3º As em pre sas aé re as a que se re fe re esta
lei de ve rão apre sen tar ao Mi nis té rio da De fe sa pla no
de se gu ran ça no pra zo de trin ta dias.

Art. 4º Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da De fe sa,
ou vi dos os ór gão com pe ten tes, ates tar que o si nis tro
su je i to à as sun ção a que se re fe re esta lei ocor reu em
vir tu de de ata ques de cor ren tes de guer ra ou de atos
ter ro ris tas.

Art. 5º A au to ri za ção a que se re fe re esta lei vi -
go ra rá por trin ta dias, con ta dos a par tir de 00:00 ho -
ras do dia 25 de se tem bro de 2001, po den do ser pror -
ro ga da por ato do Po der Exe cu ti vo pelo pra zo de até
cen to e vin te dias.

Art. 6º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 2, de 24 de se tem -
bro de 2001.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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SUB SE ÇÃO III
Das Leis
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Art. 62. Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o Pre -
si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me di das pro vi só -
ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las de ime di -
a to ao Con gres so Na ci o nal.

§ 1º É ve da da a edi ção de me di das pro vi só ri as
so bre ma té ria:

I – re la ti va a:

a) na ci o na li da de, ci da da nia, di re i tos po lí ti cos,
par ti dos po lí ti cos e di re i to ele i to ral;

b) di re i to pe nal, pro ces su al pe nal e pro ces su al
ci vil.

c) or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té -
rio Pú bli co, a car re i ra e a ga ran tia de seus mem bros;

d) pla nos plu ri a nu a is, di re tri zes or ça men tá ri as, 
or ça men to e cré di tos adi ci o na is e su ple men ta res,
res sal va do o pre vis to no art. 167, § 3º;

II — que vise a de ten ção ou se qües tro de
bens, de pou pan ça po pu lar ou qual quer ou tro ati vo
fi nan ce i ro;

III — re ser va da a lei com ple men tar;
IV – já dis ci pli na da em pro je to de lei apro va do

pelo Con gres so Na ci o nal e pen den te de san ção ou
veto do Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 2º Me di da pro vi só ria que im pli que ins ti tu i ção
ou ma jo ra ção de im pos tos, ex ce to os pre vis tos nos
arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só pro du zi rá efe i tos no
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te se hou ver sido con ver ti -
da em lei até o úl ti mo dia da que le em que foi edi ta da.

§ 3º As me di das pro vi só ri as, res sal va do o dis -
pos to nos §§ 11 e 12 per de rão efi cá cia, des de a edi -
ção, se não fo rem con ver ti das em lei no pra zo de
ses sen ta dias, pror ro gá vel, nos ter mos do § 7º, uma 
vez por igual pe río do, de ven do o Con gres so Na ci o -
nal dis ci pli nar, por de cre to le gis la ti vo, as re la ções
ju rí di cas de las de cor ren tes.

§ 4º Q pra zo a que se re fe re o § 3º con tar-se-á
da pu bli ca ção da me di da pro vi só ria, sus pen den -

do-se du ran te os pe río dos de re ces so do Con gres -
so Na ci o nal.

§ 5º A de li be ra ção de cada uma das Ca sas do
Con gres so Na ci o nal so bre o mé ri to das me di das
pro vi só ri as de pen de rá de ju í zo pré vio so bre o aten -
di men to de seus pres su pos tos cons ti tu ci o na is.

§ 6º Se a me di da pro vi só ria não for apre ci a da
em até qua ren ta e cin co dias con ta dos de sua pu bli -
ca ção, en tra rá em re gi me de ur gên cia, sub se qüen -
te men te, em cada uma das Ca sas do Con gres so
Na ci o nal, fi can do so bres ta das, até que se ul ti me a
vo ta ção, to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas
da Casa em que es ti ver tra mi tan do.

§ 7º Pror ro gar-se-á uma úni ca vez por igual
pe río do a vi gên cia de me di da pro vi só ria que, no
pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli ca ção,
não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas
do Con gres so Na ci o nal.

§ 8º As me di das pro vi só ri as te rão sua vo ta ção
ini ci a da na Câ ma ra dos De pu ta dos.

§ 9º Ca be rá à co mis são mis ta de De pu ta dos e
Se na do res exa mi nar as me di das pro vi só ri as e so -
bre elas emi tir pa re cer, an tes de se rem apre ci a das,
em ses são se pa ra da, pelo ple ná rio de cada uma
das Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

§ 10. É ve da da a re e di ção, na mes ma ses são
le gis la ti va, de me di da pro vi só ria que te nha sido re -
je i ta da ou que te nha per di do sua efi cá cia por de cur -
so de pra zo.

§ 11. Não edi ta do o de cre to le gis la ti vo a que
se re fe re o § 3º até ses sen ta dias após a re je i ção ou 
per da de efi cá cia de me di da pro vi só ria, as re la ções
ju rí di cas cons ti tu í das e de cor ren tes de atos pra ti ca -
dos du ran te sua vi gên cia con ser var-se-ão por ela
re gi das.

§ 12. Apro va do pro je to de lei de con ver são al -
te ran do o tex to ori gi nal da me di da pro vi só ria, esta
man ter-se-á in te gral men te em vi gor até que seja
san ci o na do ou ve ta do o pro je to.“(NR)

*Arti go com re da ção dada pela Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 32 de 2001.







MEDIDA PROVISÓRIA Nº 3, DE 2001

Esta be le ce nor mas para re gis tro do
re sul ta do lí qui do ne ga ti vo de cor ren te do
ajus te dos va lo res em re a is de obri ga ções 
e cré di tos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º As pes so as ju rí di cas po de rão re gis trar,
em con ta do ati vo di fe ri do, o re sul ta do li qui do ne ga ti -
vo de cor ren te do ajus te dos va lo res em re a is de obri -
ga ções e cré di tos, efe tu a do em vir tu de de va ri a ção
nas ta xas de câm bio ocor ri da no ano-ca len dá rio de
2001.

Pa rá gra fo úni co. O va lor da des pe sa, re gis tra da
na for ma des te ar ti go, de ve rá ser amor ti za do à ra zão
de vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, por ano-ca len -
dá rio, a par tir de 2001.

Art. 2º A pes soa ju rí di ca que hou ver ado ta do o
pro ce di men to re fe ri do no art. 1º de ve rá ex clu ir do lu -
cro lí qui do, para de ter mi na ção do lu cro real e da base
de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro li qui do,
re la ti vos ao ano-ca len dá rio de 2001, a di fe ren ça en tre 
o va lor da des pe sa, re gis tra do no ati vo di fe ri do, e o
amor ti za do no mes mo pe río do.

Pa rá gra fo úni co. O va lor amor ti za do nos pe río -
dos de apu ra ção sub se qüen tes ao da ex clu são será
adi ci o na do ao lu cro lí qui do, para de ter mi na ção do lu -
cro real e da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al
so bre o lu cro li qui do cor res pon den tes ao mes mo pe -
río do.

Art. 3º Para fins de de ter mi na ção da base de
cál cu lo dos tri bu tos ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral, o va lor em re a is das trans fe rên ci as
do e para o ex te ri or será apu ra do com base na co ta -
ção de ven da para a mo e da, cor res pon den te ao se -
gun do dia útil ime di a ta men te an te ri or ao da con tra ta -
ção da res pec ti va ope ra ção de câm bio ou, se ma i or,
da ope ra ção de câm bio em si.

Art. 4º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os e a
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, no âm bi to de suas
com pe tên ci as, ex pe di rão nor mas ne ces sá ri as à apli -
ca ção do dis pos to nes ta lei.

Art. 5º O dis pos to nos arts. 1º e 2º des ta lei não
se apli ca às ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de ma is ins ti tu i -
ções au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban co Cen tral do
Bra sil.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 3, DE 2001

Esta be le ce nor mas para re gis tro do
re sul ta do lí qui do ne ga ti vo de cor ren te do
ajus te dos va lo res em re a is de obri ga ções 
e cré di tos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pu bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º As pes so as ju rí di cas po de rão re gis trar,
em con ta do ati vo di fe ri do, o re sul ta do lí qui do ne ga ti -
vo de cor ren te do ajus te dos va lo res em re a is de obri -
ga ções e cré di tos, efe tu a do em vir tu de de va ri a ção
nas ta xas de câm bio ocor ri da no ano-ca len dá rio de
2001.

Pa rá gra fo úni co. O va lor da des pe sa, re gis tra da
na for ma des te ar ti go, de ve rá ser amor ti za do à ra zão
de vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, por ano-ca len -
dá rio, a par tir de 2001.

Art. 2º A pes soa ju rí di ca que hou ver ado ta do o
pro ce di men to re fe ri do no ar ti go an te ri or de ve rá ex clu -
ir do lu cro lí qui do, para de ter mi na ção do lu cro real e
da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do, re la ti vos ao ano-ca len dá rio de 2001, a di -
fe ren ça en tre o va lor da des pe sa, re gis tra do no ati vo
di fe ri do, e o amor ti za do no mes mo pe río do.

Pa rá gra fo úni co. O va lor amor ti za do nos pe río -
dos de apu ra ção sub se qüen tes ao da ex clu são será
adi ci o na do ao lu cro lí qui do, para de ter mi na ção do lu -
cro real e da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al
so bre o lu cro lí qui do cor res pon den tes ao mes mo pe -
río do.

Art. 3º Para fins de de ter mi na ção da base de
cál cu lo dos tri bu tos ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral, o va lor em re a is das trans fe rên ci as
do e para o ex te ri or será apu ra do com base na co ta -
ção de ven da, para a mo e da, cor res pon den te ao se -
gun do dia útil ime di a ta men te an te ri or ao da con tra ta -
ção da res pec ti va ope ra ção de câm bio ou, se ma i or,
da ope ra ção de câm bio em si.

Art. 4º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os e a
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, no âm bi to de suas
com pe tên ci as, ex pe di rão nor mas ne ces sá ri as à apli -
ca ção do dis pos to nes ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 5º O dis pos to nos arts. 1º e 2º des ta Me di da
Pro vi só ria não se apli ca às ins ti tu i ções fi nan ce i ras e
de ma is ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil.



Art. 6º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia. 26 de se tem bro de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MENSAGEM Nº 1.043

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 62 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 da Me di da Pro vi só ria nº 3 , de 26 de
se tem bro de 2001, que “Esta be le ce nor mas para re -
gis tro do re sul ta do lí qui do ne ga ti vo de cor ren te do
ajus te dos va lo res em re a is de obri ga ções e cré di tos,
e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
pro pos ta de edi ção de Me di da Pro vi só ria que “es ta -
be le ce nor mas para re gis tro do re sul ta do lí qui do ne -
ga ti vo de cor ren te do ajus te dos va lo res em re a is de
obri ga ções e cré di tos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

2. Mu i tas com pa nhi as aber tas na ci o na is es tão
sen do obri ga das a re a li zar ope ra ções de pro te ção
hed ge con tra tais va ri a ções cam bi a is, não por ra zões 
fi nan ce i ras — dado que seus pas si vos são de lon go
pra zo, e es pe ra-se uma sen sí vel re du ção das ta xas
de câm bio ao lon go do tem po — mas para pro te ger
suas de mons tra ções fi nan ce i ras, que re ve la ri am o
des ca sa men to pon tu al en tre ati vos e pas si vos, e vi -
san do a evi tar a in ci dên cia de cláu su las de ven ci men -
to an te ci pa do exis ten tes em con tra tos de fi nan ci a -
men to.

3. Como a atu al flu tu a ção do câm bio pode ter
sido afe ta da no cur to pra zo mais do que será a re a li -
da de a lon go pra zo e que por tan to as ta xas atu a is não 
re fle tem uma per da efe ti va das re fe ri das com pa nhi as, 
con si de ro ca bí vel que se per mi ta que tais per das se -
jam amor ti za das ao lon go do tem po. Acres ce, ain da,
que nas em pre sas com re ce i tas em mo e da es tran ge i -
ra ain da por re a li zar, a con ta bi li za ção por com pe tên -
cia não re fle ti ria a pos si bi li da de des te hed ge na tu ral.

4. Tal pro ce di men to foi ado ta do em 1999, atra -
vés da Me di da Pro vi só ria nº 1.818, de 25 de mar ço
da que le ano, trans for ma da na Lei nº 9.816, de 23 de

agos to de 1999, abran gen do, no en tan to, so men te o
pri me i ro tri mes tre de 1999.

5. Fri se-se que do pon to de vis ta fis cal a ma té ria
en con tra-se re gu la da, atu al men te, pela Me di da Pro vi -
só ria 2.158-35, de 24 de agos to de 2001, que fa cul ta
às pes so as ju rí di cas con tri bu in tes em ge ral a ado ção
do re gi me de ca i xa, ao in vés de com pe tên cia, para a
con ta bi li za ção de ati vos e pas si vos em mo e da es tran -
ge i ra, ou vin cu la dos à va ri a ção cam bi al, o que per mi -
te ao fi nal o mes mo efe i to de ape nas re co nhe cer-se a
per da cam bi al ao lon go do tem po, e se ela vier efe ti -
va men te a ocor rer.

6. Para as com pa nhi as aber tas já está em es tu -
do, no âm bi to da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, a
edi ção de nor ma ti vo es pe cí fi co que, nos mol des do
que já se fez em ou tras oca siões, como na des va lo ri -
za ção cam bi al ve ri fi ca da em ja ne i ro de 1999, per mi ta
às com pa nhi as aber tas, ex cep ci o nal men te, con ta bi li -
zar em ati vo di fe ri do, a ser amor ti za do no pra zo de 4
(qua tro) anos, as va ri a ções cam bi a is ne ga ti vas ocor -
ri das no exer cí cio de 2001, ado tan do-se para tan to o
cri té rio da apu ra ção das va ri a ções lí qui das de ati vos
e pas si vos su je i tos à cor re ção cam bi al.

7. Tal me di da se jus ti fi ca, não só em fun ção da
cres cen te e in jus ti fi ca da exa cer ba ção das ta xas de
câm bio ao lon go des te ano, mas no ta da men te em ra -
zão dos gra ves acon te ci men tos de 11 de se tem bro de 
2001, os qua is con tri bu í ram para o agra va men to da
si tu a ção cam bi al.

8. Pa re ce-me, en tre tan to, que o im pac to da me -
di da so bre os agen tes eco nô mi cos se ria sen si vel -
men te ma i or caso a per mis são para tal mo da li da de
de con ta bi li za ção fos se es ten di da às de ma is pes so as 
ju rí di cas na ci o na is, isto é, às com pa nhi as fe cha das e
às so ci e da des por quo tas.

Essas as ra zões, Se nhor Pre si den te, que me le -
vam a pro por a edi ção da ane xa Me di da Pro vi só ria, já
que pre sen tes os pres su pos tos cons ti tu ci o na is de ur -
gên cia e re le vân cia, como de mons tra do.

Res pe i to sa men te, – Pe dro Sam pa io Ma lan, Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da.

PARECER À
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 3, DE 2001

Ofe re ci do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de De pu ta dos 
e Se na do res.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,



Srªs. e Srs. De pu ta dos, a Me di da Pro vi só ria nº 3, de
2001, es ta be le ce nor mas para re gis tro do re sul ta do lí -
qui do ne ga ti vo de cor ren te do ajus te dos va lo res em re a -
is de obri ga ções e cré di tos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o 
Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, por in ter mé dio da Men -
sa gem nº 1.043, de 26 de se tem bro de 2001, sub me te 
à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal o tex to da Me di -
da Pro vi só ria nº 3, de 2001, que “es ta be le ce nor mas
para re gis tro do re sul ta do lí qui do ne ga ti vo de cor ren te
do ajus te dos va lo res em re a is de obri ga ções e cré di -
tos, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O art. 1º per mi te seja re gis tra do em con ta do ati -
vo di fe ri do o re sul ta do lí qui do ne ga ti vo de cor ren te do
ajus te dos va lo res em re a is de obri ga ções e cré di tos,
efe tu a do em vir tu de de va ri a ção nas ta xas de câm bio
ocor ri da no ano-ca len dá rio de 2001, des pe sa essa
que de ve rá ser amor ti za da à ra zão de 25%, no mí ni -
mo, por ano-ca len dá rio, a par tir de 2001.

A pes soa ju rí di ca que ado tar tal pro ce di men to
de ve rá ex clu ir do lu cro lí qui do, para de ter mi na ção do
lu cro real e da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al
so bre o lu cro lí qui do, re la ti vos ao ano-ca len dá rio de
2001, a di fe ren ça en tre o va lor da des pe sa, re gis tra do 
no ati vo di fe ri do, e o amor ti za do no mes mo pe río do. E
o va lor amor ti za do no pe río do de apu ra ção sub se -
qüen te ao da ex clu são será adi ci o na do ao lu cro lí qui -
do, para os mes mos fins (art. 2º).

O art. 3º de fi ne a for ma de apu ra ção do va lor em 
re a is das trans fe rên ci as do e para o ex te ri or, para fins
de de ter mi na ção da base de cál cu lo dos tri bu tos ad -
mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

O art. 4º in cum be à Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os e à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral a ex pe di ção
das nor mas ne ces sá ri as à apli ca ção do dis pos to na
me di da pro vi só ria em epi gra fe, e o art. 50 ex clui as
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de ma is ins ti tu i ções au to ri za -
das a fun ci o nar pelo Ban co Cen tral do Bra sil da apli -
ca ção do dis pos to em seus arts. 1º e 2º.

Se gun do o art. 6º, a me di da en trou em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

De acor do com a Expo si ção de Mo ti vos
MF/00195, tam bém de 26 de se tem bro, a pro pos ta de 
edi ção da me di da pro vi só ria de cor reu do fato de que
“a atu al flu tu a ção do câm bio pode ter sido afe ta da no
cur to pra zo mais do que será a re a li da de a lon go pra -
zo e que, por tan to, as ta xas atu a is não re fle tem uma

per da efe ti va”, em vir tu de do que o Mi nis tro da Fa zen -
da con si de ra “ca bí vel que se per mi ta que tais per das
se jam amor ti za das ao lon go do tem po”, re cor dan do
que tal pro ce di men to foi ado ta do em 1999, atra vés da 
Me di da Pro vi só ria nº 1.818, de 25 de mar ço da que le
ano, trans for man do-se na Lei nº 9.816, de 23 de agos -
to de 1999, abran gen do, no en tan to, so men te o pri -
me i ro tri mes tre de 1999.

Ain da se gun do o ti tu lar des sa Pas ta, “tal me di da 
se jus ti fi ca não só em fun ção da cres cen te e in jus ti fi -
ca da exa cer ba ção das ta xas de câm bio ao lon go des -
te ano, mas no ta da men te em ra zão dos gra ves acon -
te ci men tos de 11 de se tem bro de 2001, os qua is con -
tri bu í ram para o agra va men to da si tu a ção cam bi al”.

Não hou ve ofe re ci men to de emen das à me di da
pro vi só ria.

II – Pa re cer

Pre li mi nar men te, quan to ao as pec to cons ti tu ci -
o nal, há que se aco lher a me di da, pois pre sen tes os
pres su pos tos de re le vân cia e ur gên cia, dada a na tu -
re za da ma té ria, que en vol ve a apu ra ção de re sul ta do 
das pes so as ju rí di cas, para efe i tos so ci a is, fi nan ce i -
ros e tri bu tá ri os, per ti nen tes ao ano-ca len dá rio cor -
ren te, e não está re la ci o na da nas ve da ções do § 1º do 
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Tra ta-se de nor mas para re gis tro do re sul ta do lí -
qui do ne ga ti vo de cor ren te do ajus te dos va lo res em
re a is de obri ga ções e cré di tos no ano-ca len dá rio de
2001, per mi tin do-se o di fe ri men to da des pe sa e sua
amor ti za ção em par ce las anu a is de no mí ni mo 25%,
já a par tir des se pe río do de apu ra ção.

Ado ta do tal pro ce di men to con tá bil, que au men -
ta rá fic ti ci a men te o lu cro lí qui do do pe río do, a di fe ren -
ça en tre o va lor to tal da des pe sa e o amor ti za do de ve -
rá ser dele ex clu í do, para de ter mi na ção do lu cro real
e da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do. Pelo mo ti vo in ver so, o va lor amor ti za do
nos pe río dos de apu ra ção sub se qüen tes será adi ci o -
na do ao lu cro lí qui do, para os mes mos efe i tos.

Os ar gu men tos ex pos tos na Expo si ção de Mo ti -
vos que pro pôs a edi ção da me di da são pro ce den tes,
pois é do co nhe ci men to pú bli co a va ri a ção ati pi ca das 
ta xas de câm bio, no ta da men te em fun ção de si tu a -
ções ex ter nas, que fo ram agra va das com os atos
ocor ri dos em 11 de se tem bro.

Me di das se me lhan tes fo ram ado ta das an te ri or -
men te, di an te de ocor rên ci as cam bi a is tam bém anor -
ma is, no ini cio de 1999.



Nos so pa re cer, por tan to, é pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria nº 3, de 2001, nos ter mos em que
foi ado ta da.
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Art. 62. Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o Pre -
si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me di das pro vi só -
ri as, com for ça de lei, de ven do sub me ta-las de ime di -
a to ao Con gres so Na ci o nal.

*Ca put com re da ção dada pela Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 1º É ve da da a edi ção de me di das pro vi só ri as
so bre ma té ria:

*Pa rá gra fo 1º in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 32, de 11-9-2001.

I — re la ti va a:

a) na ci o na li da de, ci da da nia, di re i tos po lí ti cos,
par ti dos po lí ti cos e di re i to ele i to ral;

b) di re i to pe nal, pro ces su al pe nal e pro ces su al
ci vil;

c) or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té -
rio Pú bli co, a car re i ra e a ga ran tia de seus mem bros;

d) pla nos plu ri a nu a is, di re tri zes or ça men tá ri as.
or ça men to e cré di tos adi ci o na is e su ple men ta res,
res sal va do o pre vis to no art. 167, § 3º;

II — que vise a de ten ção ou se qües tro de bens,
de pou pan ça po pu lar ou qual quer ou tro ati vo fi nan ce i ro;

III — re ser va da a lei com ple men tar;

IV — já dis ci pli na da em pro je to de lei apro va do
pelo Con gres so Na ci o nal e pen den te de san ção ou
veto do Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 2º Me di da Pro vi só ria que im pli que ins ti tu i -
ção ou ma jo ra ção de im pos tos, ex ce to os pre vis tos
nos arts. 153, 1, II, IV, V, e 154, II, só pro du zi rá efe i -
tos no exer cí cio fi nan ce i ro se guin te se hou ver sido
con ver ti da em lei até o úl ti mo dia da que le em que foi 
edi ta da.

*Pa rá gra fo 2º in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 3º As me di das pro vi só ri as, res sal va do o dis -
pos to nos §§ 11 e 12 per de rão efi cá cia, des de a edi -
ção, se não fo rem con ver ti das em lei no pra zo de ses -
sen ta dias, pror ro gá vel, nos ter mos do § 7º, uma vez
por igual pe río do, de ven do o Con gres so Na ci o nal dis -
ci pli nar, por de cre to le gis la ti vo, as re la ções ju rí di cas
de las de cor ren tes.

*Pa rá gra fo 3º in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 4º O pra zo a que se re fe re o § 3º con tar-se-á
da pu bli ca ção da me di da pro vi só ria, sus pen den do-se 
du ran te os pe río dos de re ces so do Con gres so Na ci o -
nal.

*Pa rá gra fo 4º in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 5º A de li be ra ção de cada uma das Ca sas do
Con gres so Na ci o nal so bre o mé ri to das me di das pro -
vi só ri as de pen de rá de ju í zo pré vio so bre o aten di -
men to de seus pres su pos tos cons ti tu ci o na is.

*Pa rá gra fo 5º in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 6º Se a me di da pro vi só ria não for apre ci a da
em até qua ren ta e cin co dias con ta dos de sua pu bli -
ca ção, en tra rá em re gi me de ur gên cia, sub se qüen te -
men te, em cada uma das Ca sas do Con gres so Na ci o -
nal, fi can do so bres ta das, até que se ul ti me a vo ta ção,
to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas da Casa
em que es ti ver tra mi tan do.

*Pa rá gra fo 6º in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 7º Pror ro gar-se-á uma úni ca vez por igual pe -
río do a vi gên cia de me di da pro vi só ria que, no pra zo
de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli ca ção, não ti -
ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal.



*Pa rá gra fo 7º in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 8º As me di das pro vi só ri as te rão sua vo ta ção
ini ci a da na Câ ma ra dos De pu ta dos.

*Pa rá gra fo 8º in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 9º Ca be rá à co mis são mis ta de De pu ta dos e
Se na do res exa mi nar as me di das pro vi só ri as e so bre
elas emi tir pa re cer, an tes de se rem apre ci a das, em
ses são se pa ra da, pelo ple ná rio de cada uma das Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal.

*Pa rá gra fo 9º in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 10. É ve da da a re e di ção, na mes ma ses são le -
gis la ti va, de me di da pro vi só ria que te nha sido re je i ta -
da ou que te nha per di do sua efi cá cia por de cur so de
pra zo.

*Pa rá gra fo 10 in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci -
o nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 11. Não edi ta do o de cre to le gis la ti vo a que
se re fe re o § 3º até ses sen ta dias após a re je i ção ou 
per da de efi cá cia de me di da pro vi só ria, as re la ções
ju rí di cas cons ti tu í das e de cor ren tes de atos pra ti ca -
dos du ran te sua vi gên cia con ser var-se-ão por ela
re gi das.

*Pa rá gra fo 11 in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci -
o nal nº 32, de 11-9-2001.

§ 12. Apro va do pro je to de lei de con ver são al te -
ran do o tex to ori gi nal da me di da pro vi só ria, esta man -
ter-se-á in te gral men te em vi gor até que seja san ci o -
na do ou ve ta do o pro je to. “(NR)

*Pa rá gra fo 12 in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci -
o nal nº 32, de 11-9-2001.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.816, DE 23 DE AGOSTO DE 1999

Esta be le ce Nor mas Para Re gis tro
do re sul ta do Lí qui do Ne ga ti vo De cor ren -
te do Ajus te dos Va lo res em re a is de
Obri ga ções e Cré di tos, e da Ou tras Pro vi -
dên ci as.

Art. 1º As pes so as ju rí di cas po de rão re gis trar,
em con ta do ati vo di fe ri do, o re sul ta do li qui do ne ga ti -
vo de cor ren te do ajus te dos va lo res em re a is de obri -
ga ções e cré di tos, efe tu a do em vir tu de de va ri a ção

nas ta xas de câm bio ocor ri da no pri me i ro tri mes -
tre-ca len dá rio de 1999.

Pa rá gra fo úni co. O va lor da des pe sa, re gis tra da
na for ma des te ar ti go, de ve rá ser amor ti za do à ra zão
de vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, por ano-ca len -
dá rio, a par tir de 1999.

Art. 2º A pes soa ju rí di ca que hou ver ado ta do o
pro ce di men to re fe ri do no ar ti go an te ri or de ve rá ex clu -
ir do lu cro lí qui do, para de ter mi na ção do lu cro real e
da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro li qui do, re la ti vos ao pri me i ro tri mes tre-ca len dá rio
do ano de 1999, se tri bu ta da com base no lu cro real
apu ra do tri mes tral men te, ou ao ano-ca len dá rio de
1999, se tri bu ta da com base no lu cro real apu ra do
anu al men te, a di fe ren ça en tre o va lor da des pe sa, re -
gis tra do no ati vo di fe ri do, e o amor ti za do no mes mo
pe río do.

Pa rá gra fo úni co. O va lor amor ti za do nos pe río -
dos de apu ra ção sub se qüen tes ao lia ex clu são será
adi ci o na do ao lu cro li qui do, para de ter mi na ção do lu -
cro real e da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al
so bre o lu cro lí qui do cor res pon den te ao mes mo pe -
río do.

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

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.158-35
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Alte ra a Le gis la ção das con tri bu i -
ções para a Se gu ri da de So ci al – CO -
FINS, Para os Pro gra mas de Inte gra ção 
So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do 
Ser vi dor Pú bli co – PIS/PA SEP e do
Impos to so bre a Ren da, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º A alí quo ta da con tri bu i ção para os Pro -
gra mas de Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri -
mô nio do Ser vi dor Pú bli co – Pis/Pa sep, de vi da pe las
pes so as ju rí di cas a que se re fe re o § 1º do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, fica re du zi da
para ses sen ta e cin co cen té si mos por cen to em re la -
ção aos fa tos ge ra do res ocor ri dos a par tir de 1º de fe -
ve re i ro de 1999.



Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de no -
vem bro de 1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 3º  .................................................

..............................................................
§ 2º  ......................................................
..............................................................
II – as re ver sões de pro vi sões e re cu -

pe ra ções de cré di tos ba i xa dos como per da,
que não re pre sen tem in gres so de no vas re -
ce i tas, o re sul ta do po si ti vo da ava li a ção de
in ves ti men tos pelo va lor do pa tri mô nio li qui -
do e os lu cros e di vi den dos de ri va dos de in -
ves ti men tos ava li a dos pelo cus to de aqui si -
ção, que te nham sido com pu ta dos como re -
ce i ta;

..............................................................
§ 6º Na de ter mi na ção da base de cál -

cu lo das con tri bu i ções para o Pis/Pa sep e
Co fins, as pes so as ju rí di cas re fe ri das no §
1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, além
das ex clu sões e de du ções men ci o na das no
§ 5º, po de rão ex clu ir ou de du zir:

I – no caso de ban cos co mer ci a is, ban -
cos de in ves ti men tos, ban cos de de sen vol vi -
men to, ca i xas eco nô mi cas, so ci e da des de
cré di to, fi nan ci a men to e in ves ti men to, so ci e -
da des de cré di to imo bi liá rio, so ci e da des cor -
re to ras, dis tri bu i do ras de tí tu los e va lo res
mo bi liá ri os, em pre sas de ar ren da men to
mer can til e co o pe ra ti vas de cré di to:

a) des pe sas in cor ri das nas ope ra ções
de in ter me di a ção fi nan ce i ra;

b) des pe sas de obri ga ções por em -
prés ti mos, para re pas se, de re cur sos de ins -
ti tu i ções de di re i to pri va do;

c) de sá gio na co lo ca ção de tí tu los;
d) per das com tí tu los de ren da fixa e

va riá vel, ex ce to com ações;
e) per das com ati vos fi nan ce i ros e

mer ca do ri as, em ope ra ções de hed ge;
II – no caso de em pre sas de se gu ros

pri va dos, o va lor re fe ren te ás in de ni za ções
cor res pon den tes aos si nis tros ocor ri dos,

efe ti va men te pago, de du zi do das im por tân -
ci as re ce bi das a ti tu lo de cos se gu ro e res se -
gu ro, sal va dos e ou tros res sar ci men tos.

III – no caso de en ti da des de pre vi dên -
cia pri va da, aber tas e fe cha das, os ren di men -
tos au fe ri dos nas apli ca ções fi nan ce i ras des ti -
na das ao pa ga men to de be ne fí ci os de apo -
sen ta do ria, pen são, pe cú lio e de res ga tes;

IV – no caso de em pre sas de ca pi ta li -
za ção, os ren di men tos au fe ri dos nas apli ca -
ções fi nan ce i ras des ti na das ao pa ga men to
de res ga te de tí tu los.

§ 7º As ex clu sões pre vis tas nos in ci sos 
III e IV do § 6º res trin gem se aos ren di men -
tos de apli ca ções fi nan ce i ras pro por ci o na -
dos pe los ati vos ga ran ti do res das pro vi sões
téc ni cas, li mi ta dos es ses ati vos ao mon tan te 
das re fe ri das pro vi sões.

§ 8º Na de ter mi na ção da base de cál -
cu lo da con tri bu i ção para o Pis/Pa sep e Co -
fins, po de rão ser de du zi das as des pe sas de 
cap ta ção de re cur sos in cor ri das pe las pes -
so as ju rí di cas que te nham por ob je to a se -
cu ri ti za ção de cré di tos:

I – imo bi liá ri os, nos ter mos da Lei nº
9.514, de 20 de no vem bro de 1997;

II – fi nan ce i ros, ob ser va da re gu la men -
ta ção edi ta da pelo Con se lho" – Mo ne tá rio
Na ci o nal.

§ 9º Na de ter mi na ção da base de cál -
cu lo da con tri bu i ção para o Pis/Pa sep e Co -
fins, as ope ra do ras de pla nos de as sis tên cia 
à sa ú de po de rão de du zir:

I – co-res pon sa bi li da des ce di das:
II – a par ce la das con tra pres ta ções pe -

cu niá ri as des ti na da à cons ti tu i ção de pro vi -
sões téc ni cas;

III – o va lor re fe ren te às in de ni za ções
cor res pon den tes aos even tos ocor ri dos, efe -
ti va men te pago, de du zi do das im por tân ci as
re ce bi das a ti tu lo de trans fe rên cia de res -
pon sa bi li da des." (NR)

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

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





O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com 
a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 32, o
pra zo fi nal para apre ci a ção pelo Se na do Fe de ral da
Me di da Pro vi só ria n.º 1, de 2001, que aca ba de ser
lida, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 20 de
se tem bro úl ti mo, é o dia três de no vem bro pró xi mo,
após o que fi cam so bres ta das, até que se ul ti me sua
vo ta ção, to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas da 
Casa.

Assim sen do, esta Pre si dên cia in clui a ma té ria
na pa u ta da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or -
di ná ria do pró xi mo dia 24, quar ta-fe i ra.

A Pre si dên cia ain da es cla re ce que a ma té ria
será pu bli ca da em avul sos, com pa re cer pro fe ri do no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com 
a re da ção dada pelo Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 32, o
pra zo fi nal para apre ci a ção pelo Se na do Fe de ral da
Me di da Pro vi só ria n.º 2, de 2001, que aca ba de ser
lida, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 25 de
se tem bro úl ti mo, é o dia oito de no vem bro pró xi mo,
após o que fi cam so bres ta das, até que se ul ti me sua
vo ta ção, to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas da 
Casa.

Assim sen do, esta Pre si dên cia in clu i rá opor tu -
na men te a ma té ria na pa u ta da Ordem do Dia.

Ain da es cla re ce que a ma té ria será pu bli ca da
em avul sos, com a emen da ofe re ci da pe ran te a Co -
mis são Mis ta e com o pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que con clu iu pela apre -
sen ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são n.º 11, de
2001.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com a re da ção dada pelo Emen da Cons ti tu ci o nal n.º
32, o pra zo fi nal para apre ci a ção pelo Se na do da
Me di da Pro vi só ria n.º 3, de 2001, que aca ba de ser
lida, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 27 de
se tem bro úl ti mo, é o dia 10 de no vem bro pró xi mo,
após o que fi cam so bres ta das, até que se ul ti me
suas vo ta ções, to das as de ma is de li be ra ções le gis -
la ti vas da Casa.

Assim sen do, esta Pre si dên cia in clu i rá opor tu -
na men te a ma té ria na pa u ta da Ordem do Dia.

Ain da es cla re ce que a ma té ria será pu bli ca da
em avul sos, com o pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção
de emen das ao Pro je to de Re so lu ção n.º 47, de 2001, 
de au to ria do Se na dor Osmar Dias, que acres cen ta
pa rá gra fo ao art. 14 da Re so lu ção n.º 20, de 1993,
para de ter mi nar o mo men to do iní cio do pro ces so de
cas sa ção de Se na dor para efe i tos do art. 55, § 4º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia, e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 232, de 
2001 (n.º 1.088/01, na ori gem), de 16 do cor ren te,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do
art. 52, in ci so V. Exª, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta
seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, no
va lor equi va len te a até cin qüen ta e sete mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal,
para fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Apo io à
Mo der ni za ção do Sis te ma Pre vi den ciá rio Bra si le i ro –
Pro prev – Fase I.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº P-231/2001-CMO

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta a vo ta ção do Pa re cer Pre li mi nar

à Pro pos ta Orça men tá ria para 2002 (Pro je to de Lei nº
32/2001-CN) ter ocor ri do so men te no dia 16 p.p., di ri -
jo-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar a al te ra ção
dos pra zos de apre sen ta ção de Emen das, as sim
como tam bém de Pu bli ca ção e dis tri bu i ção dos avul -
sos das mes mas, con for me cro no gra ma de tra mi ta -
ção aba i xo:

Emen das
Apre sen ta ção pe ran te a Co mis são........até 26-10-01
Pu bli ca ção e dis tri bu i ção........................até 31-10-01



Re la tó ri os Se to ri a is
Apre sen ta ção, pu bli ca ção, dis tri bu i ção e vo ta -
ção.........................................................até 13-11-01

Re la tó rio Fi nal
Apre sen ta ção, pu bli ca ção, dis tri bu i ção e vo ta ção na
Co mis são...............................................até 28-11-01
Enca mi nha men to à Mesa do Con gres so Na ci o -
nal............................................................até 7-12-01

Na opor tu ni da de, re no vo 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.
– Se na dor Car los Be zer ra, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O ofí cio lido vi à pu bli ca ção.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pela or -
dem) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª
será aten di do para o uso da pa la vra, por cin co mi nu -
tos, para co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço para fa lar como
Lí der do PDT e re pre sen tan te do Blo co nes te mo -
men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, como Lí der.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, em meu pró prio nome, em
nome do meu Par ti do, o PDT, e do Blo co de Opo si ção
no Se na do Fe de ral, com pos to pelo PDT, PPS e PT,
que ro, nes te mo men to, con gra tu lar-me com to dos os
mé di cos do Bra sil pela co me mo ra ção do Dia do Mé di -
co, que acon te ce hoje.

Qu an do eu mo ra va em São Pa u lo, nos anos de
1986 e 1987, onde fiz mi nha es pe ci a li za ção, nun ca
me es que cia do que fre qüen te men te di zia o mé di co e
ex-De pu ta do Hen ri que Wal ter Pi not ti, se gun do o qual
ha via um fos so mu i to gran de, qua se que um abis mo
en tre o co nhe ci men to mé di co no Bra sil e as con di -

ções ade qua das para que o mé di co pu des se apli car
es ses co nhe ci men tos, prin ci pal men te no se tor pú bli -
co. Infe liz men te, essa di fi cul da de per ma ne ce até
hoje, pois a sa ú de no nos so País con ti nua apre sen -
tan do pro ble mas cada vez mais gra ves.

Lou vo até o es for ço do Mi nis tro José Ser ra no
sen ti do de cri ar me ca nis mos para vi a bi li zar mais re -
cur sos para a sa ú de e im pri mir uma luta gi gan tes ca
con tra o lobby, os car téis e aque les que se uti li zam
do se tor sa ú de ape nas com ob je ti vos fi nan ce i ros e
co mer ci a is. Então, nes te mo men to em que o Bra sil
vive e apro fun da es sas di fi cul da des, prin ci pal men te
no se tor pú bli co, de vi do aos re cur sos no SUS  em bo ra 
te nha mos apro va do aqui, no ano de 2000, uma PEC
para a sa ú de , la men ta vel men te o se tor eco nô mi co
do Go ver no está que ren do abo ca nhar R$ 1,2 bi lhão
do or ça men to da sa ú de, res trin gin do, por tan to, as
con di ções e a ca pa ci da de do SUS em so lu ci o nar os
pro ble mas da nos sa po pu la ção.

O mé di co, na ma i o ria das ve zes e es pe ci al men -
te no se tor pú bli co, é o prin ci pal alvo de to das es ses
pro ble mas e de to dos os la men tos do povo hu mil de
do nos so País que pro cu ra, na fi gu ra do mé di co, so lu -
ções para os seus pro ble mas.

O mé di co do se tor pú bli co há sete anos não re -
ce be re a jus te sa la ri al e, ago ra, é con tem pla do por um 
avil tan te per cen tu al de 3,5% na pro pos ta do Go ver no
de re a jus te para o ser vi dor pú bli co. O mé di co do ser -
vi ço pú bli co, que tra ba lha, prin ci pal men te, no in te ri or,
não en con tra as mí ni mas con di ções para as sis tir bem 
os seus pa ci en tes.

Eu gos ta ria de men ci o nar um caso de uma mé -
di ca do Mu ni cí pio de Oi a po que. Ela aten de, so zi nha,
no Mu ni cí pio apro xi ma da men te 12 mil pes so as. Isso,
de fato, é um ex tre mo sa cri fí cio. Qu an do vi si tei Oi a po -
que, re cen te men te, um pro fis si o nal me di zia: ”Se na -
dor Se bas tião Ro cha, não con si go mais nem dor mir.
Não te nho fol ga, tra ba lho no i te e dia. Qu an do es tou
em casa para re pou sar, sou sem pre cha ma da. Qu an -
do ten to dor mir, não con si go, por que me vem a in sô -
nia, em fun ção do es for ço per ma nen te de aten der a
po pu la ção“.

Num jor nal do Ama pá, on tem li que, dos onze
mé di cos que o Mi nis té rio da Sa ú de en vi ou ao meu
Esta do pelo Pro gra ma de Inte ri o ri za ção – um pro gra -
ma es pe ta cu lar, em que os mé di cos são pa gos para
irem para o in te ri or do Bra sil, com a Pre fe i tu ra en tran -
do com uma con tra par ti da –, ape nas dois per ma ne -
ce ram no Esta do do Ama pá. Esse é um si nal cla ro de
que não são da das as mí ni mas con di ções para o mé -
di co per ma ne cer nas re giões mais inós pi tas do in te ri -
or do nos so País – e o meu Ama pá não é di fe ren te.



Pen so que há uma fa lha do Go ver no do Esta do do
Ama pá, que po de ria en trar nes sa par ce ria e con tri bu ir 
para que o mé di co per ma ne ces se nos Mu ni cí pi os
ama pa en ses. La men ta vel men te, isso vem ocor ren do. 

O mé di co do se tor pri va do tam bém pas sa por
di fi cul da des. Os pla nos e se gu ros de sa ú de o re mu -
ne ram de ma ne i ra ina de qua da. Hoje, pou cos mé di -
cos bra si le i ros têm uma cli en te la es sen ci al men te par -
ti cu lar. No ma i o ria dos ca sos, o aten di men to é fe i to
por con vê ni os com pla nos e se gu ros de sa ú de. Fui
Re la tor da Lei de Pla nos e de Se gu ros de Sa ú de, em -
bo ra, na opor tu ni da de, nada pu des se fa zer, por que o
Se na do só po dia su pri mir dis po si ti vos que vi e ram da
Câ ma ra dos De pu ta dos, não po den do acres cen tar
nada. E o mé di co fi cou de fora de qual quer con tem -
pla ção. Hoje, ele re ce be uma re mu ne ra ção avil tan te
dos pla nos e se gu ros de sa ú de. Pou co se pode fa zer,
por que, na hora em que se fala em ajus tar a ta be la
dos pla nos e se gu ros de sa ú de, co me ça sem pre
aque le ter ro ris mo psi co ló gi co de que, as sim, os pre -
ços su bi rão e a so ci e da de não su por ta rá.

Nes te que de ve ria ser um mo men to de fes ta, de
con fra ter ni za ção, de con gra tu la ção, la men ta vel men te
te mos mu i to pou co a co me mo rar na sa ú de bra si le i ra.
Ape sar do es for ço do Mi nis tro José Ser ra e da equi pe
do Mi nis té rio da Sa ú de e da Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de para re ver ter os ma le fí ci os ine ren tes à si tu a ção
do nos so povo ca ren te, o mé di co con ti nua sub me ti do a 
con di ções mu i to pre cá ri as de tra ba lho por fal ta de es -
tru tu ra e por uma re mu ne ra ção avil tan te.

Fica o meu abra ço e o meu ca ri nho a to dos os
mé di cos do Bra sil, mu i to es pe ci al men te aos mé di cos
do Ama pá.

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

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de me ins cre ver
para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – Pois não, Se na dor Ma u ro Mi ran da. V. Exª fica
ins cri to em se gun do lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, pelo pra zo de vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com mu -

i ta emo ção, ocu po esta tri bu na para pres tar uma ho -
me na gem à clas se mé di ca do Bra sil. 

O Se na dor Se bas tião Ro cha, que, como eu é
mé di co e me an te ce deu, fa lou de ma ne i ra su cin ta so -
bre a re a li da de do mé di co e da me di ci na no País e eu
gos ta ria de te cer mais al guns co men tá ri os. 

Sin to-me hon ra do, como Par la men tar e como
mé di co, em po der, des ta tri bu na, cum pri men tar os co -
le gas mé di cos de todo o Bra sil e, em nome de les, agra -
de cer as ma ni fes ta ções de ca ri nho e re co nhe ci men to
que nos pres ta nes te dia a so ci e da de bra si le i ra.

Apro ve i to a opor tu ni da de para ex pres sar mi nha
in qui e tu de, por que, pas sa dos 500 anos do des co bri -
men to do nos so País, em ple no sé cu lo XXI, ain da não 
equa ci o na mos a ques tão da dis tri bu i ção do aten di -
men to mé di co a to dos os rin cões do Bra sil, em bo ra
nos sas uni ver si da des ti tu lem mais de 7 mil mé di cos a
cada ano. Te mos mais mé di cos do que o ne ces sá rio,
se gun do da dos da pró pria Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de, po rém, as re giões Nor te e Nor des te, que pos -
su em jun tas mais da me ta de dos Esta dos bra si le i ros
e um ter ço da po pu la ção na ci o nal, dis põem tão so -
men te de 17% dos pro fis si o na is de sa ú de do Bra sil,
fato que con tri bui para o com pro me ti men to da qua li -
da de de vida da po pu la ção de hoje e das fu tu ras ge ra -
ções. 

É co mum ver mos na te le vi são, ler mos nos jor -
na is e ou vir mos nas rá di os que mu i tos Mu ni cí pi os do
Bra sil não têm se quer a pre sen ça de um úni co mé di -
co. Isso, em ple no sé cu lo XXI, con si de ran do que o
Bra sil tem, re pi to, mais mé di cos do que o ne ces sá rio
na cor re la ção po pu la ção/nú me ro de mé di cos, é um
fato que nos en tris te ce e de mons tra o quan to as au to -
ri da des bra si le i ras têm le va do pou co a sé rio um dos
ma i o res pro ble mas para a po pu la ção po bre que vive
nos mu ni cí pi os dis tan tes nes te País.

Essa ca rên cia da pre sen ça de mé di cos, na re -
gião Nor te so bre tu do, tem mo ti va do a imi gra ção de
pro fis si o na is da sa ú de de pa í ses ir mãos, como Cuba, 
Peru, Co lôm bia, den tre ou tros, so lu ci o nan do par ci al -
men te a ques tão do aten di men to, mas ca u san do uma 
sé rie de ou tros em ba ra ços, tan to para os pro fis si o na -
is bra si le i ros quan to para es ses pro fis si o na is dos pa í -
ses ir mãos, com re la ção à com pa ti bi li da de de for ma -
ção e ao re co nhe ci men to do cur rí cu lo des ses pro fis si -
o na is. Qu e ro re gis trar que Ro ra i ma, por exem plo, tal -
vez seja o úni co Esta do do Bra sil cu jos mu ni cí pi os,
sem ex ce ção, pos su em pelo me nos um mé di co. E
isso se dá gra ças à pre sen ça de mé di cos cu ba nos,
pe ru a nos e co lom bi a nos, por que o mé di co bra si le i ro,
in fe liz men te, é for ma do den tro das pró pri as es co las
com uma vi são cada vez mais eli tis ta, mais es pe ci a -



lis ta e por tan to não tem por que ir para re giões dis tan -
tes como o Esta do do Acre, de Ro ra i ma, Ron dô nia e
tan tos ou tros Esta dos dis tan tes des te País. 

Ve ri fi ca-se que as es co las mé di cas es tão con -
cen tra das nos gran des cen tros ur ba nos do Sul e Su -
des te, atra in do alu nos cuja ori gem so ci al é pri mor di al -
men te des sas re giões, ten do como ima gem ob je ti vo a 
es pe ci a li za ção, a alta tec no lo gia, os sa lá ri os atra ti -
vos, a fa ci li da de de em pre go, a so ci e da de de con su -
mo, cir cuns tân ci as que fa vo re cem seu dis tan ci a men -
to das áre as ur ba nas mais des pro vi das e mais ca ren -
tes des te País. 

Há 92 es co las mé di cas hoje no País, sen do, ve -
jam bem, 50 na re gião Su des te – só nes ta re gião,
cons ti tu í da de qua tro Esta dos ape nas –, 19 na re gião
Sul, 14 na re gião Nor des te, 5 na re gião Cen tro-Oes te
e ape nas 4 na re gião Nor te, re gião onde está a Ama -
zô nia, re pre sen tan do, por tan to, mais da me ta de da
área ter ri to ri al des te País e onde vi vem mais de 20 mi -
lhões de ha bi tan tes.

E es ses cur sos ofe re cem cer ca de 8.500 va gas,
com uma con cen tra ção de 5.500 só na re gião Su des -
te. Ve jam bem: de 8.500 va gas por ano, 5.500 são
ape nas na re gião Su des te. Isso é re al men te uma des -
pro por ção, uma de mons tra ção de que este é um país
de si gual, um país sem um pla ne ja men to es tra té gi co,
um país onde não se pen sa se quer em le var igual -
men te a sa ú de a to dos os ci da dãos bra si le i ros.

Des ta que-se que as pos si bi li da des im pul si o na -
das con ti nu a men te pelo avan ço tec no ló gi co fa zem
com que a for ma ção mé di ca hoje ofe re ci da se vol te
pri o ri ta ri a men te para es pe ci a li da des, sus ten tan do,
com essa ten dên cia, a gran de ca rên cia de pro fis si o -
na is ca pa ci ta dos a so lu ci o nar não só os pro ble mas
mais pre va len tes, mas tam bém a de sen vol ver ações
vol ta das à pro te ção e à pro mo ção da sa ú de. Com
isso, os pro fis si o na is pro cu ram fi xar-se nos gran des
cen tros ur ba nos, onde está con cen tra da a ma i o ria
dos ser vi ços de alta com ple xi da de das uni da des hos -
pi ta la res e dos pla nos pri va dos de sa ú de. Re gis tre-se
que a gran de ma i o ria dos Mu ni cí pi os bra si le i ros tem
me nos de trin ta mil ha bi tan tes e a ma i or par te de les
não tem, se quer, um mé di co para pres tar as sis tên cia.

Em re cen te es for ço para re sol ver esse pro ble -
ma, o Go ver no Fe de ral cri ou o Pro gra ma de Inte ri o ri -
za ção do Tra ba lho em Sa ú de, con ce bi do para aten -
der às po pu la ções de Mu ni cí pi os des pro vi dos ou com 
pre cá ri os ser vi ços mé di co-sa ni tá ri os, com a lo ta ção
de mé di cos e en fer me i ros em seus ter ri tó ri os, me di -
an te a ofer ta de in cen ti vos fi nan ce i ros – era um sa lá -
rio re al men te atra en te – e de for ma ção pro fis si o nal
aos par ti ci pan tes, bus can do im pul si o nar e re or ga ni -

zar a aten ção bá si ca de sa ú de no País e for ta le cer o
Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia, que é a base da in te -
ri o ri za ção da Me di ci na.

No Bra sil atu al, se ria mais apro pri a do di zer que
te mos um Mi nis té rio da Do en ça, e não um Mi nis té rio
da Sa ú de, por que se gas ta mu i to mais com o tra ta -
men to do que com a pre ven ção. Gas ta mos mu i to
mais com re mé di os do que com ações pre ven ti vas.
Às ve zes, uma sim ples ação pre ven ti va, como a pre -
sen ça de um agen te de sa ú de na casa de uma pes -
soa de sin for ma da, pode evi tar que ela ado e ça.

Na pri me i ra fase da im plan ta ção des se pro je to
do Go ver no Fe de ral de in te ri o ri za ção do tra ba lho em
sa ú de, em que se ob je ti vou aten der a 300 Mu ni cí pi os
com pelo me nos um mé di co e um en fer me i ro, ve ri fi -
cou-se que, em cer ca de 15% de les, em es pe ci al na
re gião Nor te, não hou ve êxi to na alo ca ção des ses
pro fis si o na is. Mes mo com os per cal ços re gis tra dos
nes sa fase ini ci al, tra ta-se de ini ci a ti va que deve ser
man ti da, in cen ti va da e me lho ra da para que os ser vi -
ços de sa ú de pos sam che gar, com qua li da de, nas
áre as de me nor con cen tra ção po pu la ci o nal.

No Esta do de Ro ra i ma, que te nho a hon ra de re -
pre sen tar nes ta Casa, a par tir de um pro je to de mi nha 
au to ria, plan ta mos uma se men te vi go ro sa para a des -
cen tra li za ção dos ser vi ços de sa ú de e a for ma ção de
pro fis si o na is de ou tras áre as do co nhe ci men to, com a 
im plan ta ção da Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma e
do cur so de Me di ci na. E aqui é bom di zer que, na Re -
gião Nor te, têm cur so de Me di ci na ape nas o Esta do
do Pará, com dois cur sos, o Esta do do Ama zo nas,
com um cur so, e o Esta do de Ro ra i ma, com ou tro. Re -
cen te men te, foi au to ri za do um para o Esta do do Acre
e ou tro para o Esta do de To can tins. Ve jam como é um
ab sur do que ape nas ago ra es ses Esta dos pos sam ter 
fun ci o nan do uma es co la de Me di ci na! E não ve nham
me di zer que não se faz a es co la de Me di ci na por que
não há con di ções téc ni cas para a cri a ção do cur so,
por que, as sim, en tra-se num cír cu lo vi ci o so: ”Não se
cria o cur so por que não há con di ções téc ni cas, e não
há con di ções téc ni cas por que não exis te o cur so“.
Cuba, país de pe que nas di men sões, cri ou em cada
pro vín cia – que equi va le a um Esta do no Bra sil  uma
es co la de Me di ci na e in cen ti vou a for ma ção de pro fis -
si o na is vol ta dos para as aten ções bá si cas de sa ú de.
Com isso, al can çou ín di ces so ci a is na área de sa ú de
que ne nhum país da Amé ri ca La ti na pos sui.

Por tan to, urge do tar a Uni ver si da de Fe de ral de
Ro ra i ma – a que me re fe ri – dos me i os fí si cos e ci en tí -
fi cos ade qua dos para a pre pa ra ção de pro fis si o na is
que pos sam de di car-se com es pe ci a li da de às de -
man das re gi o na is. E aqui ca be ria um ape lo às gran -



des uni ver si da des bra si le i ras: se ria im por tan te que
seus dou to res e mes tres per ma ne ces sem du ran te
um mês, pelo me nos uma vez por ano, num des ses
Esta dos dis tan tes do Nor te, do Nor des te ou do Cen -
tro Oes te, le van do um pou co do seu sa ber, que foi
cons tru í do às cus tas dos im pos tos de to dos nós, bra -
si le i ros. Res sal te-se que os cur sos de mes tra do e de
dou to ra do são fi nan ci a dos pelo Go ver no – leia-se: fi -
nan ci a do pelo povo bra si le i ro. Então, é um ape lo que
faço, no Dia do Mé di co, aos pro fis si o na is das gran des 
uni ver si da des bra si le i ras si tu a das no eixo Sul-Su des -
te, para que pen sem nes te Bra sil de ma ne i ra di fe ren -
te, no iní cio des te sé cu lo XXI.

Sr. Pre si den te, es sas re fle xões que faço, nes te
Dia do Mé di co, co nhe ce dor da nos sa re a li da de, como 
mé di co atu an te que fui e como pro fes sor de uma Uni -
ver si da de nas cen te do ex tre mo Nor te do País, tra -
zem-me a cons ciên cia de que a clas se mé di ca tem
uma fo lha ex tra or di ná ria de ser vi ços pres ta dos à Na -
ção bra si le i ra – o que a faz ver da de i ra men te me re ce -
do ra dos en cô mi os hoje re ce bi dos; con tu do, po de -
mos avan çar ain da mais na uni ver sa li za ção do aten -
di men to mé di co, pro por ci o nan do a to dos os ci da dãos
o re ce bi men to des se ser vi ço es sen ci al ao exer cí cio
de sua ci da da nia, que co me ça, lo gi ca men te, pela sa -
ú de e pela edu ca ção.

Ao fi na li zar, Sr. Pre si den te, gos ta ria de de i xar
um ape lo ao Con se lho Fe de ral de Me di ci na e à Asso -
ci a ção Mé di ca Bra si le i ra, para que olhem com olhos
mais mo der nos para essa re a li da de bra si le i ra, fa zen -
do cair al gu mas bar re i ras in jus tas e des ca bi das que
ain da pre va le cem. Tais bar re i ras pre ju di cam a atu a -
ção do mé di co, di fi cul tan do-lhe a ida a es ses lu ga res
pe que nos e até im pe dem a aber tu ra de cur sos de
Me di ci na, de Enfer ma gem e Odon to lo gia. Por essa
ra zão, ao pa ra be ni zar a ca te go ria, gos ta ria de de se jar 
que a nos sa re a li da de seja trans for ma da.

Sr. Pre si den te, como o dia 21 de ou tu bro cai num 
do min go, de se jo pres tar uma ho me na gem di fe ren te a
um jor nal do meu Esta do, a Fo lha de Boa Vis ta, que
com ple ta 18 anos na que la data. O jor nal tem sido, ao
lon go dos anos, um ve í cu lo de in for ma ção e é o mais
an ti go da que le Esta do. E, con quan to eu mes mo te nha
di ver gi do, em de ter mi na dos mo men tos, de sua li nha
in for ma ti va, que ro aqui fa zer este re gis tro e re co nhe -
cer que a li ber da de de im pren sa é sem pre mais im por -
tan te do que a opi nião dos do nos de jor na is.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO
NOS TERMOS DO ART. 210 DO REGIMEN-
TO INTERNO.

Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

A Fo lha

Fun da da em 21 de ou tu bro de 1983, A Folha Tem sido ao
lon go des ses anos o úni co ve í cu lo de in for ma ção re al men te com -
pro me ti do com as ca u sas so ci a is do Esta do de Ro ra i ma.

Lo ca li za da na Rua Lobo D’almada nº 21 A Folha de Boa
Vista é o jor nal de ma i or cir cu la ção e mais an ti go de Ro ra i ma,
úni co jor nal em ta ma nho “stan dard” do Esta do.

Pi o ne i ra em tudo, a Fo lha foi o pri me i ro jor nal a ter mais
de uma cor, o pri me i ro a ser ro da do em uma im pres so ra ro ta ti va
e ago ra é o pri me i ro jor nal de Ro ra i ma na Inter net.

Ten ta mos atra vés des tes anos le var sem pre a in for ma ção
sin ce ra e re a lis ta de nos so Esta do, vi san do so bre tudo aos in te -
res ses do povo que tan to vi nha so fren do pela de sin for ma ção de -
sen can de a da pe los an ti gos me i os de in for ma ção an tes vi gen tes
em Ro ra i ma. Hoje, além de for ne cer mos in for ma ção a mais de 20 
mil pes so as di a ri a men te, es ta re mos atra vés de nos so site, am pli -
an do ain da mais esse ho ri zon te, onde le i to res do Bra sil e do
mun do po de rão ad qui rir in for ma ções se jam de ca rá ter Eco nô mi -
co, Po lí ti co, So ci al ou Cul tu ral, en fim to das as in for ma ções con ti -
das em nos so Jor nal.

Te le fo nes para con ta to com A Fo lha: PABX: (0XX95) 623
8806; De par ta men to Co mer ci al (0XX95) 623 6108; Fax:

(0XX95) 623 8803;

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pas so a Pre si dên cia ao Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti. (Pa u sa).

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 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, o no -
bre Se na dor Anto nio Car los Va la da res. 

S. Exª dis põe de 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, leio
nos jor na is, aten to que es tou, a res pe i to da con ti nu i -
da de do mo vi men to gre vis ta dos pro fes so res, que
deu iní cio à pa ra li sa ção das uni ver si da des no dia 22
de agos to. Há mais de dois me ses, o Go ver no en con -
tra-se sem con di ções de aten der, como de ve ria, às
re i vin di ca ções jus tas e le gí ti mas dos pro fes so res.
Está im po ten te di an te da cri se ge ra da so bre tu do pela
ado ção de uma po lí ti ca mo ne tá ria e eco nô mi ca que
pre ju di ca to das as clas ses so ci a is do Bra sil, prin ci pal -



men te a dos fun ci o ná ri os pú bli cos, que há mais de
seis anos não re ce bem um tos tão se quer de au men to 
nos seus sa lá ri os.

Leio, por exem plo, no Jor nal da Ci da de, edi ta -
do no Esta do de Ser gi pe, que im pri mi mos pela Inter -
net, a se guin te no tí cia: 

Gre vis tas de ci dem que pa ra li sa ção
con ti nu a rá. Nem mes mo a sus pen são dos
sa lá ri os fez com que o mo vi men to aca bas -
se. Mes mo com os sa lá ri os do mês de se -
tem bro ain da re ti dos pelo Go ver no Fe de ral,
ser vi do res e pro fes so res da Esco la Agro téc -
ni ca de São Cris tó vão e da Esco la Téc ni ca
Fe de ral de Ser gi pe, in clu in do a uni da de
des cen tra li za da do Mu ni cí pio de La gar to,
vão per ma ne cer em gre ve.

Ve jam, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que não se tra ta ape nas de um mo vi men to das uni -
ver si da des. As pró pri as es co las téc ni cas de se gun do
grau, li ga das ao Mi nis té rio da Edu ca ção, es tão apo i -
an do o mo vi men to pa re dis ta en ce ta do pe las uni ver si -
da des de todo o Bra sil. Das 39 uni ver si da des, so men -
te uma não en trou em gre ve. Trin ta e oito uni ver si da -
des es tão com suas ati vi da des pa ra li sa das, fa zen do
ver ao Go ver no que esse é um mo vi men to que visa
não ape nas ao au men to de sa lá rio. É pre ci so que o
Go ver no di re ci o ne sua aten ção para a me lho ria da
qua li da de de en si no. Isso im pli ca a ofer ta de cur sos
de atu a li za ção para to dos os pro fes so res uni ver si tá ri -
os, im pli ca dar ma i or apo io aos la bo ra tó ri os do se tor
de ciên ci as das uni ver si da des, que es tão atra san do
suas pes qui sas, atra san do seus es tu dos e seus re la -
tó ri os so bre as sun tos ci en tí fi cos da ma i or im por tân -
cia, por que nes ses la bo ra tó ri os fal tam os re cur sos in -
dis pen sá ve is ao seu fun ci o na men to.

Como eu dis se, Sr. Pre si den te, a pa ra li sa ção
não é ca u sa da ape nas por uma ten ta ti va de au men tar 
os sa lá ri os. As uni ver si da des fe de ra is de todo o Bra sil
es tão de fa sa das nes te mun do tão com pe ti ti vo, glo ba -
li za do, que exi ge, aci ma de tudo, efi ciên cia, com pe -
tên cia e po der de trans for ma ção em um mun do que
evo lui a cada mi nu to.

Sr. Pre si den te, não com pre en do a pos tu ra do
Go ver no Fe de ral, que tem na sua di re ção um ex-pro -
fes sor uni ver si tá rio que, na épo ca do re gi me dis cri ci o -
ná rio, foi pra ti ca men te ba ni do des te País por que ad -
vo ga va aber ta men te na cá te dra, se gun do seu pró prio 
pas sa do, o fim da di ta du ra e do re gi me for te da Re vo -
lu ção de 64. No en tan to, a esta al tu ra dos acon te ci -
men tos, di an te de um caso tão gra ve como é essa
gre ve, que ame a ça a não-re a li za ção do ves ti bu lar,

pre ju di can do mi lha res de es tu dan tes por este Bra sil
afo ra, cul pa o mo vi men to, di zen do-o po lí ti co.

É uma in jus ti ça que se co me te con tra uma clas -
se tão so fre do ra como é a dos pro fes so res. O ma gis -
té rio che gou a tal pon to no seu des pres tí gio, na fal ta
de aten ção das au to ri da des, que, no Dia do Pro fes -
sor, mu i tos Esta dos não de cre ta ram fe ri a do. Um ou
ou tro Esta do co me mo ra, no dia 15 de ou tu bro, o Dia
do Pro fes sor. Ao dia em que de ve ria ser co me mo ra da
essa data, essa efe mé ri de, mu i tos Esta dos não dão a
me nor aten ção e im por tân cia, a exem plo do Esta do
de Ser gi pe, onde o Dia do Pro fes sor não é co me mo -
ra do.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, para fa zer face ao ra -
ci o na men to, já te mos, no Nor des te, um ca len dá rio de
fe ri a dos para aten der à pre ten são do Go ver no de
eco no mi zar ener gia, quan do ele, o Go ver no, de ve ria
ter tido com pe tên cia su fi ci en te para pre ver a cri se que 
se aba teu so bre o Bra sil. Mas esse é um ou tro as sun -
to, que não que ro abor dar, por que dele já fa lei di ver -
sas ve zes. O as sun to pre pon de ran te, nes te mo men to, 
é a gre ve dos pro fes so res, que ti ve ram seus sa lá ri os
sus pen sos pelo Go ver no Fe de ral vi san do pres si o nar
aque la clas se a vol tar à sala de aula.

Sr. Pre si den te, está fal tan do diá lo go, de ba te so -
bre o des ti no da uni ver si da de bra si le i ra. Quem sabe
se não está nos pla nos do Go ver no o en fra que ci men -
to da uni ver si da de pú bli ca, vi san do o seu com ple to
es fa ce la men to, para que seja pri va ti za da de uma vez
por to das, im pe din do quem não tem con di ções de pa -
gar uma uni ver si da de de fa zer um cur so su pe ri or e
ob ter um di plo ma para en fren tar o mer ca do de tra ba -
lho?

Des con fio que exis ta al gum pla no es tra té gi co
com esse ob je ti vo, por que não é pos sí vel não se en -
con trar uma so lu ção para a gre ve dos pro fes so res de -
po is de dois me ses. Encon tra-se so lu ção para tudo
nes te País. Empe nha-se todo o es for ço do Orça men -
to fe de ral para o pa ga men to de uma dí vi da ex ter na de 
mais de US$ 200 bi lhões, cu jos en car gos e ju ros são
pa gos em dia, sa tis fa zen do o mer ca do fi nan ce i ro in -
ter na ci o nal, e não há uma re ser va es tra té gi ca para
aten der aos pro ble mas so ci a is do País.

Vá ri os pro gra mas es tão sen do cor ta dos. Te nho
no tí cia de que, no Nor des te, o Go ver no está pro pon -
do aos pre fe i tos a subs ti tu i ção da ces ta bá si ca por di -
nhe i ro. Será, en tão, Sr. Pre si den te, mais uma por ta
aber ta para a ins ta la ção ou au men to da cor rup ção.
Não es tou di zen do que os pre fe i tos se jam cor rup tos;
o que es tou di zen do é que, en quan to de ter mi na das
pes so as, sen do re ti ra das do pro gra ma da ces ta bá si -
ca, não re ce be rão esse di nhe i ro, ou tras po de rão re -



ce bê-lo, mes mo não fa zen do jus ao be ne fí cio, de vi do
a ir re gu la ri da des na sua dis tri bu i ção.

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, Sr. Pre si den te, ins -
ti tu i ção res pe i ta da e ou vi da no País, que fis ca li za to -
dos os atos go ver na men ta is que pre ju di cam esta Na -
ção, de ve ria, o quan to an tes, aler tar o Go ver no para
que ado te uma so lu ção o mais ra pi da men te pos sí vel,
vi san do aca bar com a gre ve, na base da ne go ci a ção
com os pro fes so res, a fim de lhes ser dado o que me -
re cem.

Por isso, Sr. Pre si den te, mi nha pa la vra é de so li -
da ri e da de à clas se dos pro fes so res, mi nha pa la vra é
para pe dir ao Pre si den te da Re pú bli ca, mais uma vez, 
que con ver se com a clas se em vez de acu sar o mo vi -
men to de ser po lí ti co. Em que pese sa i ba mos do es -
for ço do Mi nis tro da Edu ca ção, ao lon go dos anos,
para de sen vol ver o en si no fun da men tal, S. Exª, no en -
tan to, de vi do ao aban do no da uni ver si da de, que de i -
xou re le ga da, per deu com ple ta men te a au to ri da de
para ne go ci ar com os gre vis tas, mes mo por que, Sr.
Pre si den te, não vejo con di ção al gu ma de o Mi nis tro
da Edu ca ção fa zer ne go ci a ção di an te da re tra ção da
equi pe eco nô mi ca. Ne go ci a ção al gu ma pode ser fe i ta 
no País sem a in ter ve niên cia do Mi nis tro da Fa zen da. 

Como se tra ta de algo que está pre ju di can do
todo o Bra sil, a edu ca ção bra si le i ra, até o pró prio Pre -
si den te da Re pú bli ca de ve ria, pes so al men te, em pe -
nhar-se para dar fim a esse mo vi men to, em ba ses pa -
cí fi cas, dis cu tin do os por me no res da cri se uni ver si tá -
ria, des de os sa lá ri os dos pro fes so res, que são ín fi -
mos em re la ção às suas ne ces si da des bá si cas, à ma -
nu ten ção de suas fa mí li as, até a pró pria ma nu ten ção
das uni ver si da des, das fa cul da des e a mo der ni za ção
do en si no.

Afi nal de con tas, Se nhor Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, os pro fes so res são hu ma nos, têm
fi lhos nas es co las, pa gam al tas men sa li da des quan -
do po dem, pa gam alu guel ou pres ta ção men sal da
casa pró pria no Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção, pa -
gam ener gia, que au men ta a cada ano, pa gam trans -
por te e com bus tí vel. São se res hu ma nos que es tão
so fren do na pró pria pele as in con gruên ci as e dis tor -
ções de uma po lí ti ca eco nô mi ca que está pe na li zan -
do to dos, como eu dis se, prin ci pal men te os ser vi do -
res pú bli cos, que não têm au men to há seis anos. 

Há per da sa la ri al de mais de 60%, a qual não foi
co ber ta pelo Go ver no Fe de ral. Anun ci ou-se um au -
men to de 3,5%, uma ver go nha di an te das per das ha -
vi das du ran te to dos es ses anos.

Sr. Pre si den te, não sei como a uni ver si da de bra -
si le i ra po de rá se mo der ni zar com as per das sa la ri a is
dos pro fes so res e o mal fun ci o na men to dos la bo ra tó -

ri os, mas te nho ab so lu ta cer te za de que uma so lu ção
ha ve rá. Não há cri se que não gere so lu ção. Essa so -
lu ção ad vi rá, sem dú vi da, ago ra ou de po is do pró xi mo 
ano, com a ele i ção de um novo Pre si den te da Re pú -
bli ca que de sen vol va um pro gra ma de go ver no mais
pró xi mo da po pu la ção, que co lo que em pri me i ro lu gar 
a so lu ção dos pro ble mas so ci a is e não seja pre sa fá -
cil da am bi ção, da ga nân cia e do ca pi tal in ter na ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 

Exª tem a pa la vra pela or dem, Se na do ra Emi lia Fer -
nan des.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to que me con si -
de re ins cri ta para uma co mu ni ca ção ina diá vel, na for -
ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª será aten di da no mo men to opor tu no.

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 Gil vam Bor ges, do Ama pá. 

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em me nos de 30
anos a cri mi na li da de no Bra sil atin giu ní ve is im pres si -
o nan tes e co lo ca hoje a nos sa so ci e da de en tre as
mais vi o len tas do mun do.

Qu a se to dos os in di ca do res so ci a is e de ren da
que apre sen ta mos a cada ano in di cam que o agra va -
men to da ex clu são so ci al, a fal ta de pers pec ti vas, a
de sa gre ga ção fa mi li ar e o de sem pre go são as ca u sas 
mais de ter mi nan tes des se avan ço im pres si o nan te da
vi o lên cia em nos so País.

No úl ti mo re la tó rio das Orga ni za ções das Na -
ções Uni das (ONU) so bre de sen vol vi men to hu ma no,
di vul ga do re cen te men te, con se gui mos su bir ape nas
qua tro de gra us em com pa ra ção com os da dos apre -
sen ta dos no ba lan ço an te ri or. Mes mo as sim, o Go ver -
no Fe de ral fez uma ver da de i ra fes ta para co me mo rar
um hu mi lhan te se xa gé si mo nono lu gar, en tre cen to e
no ven ta e dois pa í ses pes qui sa dos. Para con quis tar
essa de son ro sa clas si fi ca ção, dis pu ta mos pas so a
pas so com pa í ses ex tre ma men te po bres da Ásia e da
Áfri ca e per de mos até mes mo para al guns dos mais
mi se rá ve is.

La men ta vel men te, de po is de cin co sé cu los de
his tó ria e de acu mu la ção ca pi ta lis ta das mais in ve já -
ve is em todo o mun do du ran te qua se qua ren ta e cin co 



anos inin ter rup tos a par tir de 1940, fra cas sa mos em
jus ti ça so ci al. Se gun do o úl ti mo re cen se a men to, qua -
se 85 mi lhões de bra si le i ros tran si tam en tre a mi sé ria
ab so lu ta e a po bre za. O nú me ro im pres si o na, ca u sa
ver go nha e medo, por que cor res pon de à me ta de da
po pu la ção do País. Assim, para cada bra si le i ro que
tem ci da da nia há um ou tro vi ven do na in fe li ci da de. É
um ver da de i ro bar ril de pól vo ra que pode ex plo dir a
qual quer mo men to e es pa lhar um onda in con tro lá vel
de vi o lên cia. Ao con trá rio da Índia, onde há a cren ça
de que os pra ti can tes do mal se rão trans for ma dos em 
ver mes após a mor te, os atos de vi o lên cia, no Bra sil,
mes mo os mais bru ta is, são en ca ra dos com a ma i or
na tu ra li da de pe los seus au to res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os ex clu í -
dos não têm no mes, mas são vis tos em to dos os lu ga -
res, a qual quer hora do dia ou da no i te. Eles es tão nos 
si na is de trân si to, de i ta dos nas cal ça das, de ba i xo das 
pon tes, dos vi a du tos e em bar ra cos im pro vi sa dos nas 
áre as pú bli cas e nas imen sas pe ri fe ri as ur ba nas. Va -
gam, sem rumo, à pro cu ra do nada, e po dem des per -
tar, a qual quer mo men to, para a vi o lên cia.

Não mu i to lon ge da qui, a uma de ze na de qui lô -
me tros des te ele gan te ple ná rio, na cha ma da Ci da de
Estru tu ral, bem pró xi ma da ro do fer ro viá ria, qual quer
pes soa pode fe char e abrir os olhos e, sem sa ber que
está na ca pi tal do Bra sil, di zer que está no Afe ga nis -
tão, em Ango la, no Con go, em Ser ra Leoa, no Su dão
ou no Ti mor Les te. A de gra da ção so ci al e ma te ri al, a
su je i ra, a vi o lên cia e o aban do no são tão cho can tes
que não exis te pra ti ca men te qual quer di fe ren ça en tre
o in fer no bra si li en se e o exis ten te nos pa í ses a que
aca ba mos de nos re fe rir. Mes mo si tu a dos em con ti -
nen tes com ple ta men te di fe ren tes, o in for tú nio é o
mes mo e a pa i sa gem é se me lhan te.

Não te nho dú vi da de que a mi sé ria e a vi o lên cia
ca mi nham de mãos da das a todo mo men to e es tão
pre sen tes em to dos os lu ga res de nos sa vida so ci al. A 
vi o lên cia, hoje uma cons tan te em nos so co ti di a no,
não es co lhe hora, não se le ci o na lu gar, não dis tin gue
clas se so ci al, não di fe ren cia sexo nem ida de, não
bus ca mo ti vo al gum, não so li ci ta car te i ra de iden ti da -
de, não pou pa nin guém, nem avi sa quan do vai se ma -
ni fes tar. 

A cada ano, no Bra sil, mi lha res de pes so as são
ví ti mas des sa sín dro me, que se está mos tran do in -
con tro lá vel e que pas sou in clu si ve a de sa fi ar o pró -
prio Esta do. Em to dos os pon tos do País, a si tu a ção é
a mes ma e o nú me ro de ocor rên ci as as sus ta. Assas -
si na tos, se qües tros re lâm pa gos, as sal tos, la tro cí ni os, 
es tu pros e agres sões es tão de i xan do o povo bra si le i -
ro em es ta do de pâ ni co.

Nos úl ti mos tem pos, com o au men to da im pu ni -
da de, com o apro fun da men to da cor rup ção nos al tos
es ca lões da so ci e da de e com o agra va men to da ex -
clu são so ci al, os atos cri mi no sos au men ta ram e as
pes so as não se sen tem mais se gu ras nem mes mo no 
in te ri or de suas pró pri as ca sas. A si tu a ção que es ta -
mos vi ven do é ex tre ma men te gra ve, por que está des -
mo ra li zan do a de mo cra cia e as ins ti tu i ções. Além dis -
so, com fri e za re vol tan te e sem de mons trar qual quer
sen ti men to de cul pa, os de lin qüen tes co lo cam em ris -
co per ma nen te a in te gri da de das pes so as e re du zem
a vida hu ma na a uma mera ba na li da de.

Infe liz men te, não po de mos de i xar de re co nhe -
cer que o Bra sil vive um es ta do de guer ra ci vil não de -
cla ra do já há mu i to tem po. A cada ano que pas sa, a
in ten si da de do con fli to bra si le i ro au men ta e o nú me ro
de mor tos tam bém. Se com pa rar mos o nú me ro de ví -
ti mas fa ta is nos nos sos cho ques ar ma dos, no ano
pas sa do, com o re gis tra do, no mes mo pe río do, nos
con fron tos con ven ci o na is que es ta vam ocor ren do em 
al guns lu ga res do mun do, em que as ar mas em dis pu -
ta in clu íam aviões so fis ti ca dos, por ta-aviões de úl ti ma 
ge ra ção, mís se is, sol da dos al ta men te equi pa dos e
tre i na dos e as tec no lo gi as di gi ta is mais avan ça das,
con clu i re mos que es sas guer ras fo ram ex tre ma men te 
mo nó to nas. 

Se gun do as es ta tís ti cas de que te mos co nhe ci -
men to, em Isra el, na Ma ce dô nia e mes mo nas guer -
ras sub de sen vol vi das da Áfri ca, o nú me ro de mor tos
em um dia de com ba te é sig ni fi ca ti va men te me nor do
que na guer ra bra si le i ra con tra o cri me or ga ni za do e
con tra o trá fi co. Mes mo na Co lôm bia, onde o Esta do
tra va duas guer ras de cla ra das, uma con tra as For ças
Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co lôm bia (Farc) e ou tra
con tra os nar co tra fi can tes, o nú me ro de mor tos em
ope ra ções mi li ta res con si de ra das de gran de por te é
bem in fe ri or ao sal do de ape nas um fi nal de se ma na
na ci da de de São Pa u lo. Lá, nes ses dias, é ro ti na de -
ze nas de ca dá ve res che ga rem cri va dos de ba las às
de pen dên ci as do Insti tu to Mé di co Le gal. 

Está pro va do que onde exis te des go ver no, a vi -
o lên cia as su me pro por ções as sus ta do ras. É o que
vem acon te cen do, por exem plo, no Esta do do Ama pá, 
di ri gi do por um Go ver na dor in ca paz, in com pe ten te, ir -
res pon sá vel e en vol vi do em di ver sos es cân da los de
su per fa tu ra men to de obras pú bli cas.

Se gun do da dos di vul ga dos pela Po lí cia Ci vil e
Mi li tar do Esta do e pelo IBGE, en tre 1999 e 2000,
para uma po pu la ção li ge i ra men te su pe ri or a 400 mil
ha bi tan tes, fo ram re gis tra das cem ocor rên ci as po li ci -
a is. Por ou tro lado, no pe río do de ja ne i ro a agos to de
2001, se gun do le van ta men to re a li za do pela Di o ce se



de Ma ca pá nos li vros de ocor rên ci as po li ci a is das de -
le ga ci as, es ta vam re gis tra dos 316 ho mi cí di os, 2.300
fur tos, 400 aci den tes de trân si to, 1.600 agres sões
com le sões cor po ra is, e 840 as sal tos. No to tal, fo ram
5.456 de li tos pra ti ca dos em ape nas oito me ses, o que 
de i xa o ci da dão co mum do meu Esta do to tal men te à
mer cê da vi o lên cia e dos mar gi na is.

Como po de mos cons ta tar, o Go ver no do Esta do 
não tem au to ri da de para con ter essa onda de cri mes,
que já as su me pro por ções de ca la mi da de. Mes mo di -
an te des se cli ma, a se gu ran ça da po pu la ção é en ca -
ra da pelo Go ver na dor como as sun to se cun dá rio. Para 
ter mos uma idéia des se des ca so, bas ta di zer que as
ver bas des ti na das à se gu ran ça pú bli ca são in fe ri o res
ao or ça men to do Ga bi ne te Ci vil e da área de pu bli ci -
da de do Go ver no, o que é um ver da de i ro ab sur do.

Entre tan to, vale di zer que o Go ver no Fe de ral
tem man da do re cur sos para su prir as ne ces si da des
da se gu ran ça pú bli ca do Ama pá, mas, ao que nos pa -
re ce, eles não são apli ca dos de vi da men te. 

Nos úl ti mos qua tro anos, o Go ver no Fe de ral re -
pas sou ver bas no va lor de mais de R$7 mi lhões para
se rem apli ca das em re for mas de pe ni ten ciá ri as,
cons tru ção de no vos pre sí di os, in clu si ve de se gu ran -
ça má xi ma, aqui si ção de ma te ri al, cons tru ção e re for -
ma de uni da des po li ci a is, tre i na men to de re cur sos
hu ma nos e ou tras ne ces si da des me nos no tó ri as. 

Mes mo com todo esse di nhe i ro à dis po si ção, o
Go ver no es ta du al con se guiu le var o sis te ma de se gu -
ran ça pú bli ca ao caos e ao aban do no. Nin guém con -
se gue ver me lho ri as, e não se sabe onde fo ram apli -
ca das as ver bas re pas sa das pelo Mi nis té rio do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão. 

Enquan to isso, prin ci pal men te nos Mu ni cí pi os
de Ma ca pá, San ta na e La ran jal do Jari, as fu gas de
de ten tos são ro ti ne i ras, as re vol tas são fre qüen tes e
os as sas si na tos acon te cem em ple na luz do dia, no
in te ri or dos pre sí di os e das de le ga ci as abar ro ta das
de pre sos.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Con ce de-me
V. Exª um apar te? 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Ouço
V. Exª com pra zer. 

O SR. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Gil -
vam Bor ges, agra de ço a V. Exª. V. Exª tem pri ma do
por di zer com toda a fran que za o que pen sa. Gos ta ria
de abor dar o tema de que V. Exª tra ta, prin ci pal men te
onde fez um re tros pec to da si tu a ção de Bra sí lia. Nos -
sa Ca pi tal foi cons tru í da para ser o cen tro de de sen -
vol vi men to eco nô mi co da re gião e, prin ci pal men te, o
cen tro po lí ti co do País. Hou ve um flu xo mu i to gran de

de pes so as. A pre vi são era de 400 mil ha bi tan tes no
ano 2000 e hoje já ul tra pas sou os 2 mi lhões. Não é
pre ci so apro fun dar os es tu dos, as pes qui sas, fa zer le -
van ta men tos so bre esta re gião, que não tem mer ca do 
de tra ba lho. Este é prin ci pal men te do co mér cio e do
Go ver no, e am bos es tão abar ro ta dos, sem mais con -
di ções de ad mis são de quem quer que seja. No iní cio, 
lu ta mos pela im plan ta ção da in dús tria do de sen vol vi -
men to eco nô mi co – está sen do fe i to ago ra –, mas a
po pu la ção, con for me eu dis se, ul tra pas sou os 2 mi -
lhões de ha bi tan tes. Con se qüen te men te, hoje o de -
sem pre go é mu i to gran de, a es tru tu ra edu ca ci o nal e
de sa ú de não con se guem su prir a ca rên cia, prin ci pal -
men te quan do le va mos em con si de ra ção a po pu la -
ção das ci da des vi zi nhas que fa zem di vi sa com o Dis -
tri to Fe de ral, mu ni cí pi os que com põem a re gião ge o e -
co nô mi ca. Nes te caso, o nú me ro de ha bi tan tes che ga 
a cer ca de 3,5 mi lhões, boa par te dos qua is, cer ca de
22%, não tem opor tu ni da de de tra ba lho, es tan do hoje 
de sem pre ga da. Qu an to a esse fato que V. Exª le van -
tou, so bre a mi sé ria, so bre o fato de que onde exis te a 
mi sé ria exis te a dro ga tam bém, é uma pre o cu pa ção
mu i to gran de. Por isso eu que ria lou var a ati tu de de V.
Exª, fa zen do esta ob ser va ção, que abran ge não ape -
nas o Bra sil, mas, prin ci pal men te, os ou tros pa í ses ci -
ta dos em seu pro nun ci a men to. Gos ta ría mos tam bém
de dis cu tir mais am pla men te esse pro ble ma. Era o
que ti nha a di zer.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Se na -
dor Lind berg Cury, dig no re pre sen tan te do Dis tri to Fe -
de ral, que de tém as mi nhas ad mi ra ções, in cor po ro
suas con si de ra ções ao meu pro nun ci a men to.

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

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – V. Exª
tem a pa la vra.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Obri ga do,
Se na dor Gil vam Bor ges, ouço V. Exª, mas não pos so,
em ab so lu to, con cor dar com suas pa la vras. Cre io
tam bém que o povo do Ama pá não con cor de com V.
Exª, por que o re sul ta do é mu i to cla ro. O Go ver na dor
do Ama pá, do meu Par ti do, João Alber to Ca pi be ri be,
já foi pre fe i to de Ma ca pá, pos te ri or men te Go ver na dor
do Ama pá, em se gui da re e le geu-se Go ver na dor do
Ama pá e de po is ain da ele geu o novo pre fe i to de Ma -
ca pá, um téc ni co sem vi vên cia po lí ti ca, que o pres tí -
gio do Go ver na dor con se guiu fa zer pre fe i to da que la
ca pi tal. O Go ver na dor do Esta do do Ama pá é um dos
mais bem con ce i tu a dos Go ver na do res do Bra sil e,
por tan to, não é pos sí vel, em ne nhu ma hi pó te se, con -
cor dar com as afir ma ções de V. Exª. Cre io que, como
eu, re pi to, o povo do Ama pá tam bém não con cor de



com as afir ma ções de V. Exª, que é ali a do de gen te
que já fez mu i to mal à nos sa re gião: os ex-Go ver na -
do res do Ama pá. Quem res ti tu iu a ci da da nia, o di re i to
do povo, dos po bres, dos ín di os, dos ca bo clos, quem
lu tou pela me ren da es co lar, pela des cen tra li za ção
ad mi nis tra ti va foi o Go ver na dor João Alber to Ca pi be -
ri be. O povo dá res pal do e inú me ras vi tó ri as a ele, e,
com cer te za, con ti nu a rá lhe dan do vi tó ri as. La men to
que V. Exª te nha es sas po si ções no Se na do da Re pú -
bli ca com re la ção ao Go ver na dor João Alber to Ca pi -
be ri be, mas com pre en do que V. Exª deve ter os seus
in te res ses con tra ri a dos e por isso faz aqui essa opo -
si ção tão ra di cal. Que o povo do Ama pá o per doe pe -
las suas acu sa ções, Se na dor Gil vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Se na -
dor Ade mir Andra de, agra de ço o apar te de V. Exª.

Re co nhe ço o di re i to de V. Exª em se ma ni fes tar
des sa for ma, mas V. Exª não tem au to ri da de mo ral
para fa lar em nome do povo do Ama pá, por que não
vive lá e não co nhe ce a pro ble má ti ca da que le Esta do.
Com pre en do que, na con di ção de van guar da do seu
Par ti do, V. Exª tem a obri ga ção de fa zer es sas de fe -
sas, como sem pre tem fe i to.

Eu con vi do V. Exª a cons ta tar re al men te e de
per to que o Go ver na dor do Ama pá é um de sas tre. É o 
que de mons tram os da dos do IBGE e os do Orça -
men to. Toda a so ci e da de ama pa en se co nhe ce a in -
com pe tên cia e o mar de lama em que está o Go ver na -
dor Ca pi be ri be.

V. Exª pro nun cia es sas pa la vras, por que é do
PSB e, de vez em quan do, V. Exª faz uma pon te aé -
rea, tem os seus in te res ses. Com pre en do per fe i ta -
men te que V. Exª sem pre faz as suas con si de ra ções;
mas não tem a au to ri da de mo ral, as suas pa la vras
saem da boca para a fora. V. Exª não tem os co nhe ci -
men tos da vi vên cia que es ta mos ven do.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor,
não jul go que V. Exª te nha con di ções de di zer se te -
nho au to ri da de mo ral ou não. V. Exª não tem. Con fio é
no povo. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, os da dos es ta tís ti cos es tão aqui.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – É o povo que 
vai dar a res pos ta a tudo que V. Exª está co lo can do.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Não
te nho dú vi da dis so. Ago ra, V. Exª não tem au to ri da de
mo ral al gu ma. V. Exª está fa zen do um apar te ir res -
pon sá vel, por que não tem co nhe ci men to. 

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª está
sen do mal-edu ca do, Se na dor Gil vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –
Mal-edu ca do é V. Exª e ir res pon sá vel. V. Exª é um ba -
ju la dor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
aos Se na do res que man te nha mos o es ti lo de ele gân -
cia que mar ca a atu a ção do Se na do. E re fi ro-me aos
dois Srs. Se na do res, e não ape nas ao Se na dor Gil -
vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Não
te nha dú vi da, Sr. Pre si den te.

Vou con clu ir o meu pro nun ci a men to. Ago ra,
para ti rar um pou co da ele gân cia, vou di zer o que pen -
so, Sr. Pre si den te! Que o Se na dor Ade mir Andra de é
um ba ju la dor co nhe ci do do Ca pi be ri be e, por tan to,
não tem au to ri da de mo ral para con tes tar dado al gum.
S. Exª não tem mo ral.

Sr. Pre si den te, vou con clu ir meu pro nun ci a men -
to e a mi nha pa la vra é ga ran tia de di zer o que pen so e
o que sin to. V. Exª é re pu di a do por aque les que têm
ho nes ti da de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª é o
en gra ça do do Se na do, é o gra ce ja dor do Se na do!

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – V. Exª
é ir res pon sá vel e de so nes to. V. Exª está en vol vi do em
es cân da los lá no Pará que va mos tra zer aqui. Vou
des mas ca rar V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Aten ção, 
re co men do à Ta qui gra fia que não re gis tre as ex pres -
sões que não são par la men ta res.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Mas
ba ju la dor exis te, Sr. Pre si den te, e mu i to!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
de ter mi nar este pro nun ci a men to so li ci tan do que esta 
Casa en ca mi nhe, em ca rá ter de ur gên cia, pe di do de
in for ma ções ao Mi nis té rio da Jus ti ça e ao Tri bu nal de
Con tas da União, no sen ti do de ve ri fi car a de vi da apli -
ca ção, por par te do Go ver no do Esta do do Ama pá,
dos re cur sos pú bli cos, que fo ram re pas sa dos pelo
Go ver no Fe de ral, nos úl ti mos qua tro anos, para me -
lho rar as con di ções da Se gu ran ça Pú bli ca da que le
Esta do. O povo bra si le i ro e o povo do Ama pá exi gem
essa pres ta ção de con tas. E o Ama pá tem três Se na -
do res que re pre sen tam aque le Esta do: José Sar ney,
Se bas tião Ro cha e eu, Gil vam Bor ges. Qu al quer en -
xe ri men to ex tra é ba ju la ção pro fun da!

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Gil vam Bor -
ges, 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 Vice-Pre -
si den te.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por quin ze mi nu tos para aten -
der a três ins cri ções de co mu ni ca ção ina diá vel.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, por
cin co mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. 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, pedi a pa la -
vra por que a im pren sa do Pa ra ná traz uma no tí cia
mu i to gra ve no dia de hoje, uma no tí cia que acre di ta -
va não fos se ler.

A Ga ze ta do Povo traz a man che te: ”Ban ca da
go ver nis ta quer ex clu si vi da de de re cur sos“. ”De pu ta -
dos di zem que pre fe i tos ad ver sá ri os po dem usar
obras na ele i ção“. E aí vem:

Os De pu ta dos es ta du a is ali a dos ao
Pa lá cio Igua çu vão pro por ao Go ver na dor
Ja i me Ler ner (PFL), na pró xi ma se ma na,
que o Go ver no não re pas se mais re cur sos
para os pre fe i tos da Opo si ção. Ape nas os
pre fe i tos que es tão em par ti dos ali a dos re -
ce be rão as trans fe rên ci as a fun do per di do,
re cur sos que os mu ni cí pi os não pre ci sam
de vol ver aos co fres do Esta do.

A de ci são da Ban ca da tam bém in clui
30% do di nhe i ro da ven da da Co pel, que se -
rão des ti na dos a in ves ti men tos. ”Os re cur -
sos são pú bli cos, mas a lei não obri ga que
se jam dis tri bu í dos de for ma li ne ar para to -
dos os mu ni cí pi os“, ex pli cou o Lí der do Go -
ver no, Dur val Ama ral (PFL).

Sr. Pre si den te, es ta mos di an te de uma agres -
são ao povo do Pa ra ná. Aqui está o re tra to do que
tem sido o Go ver no do meu Esta do. A Ban ca da que
apóia o Go ver na dor na Assem bléia Le gis la ti va e que 
vo tou con tra o pro je to po pu lar que pro i bia a ven da
da Co pel – são 27 de pu ta dos – está pro pon do ao
Go ver na dor, e pa re ce que ele vai ace i tar, por que o
Se cre tá rio da Fa zen da afir mou que os de pu ta dos
que vo ta ram pela ven da da Co pel de vem ser pri vi le -
gi a dos na dis tri bu i ção dos re cur sos. Se isso for ace i -
to pelo Go ver na dor, en tra re mos na Jus ti ça, pois o
im pos to que re sul ta nos re cur sos que es tão sen do
des ti na dos aos mu ni cí pi os são pa gos por to dos os
pa ra na en ses de to dos os mu ni cí pi os, in clu si ve dos
mu ni cí pi os ad mi nis tra dos por pre fe i tos da Opo si ção.

Em ou tras pa la vras, está es cri to o se guin te: pre -
fe i to que não apóia o Go ver na dor não re ce be di nhe i -
ro; mu ni cí pio re pre sen ta do por de pu ta do que não
apóia o Go ver no do Esta do não re ce be di nhe i ro. É

cla ro que aqui está fla gran te um cri me con tra a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal e con tra a Cons ti tu i ção, por -
que to dos são igua is pe ran te a lei e to dos são igua is
pe ran te a Cons ti tu i ção, Sr. Pre si den te. Os di re i tos são 
igua is e to dos pa gam im pos tos. Se to dos pa gam im -
pos tos, to dos têm o di re i to de re ce ber a re tri bu i ção
da qui lo que pa gam na for ma de tri bu tos e que é, via
de re gra, a re ce i ta do Esta do. Se a re ce i ta do Esta do é 
pro ve ni en te dos tri bu tos pa gos pe los ci da dãos que vi -
vem em to dos os mu ni cí pi os, é inad mis sí vel que ape -
nas aque les cu jos pre fe i tos apói am o Go ver na dor re -
ce bam re cur sos do Esta do. E ago ra eles que rem in -
clu si ve di re ci o nar os re cur sos da Co pel, se ela for
ven di da, para os mu ni cí pi os cu jos pre fe i tos apói am o
Go ver na dor. 

Sr. Pre si den te, é pre ci so que o Tri bu nal de Con -
tas, o Mi nis té rio Pú bli co, en fim, to dos es te jam aten tos 
a esse fato, por que ele re ve la um cri me de res pon sa -
bi li da de, uma agres são à Cons ti tu i ção, uma agres são 
ao di re i to do ci da dão, e não po de mos per mi tir que
isso acon te ça nos dias de hoje. É um equí vo co ven der 
a Co pel di an te des sa cri se in ter na ci o nal, que já mo ti -
vou seis em pre sas a de sis ti rem da con cor rên cia. Das
11 em pre sas que ha vi am ma ni fes ta do in te res se em
par ti ci par da con cor rên cia, seis – por tan to, mais da
me ta de – já de sis ti ram. Ontem o va lor das ações da
Co pel foi re du zi do 4,16%. A cada dia que pas sa, as
ações se des va lo ri zam em fun ção da de sis tên cia das
em pre sas que eram can di da tas a com prar a Co pel. E
o Go ver na dor, te i mo sa men te, in sis te na ven da dela,
man ten do o le i lão mar ca do para o dia 31 de ou tu bro.

Ao lado de um cri me, que é a ven da da Co pel e a 
des tru i ção do pa tri mô nio pú bli co, há ou tro cri me, que
é o de dis cri mi nar mu ni cí pi os e ci da dãos que vi vem
nos mu ni cí pi os ad mi nis tra dos por pre fe i tos da Opo si -
ção. É uma for ma cri mi no sa de ali ci ar pre fe i tos e de
ten tar ga ran tir o apo io dos mes mos nas fu tu ras ele i -
ções. Acre di to que a de cên cia e a ho nes ti da de da -
que les que es tão hoje ad mi nis tran do os seus mu ni cí -
pi os não per mi ti rão que esse fato se con cre ti ze.

Sr. Pre si den te, essa é uma de nún cia que faço
ba se a do em ma té ri as de to dos os jor na is do Pa ra ná
que cir cu lam hoje, que es tão no ti ci an do exa ta men te
isto: está em cur so uma ten ta ti va de dis cri mi nar to dos
os pre fe i tos e de pu ta dos re pre sen tan tes do povo do
Pa ra ná que não apói am o Go ver na dor, des ti nan do re -
cur sos do Esta do ape nas aos mu ni cí pi os e de pu ta -
dos que apói am o Go ver na dor. Isso é um cri me, que
es tou de nun ci an do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i -



xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.

S. Exª dis po rá de cin co mi nu tos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com imen -
sa sa tis fa ção que ocu po a tri bu na des ta Casa para
sa u dar to dos os con ven ci o na is do meu Par ti do, o
PMDB, que nes te do min go es ta rão par ti ci pan do da
es co lha de no vos mem bros dos di re tó ri os mu ni ci pa is
do Par ti do nos 246 mu ni cí pi os go i a nos e, por ex ten -
são, em to dos os mu ni cí pi os do ter ri tó rio bra si le i ro.

Tra ta-se de um mo men to ím par na his tó ria do
ma i or e mais im por tan te par ti do de Go iás e – por que
não di zer? – do Bra sil, ”o bom e ve lho PMDB de guer -
ra“, como tive a hon ra de di zer des ta tri bu na à épo ca
da con ven ção na ci o nal.

O meu en tu si as mo com uma ação par ti dá ria,
que a prin cí pio se ria ape nas cor ri que i ra, jus ti fi ca-se
pelo fato de o PMDB de Go iás ter vol ta do às suas ori -
gens de ar ro jo e com ba ti vi da de nas trin che i ras da
Opo si ção. To dos nós, pe e me de bis tas go i a nos, so fre -
mos mu i to após a ines pe ra da der ro ta de 1998. Para
os ad ver sá ri os, o nos so Par ti do es ta va fa da do à im -
plo são, ao des fa ce la men to, à mor te após anos e anos 
de con tri bu i ção para o de sen vol vi men to de Go iás.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como diz
o di ta do, ”o tem po é o se nhor da ra zão“. Os apres sa -
dos, os pes si mis tas ago ra es tão ven do que o povo go -
i a no tem me mó ria e sabe va lo ri zar o Par ti do que aju -
dou a cons tru ir a his tó ria do Esta do de Go iás. A pu bli -
ca ção da re cen te pes qui sa Ser pes/O Po pu lar é ape -
nas um pa râ me tro des ta re a li da de: o PMDB li de ra
as in ten ções de voto para o Go ver no do Esta do com 
o Se na dor Ma gui to Vi le la e tam bém para o Se na do
Fe de ral com o Se na dor Iris Re zen de Ma cha do. Esta -
re mos à fren te do nos so pos sí vel ad ver sá rio nas ele i -
ções de 2002 com mais de 16 pon tos. A mi nha can di -
da tu ra à re e le i ção tam bém é vis ta com bons olhos
pelo ele i tor, o que nos ani ma a con ti nu ar en fren tan do
to das as di fi cul da des po lí ti cas em prol de Go iás.

Não se tra ta de um sen ti men to de vi tó ria an te ci -
pa da, cli ma de ”já ga nhou“ ou algo se me lhan te. Esta -
mos ma du ros e es cal da dos o su fi ci en te para não co -
me ter mos os mes mos er ros do pas sa do. O mo men to
é de eu fo ria pe las no tí ci as que nos che gam de to das
as re giões do Esta do, onde os com pa nhe i ros se re ú -
nem para dis cu tir a su ces são nos di re tó ri os mu ni ci pa -
is e o en ga ja men to de cor po e alma nas can di da tu ras

do PMDB. Esse sen ti men to será am pli a do ain da mais 
quan do da re a li za ção das pré vi as do Par ti do em
2002, uma me di da al ta men te sa lu tar e de mo crá ti ca,
que irá ava li zar os no mes dos nos sos re pre sen tan tes
no ple i to do ano que vem para a Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, se Deus qui ser, com um can di da to pró prio do
PMDB, e tam bém nas pré vi as dos di re tó ri os es ta du a -
is do PMDB de Go iás.

Como se vê, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, te nho to dos os mo ti vos para enal te cer esse mo -
men to cí vi co e de mo crá ti co de re no va ção dos di re tó -
ri os mu ni ci pa is do PMDB em todo o Esta do, exal tan -
do o en tu si as mo de uma mi li tân cia que por al gum
tem po fi cou apre en si va e amar gu ra da, mas ago ra de -
mons tra a for ça de quem, cer ta men te, irá le var o
PMDB a uma ex pres si va vi tó ria em 2002.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT-RS) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção 
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des pelo pra zo re -
gi men tal de 5 mi nu tos.

Em se gui da, da re mos iní cio à Ordem do Dia.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT-RS.
Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do ra) 
– Sr. Pre si den te, é opor tu no que esta Casa con ti nue
re fle tin do a res pe i to do veto do Pre si den te da Re pú -
bli ca, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do dia 9, re fe ren te à
Men sa gem nº 1.073, de 8 de ou tu bro de 2001, re fe -
ren te ao pro je to que tor na obri ga tó ria a in clu são das
dis ci pli nas de So ci o lo gia e Fi lo so fia no cur rí cu lo do
en si no mé dio.

Entre as ra zões de veto, o Pre si den te jus ti fi ca:

Assim, o pro je to de in clu são da So ci o -
lo gia e da Fi lo so fia como dis ci pli nas obri ga -
tó ri as no cur rí cu lo do en si no mé dio im pli ca -
rá a cons ti tu i ção de ônus para os Esta dos e
para o Dis tri to Fe de ral, pres su pon do a cri a -
ção de car gos para a con tra ta ção de pro fes -
so res de tais dsci pli nas, com a agra van te de 
que, se gun do in for ma ções da Se cre ta ria de
Edu ca ção Mé dia e Tec no ló gi ca, não há no
País for ma ção su fi ci en te de tais pro fis si o na -
is para aten der a de man da que ad vi rá caso
fos se san ci o na do o pro je to, si tu a ções que
por si só re co men dam que seja ve ta do na
sua to ta li da de por ser con trá rio ao in te res se 
pú bli co. 



A ale ga ção do Pre si den te e so ció lo go Fer nan do 
Hen ri que Car do so de que não ha ve ria no País pro fis -
si o na is em nú me ro su fi ci en te com cur so de So ci o lo -
gia e Fi lo so fia para mi nis trar as dis ci pli nas é um gran -
de erro que sal ta aos olhos, e por tal é con tes ta da pe -
los aba li za dos de po i men tos do Pre si den te da Con fe -
de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Edu ca ção,
Car los Au gus to Abi ca lil, e pelo Pre si den te da So ci e -
da de Bra si le i ra de So ci o lo gia, Antô nio Pra do.

Me re ce re al çar que o pro je to de au to ria do De -
pu ta do Pa dre Ro que, do PT do Pa ra ná, aten deu a
uma pro pos ta ela bo ra da pelo Fó rum Na ci o nal em De -
fe sa de Esco la Pú bli ca e por mu i tos es tu di o sos des de 
o ano de 1988, quan do foi ini ci a da a dis cus são so bre
a nova Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o -
nal. Dos tex tos apro va dos em 1990 e 1993 na Câ ma ra 
dos De pu ta dos, como tam bém no tex to apro va do no
Se na do em 1994, já cons ta va esta pro po si ção. 

Tan to a jus ti fi ca ti va do pro je to como o re la tó rio
ofe re ci do nes ta Casa pelo Re la tor, ilus tre Se na dor
Álva ro Dias, fi ze ram uma cor re ta de fe sa da pro po si tu -
ra. O Con gres so Na ci o nal se ma ni fes tou e aten deu o
ape lo da so ci e da de; o Pre si den te, in sen sí vel, ve tou. 

Sua Exce lên cia, ao qua li fi car o pro je to de “con -
trá rio ao in te res se pú bli co”, des ser ve à na ci o na li da de
por se as sen tar so bre fal sas pre mis sas e por pri var o
pen sa men to na ci o nal da re fle xão crí ti ca, pro mo ven do 
um ver da de i ro apa gão cul tu ral. 

Em cor res pon dên cia re ce bi da pelo pro fes sor
uni ver si tá rio Pa u lo Ghi ral del li Jú ni or, da Unesp, as sim 
se ex pres sou uma co le ga eu ro péia:

Pa u lo, eu con si go en ten der um ab sur -
do: um país como o Bra sil com ra ci o na men -
to de ener gia; mas não con si go en ten der
este ou tro ab sur do: um país como o Bra sil
com ra ci o na men to de pro fes so res de Fi lo so -
fia e So ci o lo gia.

Pros se gue o pro fes sor Ghi ral del li, com jus ta ra -
zão, afir man do que a Fi lo so fia e a So ci o lo gia são dis -
ci pli nas tão sig ni fi ca ti vas no pa tri mô nio da cul tu ra oci -
den tal quan to a Ma te má ti ca, a Fí si ca, a Bi o lo gia, a
Qu í mi ca, o De se nho e ou tras.

E mais, que o pró prio en si no da Fi lo so fia e da
So ci o lo gia em ní vel su pe ri or, em nos so País, não
pode mais so bre vi ver ge ran do pes so as cujo tra ba lho
se re su me em pes qui sar as sun tos que não são mi ni -
ma men te de ra zoá vel do mí nio pú bli co e em en si nar
aque les que, uma vez ten do pro cu ra do a Fi lo so fia e a
So ci o lo gia em ní vel su pe ri or, não ti ve ram o di re i to de
ter con ta to com elas no en si no pré-uni ver si tá rio.

Em sua bri lhan te aná li se, con clui o ilus tre fi ló so -
fo pa u lis ta que a ”eco no mia de ener gia elé tri ca vai
pas sar. Tal vez nos en si ne al gu ma co i sa so bre nós
mes mos. Tal vez não. A eco no mia de fi lo so fia e so ci o -
lo gia no en si no mé dio é algo que já du rou mu i to e nos
en si nou uma boa li ção so bre nós mes mos: en si -
nou-nos que tí nha mos a opor tu ni da de de ad qui rir,
com a es co la, uma cul tu ra mé dia me lhor do que a que 
te mos ago ra e que está na hora de re cons tru ir mos
essa opor tu ni da de. De pen de de nós mes mos.“

Srªs e Srs. Se na do res, o di vór cio en tre as so lu -
ções tec no crá ti cas e o com pro mis so éti co da cons tru -
ção de uma so ci e da de jus ta per du ra rá, a de pen der da 
von ta de des te Go ver no, que, ao que tudo in di ca, de -
se ja um en si no con ser va dor e fi si o ló gi co, ma nu se a do 
de for ma a pre ser var uma co mu ni da de de pes so as
au tô ma tas, sub ser vi en tes aos in te res ses in ter na ci o -
na is e in ca pa zes de en ten der a fun ção so ci al do tra -
ba lho.

O apa gão fi lo só fi co e so ci o ló gi co que o so ció lo -
go de on tem pre ten de im por à so ci e da de nos re me te
à se guin te con clu são: Fer nan do Hen ri que Car do so, o
so ció lo go, pede ao povo bra si le i ro, aos es tu dan tes e
pro fes so res que es que çam não só o que ele dis se,
mas tam bém que es que çam que Sua Exce lên cia um
dia foi pro fes sor e so ció lo go.

Srªs e Srs. Se na do res, este pro je to foi ela bo ra do
de ma ne i ra cri te ri o sa men te éti ca e re ce beu mi lha res
de ma ni fes ta ções de apo io dos mais dis tin tos seg -
men tos da so ci e da de e dos mais va ri a dos ma ti zes
po lí ti cos.

Argüir a fal ta de re cur sos para de i xar de in ves tir
na for ma ção dos ado les cen tes é ad mi tir a fa lên cia do
País, no mí ni mo, da edu ca ção, é re nun ci ar a qual quer 
pers pec ti va de um fu tu ro com in de pen dên cia e dig ni -
da de, é ca pi tu lar, sem gló ria, na luta de con du zir a Pá -
tria a seu de vi do lu gar en tre as na ções so be ra nas do
Uni ver so.

Nada pode jus ti fi car que se con ti nue pri van do o
ci da dão bra si le i ro das ba ses de uma cul tu ra hu ma nis -
ta que en ten da a ra zão de ser da pes soa, de seu re la -
ci o na men to com o pró xi mo e de sua in ser ção no cor -
po da so ci e da de.

Por tudo isso, di ri jo-me a meus Pa res nes ta
Casa e na Câ ma ra, para que fa ça mos va ler a von ta de 
do povo e dos Esta dos fe de ra dos que aqui se fa zem
re pre sen tar, a fim de der ru bar mos o veto.

Eram es sas as con si de ra ções e o re gis tro que
eu gos ta ria de fa zer, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 214, DE 2001

Alte ra o nome do Ae ro por to Inter na -
ci o nal de Boa Vis ta.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Ae ro por to Inter na ci o nal de Boa Vis ta,

no Esta do de Ro ra i ma, pas sa a de no mi nar-se Ae ro -
por to Inter na ci o nal Atlas Bra sil Can ta nhe de.

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

Jus ti fi ca ção

A his tó ria re cen te do Esta do de Ro ra i ma re gis -
tra a con tri bu i ção fun da men tal de fi lhos que so ma ram 
des pren di men to e con fi an ça no fu tu ro des se rin cão.
Esse Esta do foi des bra va do e con quis ta do por bra si -
le i ros que se des lo ca ram das vá ri as re giões do Pais
para se jun ta rem ao em pe nho e de no do dos ama zô ni -
das ra di ca dos nos la vra dos ro ra i men ses.

Den tre es ses pi o ne i ros está o agrô no mo e avi a -
dor ci vil ro ra i men se Atlas Bra sil Can ta nhe de.

Atlas Bra sil Can ta nhe de nas ceu na ci da de de
Boa Vis ta, quan do ain da uni da de do Esta do do Ama -
zo nas, hoje ca pi tal do Esta do de Ro ra i ma, no dia 13
de maio de 1917, fi lho de Antô nio de Je sus Can ta -
nhe de e Le o ni lia Bra sil Can ta nhe de. Foi ca sa do com
Car me li ta Ireng, com quem teve seis fi lhos. Con tra iu
se gun das núp ci as com Vi tó ria Pe re i ra Can ta nhe de,
com quem teve três fi lhos.

Nos idos dos anos cin qüen ta e ses sen ta, quan -
do o en tão Ter ri tó rio Fe de ral do Rio Bran co, de po is
Ter ri tó rio Fe de ral de Ro ra i ma, en con tra va-se qua se
iso la do do res tan te do País, pela ine xis tên cia de li ga -
ção ro do viá ria e de pen den te do re gi me dos rios que
cor tam o seu ter ri tó rio, sur giu a fi gu ra dos pi lo tos ci -
vis, fa ci li tan do o des lo ca men to en tre as suas dis tan -
tes lo ca li da des.

Atlas Bra sil Can ta nhe de foi pi o ne i ro na pres ta -
ção des se ser vi ço à po pu la ção ro ra i men se. Para que
pu des se des cer com seus aviões em al gu mas lo ca li -
da des abriu áre as de pou so com as pró pri as mãos e
com a aju da de mo ra do res nas re giões do Mau, Co -
tin go, Te pe quém, Con tão, Ui ra mu tã, Mu tum, den tre
ou tras. A si na li za ção, em al gu mas des sas lo ca li da des 
era fe i ta com len çóis es ten di dos para in for ma ção ao
pi lo to da ne ces si da de de apo io.

Com es ses ser vi ços co me ça va a cir cu la ção de ri -
que zas re gi o na is, ao mes mo tem po em que se ofe re -
cia me lho res con di ções para tra ta men to de do en tes e
aci den ta dos. Qu an tas pes so as ti ve ram opor tu ni da de
de aten di men to na Ca pi tal, úni ca al ter na ti va que se
lhes ofe re cia. Qu an tas e quan tas vi das fo ram sal vas!

Esse pi o ne i ro abriu ca mi nho para que ou tros
em pre en de do res ali se ins ta las sem, am pli an do o
apo io pres ta do a al gu mas lo ca li da des, de for ma mis -
si o ná ria, ela For ça Aé rea Bra si le i ra.

Em 1966, Atlas Bra sil Can ta nhe de foi ele i to
De pu ta do Fe de ral, como re pre sen tan te do Ter ri tó -
rio Fe de ral de Ro ra i ma, mas teve o seu man da to cas -
sa do pelo Ato Insti tu ci o nal nº 5/68.

Em 19 de fe ve re i ro de 1973, um de sas tre aé reo
no in te ri or do Esta do do Ama zo nas ce i fou-lhe a vida.

O Ae ro por to Inter na ci o nal de Boa Vis ta teve na
sua cons tru ção a se men te do tra ba lho de Atlas Bra sil
Can ta nhe de uma vez que foi er gui do so bre o an ti go
han gar des se pi o ne i ro pi lo to.

Com o in tu i to de pres tar uma ho me na gem ao tra -
ba lho des se des bra va dor e pi o ne i ro da avi a ção em Ro -
ra i ma, apre sen to o pro je to em tela al te ran do a de no mi -
na ção do Ae ro por to Inter na ci o nal de Boa Vis ta para
Ae ro por to Inter na ci o nal Atlas Bra sil Can ta nhe de.

Sala das Ses sões, 18 de ou tu bro de 2001. – Mo -
za ril do Ca val can ti.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 215, DE 2001

Alte ra o § 1º do art. 8º da Lei nº
9.099, de 26 de se tem bro de 1995 e o art.
38 da Lei nº 9.841, de 5 de ou tu bro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de

se tem bro de 1995, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 8º ..................................................
..............................................................
§ 1º So men te as pes so as fí si cas ca pa -

zes e as pes so as ju rí di cas ca rac te ri za das
como mi cro em pre sas ou em pre sas de pe -
que no por te se rão ad mi ti das a pro por ação
pe ran te o Ju i za do Espe ci al, ex clu í dos o pre -
so e as pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co
e seus ces si o ná ri os de di re i to." (NR)

Art. 2º O art. 38 da Lei 9.841, de 5 de ou tu bro
de 1999, pas sa a ter a se guin te re da ção:



“Art. 38. Apli ca-se às mi cro em pre sas e
às em pre sas de pe que no por te o dis pos to no
§ 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de se -
tem bro de 1995, pas san do essa em pre sas,
as sim como as pes so as fí si cas ca pa zes, a
se rem ad mi ti das a pro por ação pe ran te o Ju i -
za do Espe ci al, ex clu í dos os ces si o ná ri os de
di re i to de pes so as ju rí di cas.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, nos arts. 170 e 179, as se -
gu ra às mi cro em pre sas e às em pre sas de pe que no
por te tra ta men to ju rí di co di fe ren ci a do e sim pli fi ca do nos 
cam pos ad mi nis tra ti vo, tri bu tá rio, pre vi den ciá rio, tra ba -
lhis ta, cre di tí cio e de de sen vol vi men to em pre sa ri al.

Por mi cro em pre sa com pre en de-sé a pes soa ju rí -
di ca e a  fir ma mer can til in di vi du al que ti ver re ce i ta bru ta
anu al igual ou in fe ri or a 244 mil re a is, e por em pre sa de
pe que no por te com pre en de-se a pes soa ju rí di ca e a fir -
ma mer can til in di vi du al que não se en qua dre como mi -
cro em pre sa e que te nha re ce i ta bru ta si tu a da en tre 244
mil re a is e um mi lhão e du zen tos mil re a is.

Com a edi ção da Lei nº 9.841, de 5 de ou tu bro
de 1999, que ins ti tu iu o es ta tu to da mi cro em pre sa e
da em pre sa de pe que no por te, pas sou-se a apli car às 
mi cro em pre sas — mas não às em pre sas de pe que no
por te — o dis pos to no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099,
de 26 de se tem bro de 1995, ad mi tin do-se as mi cro -
em pre sas, a par tir de en tão, como au to ras nos Ju i za -
dos Espe ci a is.

A pre sen te pro pos ta tem em mira es ten der às
em pre sas de pe que no por te a mes ma con di ção, para
que pos sam in te grar as li des nos Ju i za dos Espe ci a is
não ape nas como rés, mas tam bém na con di ção de
au to ras. Para isso, de vem-se al te rar os tex tos das
duas leis – dos Ju i za dos Espe ci a is e o Esta tu to das
Mi cro em pre sas e Empre sas de Pe que no Por te, em
ra zão da es pe ci a li da de de que tra ta a Lei de Intro du -
ção do Có di go Ci vil, no seu art. 2º.

Sala das Ses sões, 18 de ou tu bro de 2001. –
Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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.

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. 8º Não po de rão ser par tes, no pro ces so ins -
ti tu í do por esta lei, o in ca paz, o pre so, as pes so as ju rí -
di cas de di re i to pú bli co, as em pre sas pú bli cas da
União, a mas sa fa li da e o in sol ven te ci vil.

lº So men te as pes so as fí si cas ca pa zes se rão
ad mi ti das a pro por ação pe ran te o Ju i za do Espe ci al,
ex clu í dos os ces si o ná ri os de di re i to de pes so as ju rí di -
cas.

2º O ma i or de de zo i to anos po de rá ser au tor, in -
de pen den te men te de as sis tên cia, in clu si ve para fins
de con ci li a ção.
....................................................................................

LEI Nº 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Insti tui o Esta tu to da Mi cro em pre sa e 
da Empre sa de Pe que no Por te, dis pon do
so bre o tra ta men to ju rí di co di fe ren ci a do,
sim pli fi ca do e fa vo re ci do pre vis to nos arts. 
170 e 179 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 lei:
....................................................................................

Art 38. Apli ca-se às mi cro em pre sas o dis pos to
no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro
de 1995, pas san do es sas em pre sas, as sim como as
pes so as fí si cas ca pa zes, a se rem ad mi ti das a pro po -
rem ação pe ran te o Ju i za do Espe ci al, ex clu í dos os
ces si o ná ri os de di re i to de pes so as ju rí di cas.
....................................................................................

(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 216, DE 2001

De no mi na “Pre fe i to Le bon Du vo i -
sin” o vi a du to si tu a do no Km6 da Ro do -
via BR – 101, no aces so ao Mu ni cí pio de
Ga ru va, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Pre fe i to Le bon Du vo i -

sin” o vi a du to si tu a do no Km6 da Ro do via BR – 101,
no aces so ao Mu ni cí pio de Ga ru va, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

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



Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo da ini ci a ti va é man ter pre sen te na
me mó ria dos ca ta ri nen ses o nome de Le bon Du vo i -
sin, im por tan te fi gu ra da his tó ria ga ru ven se.

Nas ci do em 1917 e fa le ci do em 2000, Du vo i sin
foi ve re a dor de São Fran cis co do Sul, mu ni cí pio do
qual Ga ru va foi dis tri to, e, por duas ve zes, pre fe i to de
Ga ru va. Ao lon go de sua vida pú bli ca, par ti ci pou ati -
va men te na po lí ti ca do mu ni cí pio, des ta can do-se
como um dos pró ce res do de sen vol vi men to da re gião.

A ho me na gem cor res pon de aos an se i os da
clas se po lí ti ca de Ga ru va, que apro vou mo ção, jun to
à sua Câ ma ra Mu ni ci pal, in di can do o nome de Du vo i -
sin para de no mi nar o re fe ri do vi a du to.

A pro po si ção tem sua base ju rí di ca na Lei nº
6.682, de 27 de agos to de 1979, que dis ci pli na a de -
sig na ção das ro do vi as in te gran tes do Pla no Na ci o nal
de Vi a ção. De acor do com essa lei, es ta ções ter mi na -
is, tre chos de via e obras de arte po de rão ter, su ple ti -
va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de
nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à na ção ou à hu ma ni da de, ou vi do pre vi a men -
te o ór gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.

Pe las ra zões ex pos tas, so li ci ta mos a co la bo ra -
ção dos no bres Par la men ta res para a apro va ção da
pre sen te ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 18 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor  Ca sil do Mal da ner.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci -
o nal de Vi a ção, 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. 1º As es ta ções ter mi na is, obras-de-arte ou
tre chos de via do sis te ma na ci o nal de trans por te te -
rão a de no mi na ção das lo ca li da des em que se en con -
trem, cru zem ou in ter li guem, con so an te a no men cla -
tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis pos to nes te 
ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, em cada caso, o ór -
gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.

Art. 2º Me di an te lei es pe ci al, e ob ser va da a re -
gra es ta be le ci das no ar ti go an te ri or, uma es ta ção ter -
mi nal, obra-de-arte ou tre cho de via po de rá ter, su ple -
ti va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de

nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à Na ção ou à Hu ma ni da de.

Art. 3º São man ti das as de no mi na ções de es ta -
ções ter mi na is, obras-de-arte e tre chos de via apro -
va das por lei.

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, es ta be le cen do, in clu si ve, o
iní cio de sua exe cu ção.

Art. 5º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 27 de agos to de 1979; 158º da Inde -
pen dên cia e 91º da Re pú bli ca. – JOÃO FIGUEIREDO 
– Eli seu Re sen de.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52, DE 2001

Alte ra os Arti gos 72, 77, 99, 100, 102, 
102-A, 102-B, 102-C e 102-D, do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O Art. 72 do Re gi men to Inter no do Se na -

do Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
Art. 72. (...)
I – Co mis são de Eco no mia, Fis ca li za ção e Con -

tro le – CEFC; (NR)
II – co mis são de Edu ca ção e Assun tos So ci a is – 

CEAS;  (NR)
III – (...)
IV – (...)
V – (...)
Art. 2º O Art. 77 do Re gi men to Inter no do Se na -

do Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
Art. 77. (...)
I – Co mis são de Eco no mia, Fis ca li za ção e con -

tro le, 51; (NR)
II – Co mis são de Edu ca ção e Assun tos So ci a is,

41; (NR)



III – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, 27; (NR)

IV – Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, 23; (NR)

V – Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra,
23.

Art 3º Os Arti gos 99 e 100 pas sam a vi go rar com 
a se guin te re da ção:

Art. 99 À Co mis são de Eco no mia, Fis ca li za ção
e Con tro le com pe te opi nar so bre pro po si ções per ti -
nen tes aos se guin tes as sun tos: (NR)

I – 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 por des pa cho do Pre -
si den te, por de li be ra ção do Ple ná rio, ou por con sul ta
de co mis são, e, ain da, quan do, em vir tu de des ses as -
pec tos, hou ver re cur so de de ci são ter mi na ti va de co -
mis são para o Ple ná rio;

II – di re i to agrá rio, pla ne ja men to e exe cu ção da
po lí ti ca agrí co la, agri cul tu ra, pe cuá ria, or ga ni za ção
do en si no agrá rio, in ves ti men tos e fi nan ci a men tos
agro pe cuá ri os, ali e na ção ou con ces são de ter ras pú -
bli cas com área su pe ri or a dois mil e qui nhen tos hec -
ta res, aqui si ção ou ar ren da men to de pro pri e da de ru -
ral por pes soa fí si ca ou ju rí di ca es tran ge i ra, de fi ni ção
da pe que na e da me dia pro pri e da de ru ral:

III – pro ble mas eco nô mi cos do País, po lí ti ca de
cré di to, câm bio, se gu ro e trans fe rên cia de va lo res, co -
mér cio ex te ri or e in te res ta du al, sis te ma mo ne tá rio,
ban cá rio e de me di das, tí tu los e ga ran tia dos me ta is,
sis te ma de pou pan ça, con sór cio e sor te io e pro pa -
gan da co mer ci al;

IV – tri bu tos, ta ri fas, em prés ti mos com pul só ri os, 
fi nan ças pú bli cas, nor mas ge ra is so bre di re i to tri bu tá -
rio, fi nan ce i ro e eco nô mi co; or ça men to, jun tas co mer -
ci a is, con fli tos de com pe tên cia em ma té ria tri bu tá ria
en tre a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu -
ni cí pi os, dí vi da pú bli ca e fis ca li za ção das ins ti tu i ções
fi nan ce i ras:

V – es co lha dos Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da
União (Const., arts. 49, XIII e 52, III, b), e do pre si den te e
di re to res do Ban co Cen tral (Const., art. 52, III, d);

VI – ma té ri as a que se re fe rem os arts. 389, 393
e 394;

VII – ou tros as sun tos cor re la tos.
§ 1º – Além do dis pos to nos in ci sos II a V do art

90 e sem pre ju í zo das atri bu i ções das de ma is co mis -
sões, com pe te tam bém a Co mis são de Eco no mia,
Fis ca li za ção e Con tro le, exer cer a .fis ca li za ção e o
con tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da
ad mi nis tra ção in di re ta, po den do, para esse fim: (NR)

I – ava li ar a efi cá cia, efi ciên cia e eco no mi ci da de
dos pro je tos e pro gra mas de go ver no no pla no na ci o -
nal, no re gi o nal e no se to ri al de de sen vol vi men to,
emi tin do pa re cer con clu si vo:

II – apre ci ar a com pa ti bi li da de da exe cu ção or -
ça men tá ria com os pla nos e pro gra mas go ver na men -
ta is e des tes com os ob je ti vos apro va dos em lei;

III – so li ci tar, por es cri to, in for ma ções à ad mi nis -
tra ção di re ta e in di re ta, bem como re qui si tar do cu -
men tos pú bli cos ne ces sá ri os h elu ci da ção do ato ob -
je to de fis ca li za ção;

IV – ava li ar 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, no ta da men te quan do hou ver
in dí ci os de per da, ex tra vio ou ir re gu la ri da de de qual -
quer na tu re za de que re sul te pre ju í zo ao Erá rio;

V – pro vi den ci ar a efe ti va ção de pe rí ci as, bem
como so li ci tar ao Tri bu nal de con tas da União que re -
a li ze ins pe ções ou au di to ri as de na tu re za con tá bil, fi -
nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al
nas uni da des ad mi nis tra ti vas da União e de ma is en ti -
da des re fe ri das no in ci so an te ri or;

VI – apre ci ar as con tas na ci o na is das em pre sas
su pra na ci o na is de cujo ca pi tal so ci al a União par ti ci -
pe de for ma di re ta ou in di re ta, bem as sim a apli ca ção
de qua is quer re cur sos re pas sa dos me di an te con vê -
nio, acor do, ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne -
res, a Esta do, ao Dis tri to Fe de ral ou a Mu ni cí pio;

VII – pro mo ver a in te ra ção do Se na do Fe de ral
com os ór gãos do Po der Exe cu ti vo que, pela na tu re za 
de suas ati vi da des, pos sam dis por ou ge rar da dos de
que ne ces si ta para o exer cí cio de fis ca li za ção e con -
tro le:

VIII – pro mo ver a in te ra ção do Se na do Fe de ral
caiu os ór gãos do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú -
bli co que, pela na tu re za de suas ati vi da des, pos sam
pro pi ci ar ou ge rar da dos de que ne ces si ta para o
exer cí cio de fis ca li za ção e con tro le;

IX – pro por ao Ple ná rio do Se na do as pro vi dên -
ci as ca bí ve is em re la ção aos re sul ta dos da ava li a ção, 
in clu si ve quan to ao re sul ta do das di li gên ci as re a li za -
das pelo Tri bu nal de Con tas da União.

§ 2º Ve ri fi ca da a exis tên cia de ir re gu la ri da de,
será re me ti da có pia da do cu men ta ção per ti nen te ao
Mi nis té rio Pú bli co, a flui de que este pro mo va a ação
ca bí vel, de na tu re za cí vel ou pe nal.

§ 3º As co mis sões per ma nen tes e tem po rá ri as,
in clu í das as co mis sões par la men ta res de in qué ri to,
po de rão so li ci tar à Co mis são Eco no mia, Fis ca li za ção 
e Con tro le a co o pe ra ção ade qua da ao exer cí cio de
suas ati vi da des. (NR)

Art. 99-A. A fis ca li za ção e o con tro le dos atos do
Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di -
re ta, pela Co mis são de Eco no mia, Fis ca li za ção e
Con tro le, obe de ce rão às se guin tes re gras: (NR)

I – a pro pos ta de fis ca li za ção e con tro le po de rá
ser apre sen ta da por qual quer mem bro ou Se na dor à



Co mis são, com es pe cí fi ca in di ca ção do ato e fun da -
men ta ção da pro vi dên cia ob je ti va da;

II – a pro pos ta será re la ta da pre vi a men te, quan -
to à opor tu ni da de e con ve niên cia da me di da e ao al -
can ce ju rí di co, ad mi nis tra ti vo, po lí ti co, eco nô mi co, so -
ci al ou or ça men tá rio do ato im pug na do, de fi nin do-se
o pla no de exe cu ção e a me to do lo gia de ava li a ção;

III – apro va do o re la tó rio pré vio pela Co mis são,
o re la tor po de rá so li ci tar os re cur sos e o as ses so ra -
men to ne ces sá ri os ao bom de sem pe nho da Co mis -
são, in cum bin do à Mesa e à Admi nis tra ção da Casa o
aten di men to pre fe ren ci al das pro vi dên ci as re que ri -
das. Re je i ta do o re la tó rio, a ma té ria será en ca mi nha -
da ao Arqui vo;

IV – o re la tó rio fi nal da fis ca li za ção e con tro le,
em ter mos de com pro va ção da le ga li da de do ato,
ava li a ção po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, so ci al e eco nô mi ca
de sua edi ção, e quan to à efi cá cia dos re sul ta dos so -
bre a ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al,
obe de ce rá, no que con cer ne à tra mi ta ção, as nor mas
do ar ti go se guin te.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são, para a exe cu ção
das ati vi da des de que tra ta este ar ti go, po de rá so li ci -
tar ao Tri bu nal de Con tas da União as pro vi dên ci as ou 
in for ma ções pre vis tas no art. 71, IV e VII, da Cons ti tu -
i ção Fe de ral.

Art. 99-B. Ao ter mo dos tra ba lhos, a Co mis são
apre sen ta rá re la tó rio cir cuns tan ci a do, com suas con -
clu sões, que será pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe -
de ral e en ca mi nha do: (NR)

I – à Mesa, para as pro vi dên ci as de al ça da des -
ta, ou ao Ple ná rio, ofe re cen do, con for me o caso, pro -
je to de lei, de de cre to le gis la ti vo, de re so lu ção ou in di -
ca ção;

II – ao Mi nis té rio Pú bli co ou à Advo ca cia-Ge ral
da União, com có pia da do cu men ta ção, para que pro -
mo va a res pon sa bi li da de ci vil ou cri mi nal por in fra -
ções apu ra das e ado te ou tras me di das de cor ren tes
de suas fun ções ins ti tu ci o na is;

III – ao Po der Exe cu ti vo, para ado tar as pro vi -
dên ci as sa ne a do ras de ca rá ter dis ci pli nar e ad mi nis -
tra ti vo de cor ren tes do dis pos to no art. 37, §§ 2º a 6º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de ma is dis po si ções cons ti -
tu ci o na is e le ga is apli cá ve is;

IV – à co mis são per ma nen te que te nha ma i or
per ti nên cia com a ma té ria, a qual in cum bi rá o aten di -
men to do pres cri to no in ci so an te ri or;

V – à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção e ao Tri bu nal de Con tas da
União, para as pro vi dên ci as pre vis tas no art. 71 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos dos in ci sos II III e V
a re mes sa será fe i ta pelo Pre si den te do Se na do.

Art. 99-C. Apli cam-se à Co mis são de Eco no mia, 
Fis ca li za ção e Con tro le as nor mas re gi men ta is per ti -

nen tes às de ma is co mis sões per ma nen tes, no que
não con fli ta rem com os ter mos das dis po si ções cons -
tan tes dos arts. 99 a 99-B, sal vo quan to às do § 2º do
art. 77 e dos arts. 91 e 92. (NR)

§ 1º Ocor ren do a hi pó te se de exer cí cio con cor -
ren te de com pe tên cia fis ca li za do ra por duas ou mais
co mis sões so bre os mes mos fa tos, os tra ba lhos se
des do bra rão em re u niões con jun tas, por ini ci a ti va do
Pre si den te de um dos ór gãos ou de um ou mais de
seus mem bros.

§ 2º A Co mis são de Eco no mia, Fis ca li za ção e
Con tro le po de rá, se hou ver mo ti vo su fi ci en te, co mu ni -
car fa tos in ves ti ga dos à co mis são cor res pon den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, para que esta ado te pro vi -
dên cia que lhe afi gu rar ca bí vel. (NR)

Art. 100 À Co mis são de Edu ca ção e Assun tos
So ci a is com pe te opi nar so bre pro po si ções que di gam 
res pe i to a: (NR)

I – re la ções de tra ba lho, or ga ni za ção do sis te ma 
na ci o nal de em pre go e con di ção para o exer cí cio de
pro fis sões, se gu ri da de so ci al, pre vi dên cia so ci al, po -
pu la ção in dí ge na, as sis tên cia so ci al, nor mas ge ra is
de pro te ção e in te gra ção so ci al das pes so as por ta do -
ras de de fi ciên ci as e pro te ção à in fân cia, à ju ven tu de
e aos ido sos;

II – pro te ção e de fe sa da sa ú de, con di ções e re -
qui si tos para re mo ção de ór gãos, te ci dos e subs tân ci -
as hu ma nas para fins de trans plan te, pes qui sa, tra ta -
men to e co le ta de san gue hu ma no e seus de ri va dos,
pro du ção, con tro le e fis ca li za ção de me di ca men tos,
sa ne a men to, ins pe ção e fis ca li za ção de ali men tos e
com pe tên cia do Sis te ma Úni co de Sa ú de;

III – nor mas ge ra is so bre pro te ção do meio am -
bi en te e con tro le da po lu i ção, con ser va ção da na tu re -
za, de fe sa do solo e dos re cur sos na tu ra is, flo res ta,
caça, pes ca, fa u na, flo ra e cur sos d’água;

IV – nor mas ge ra is so bre edu ca ção, cul tu ra, en -
si no e des por tos, ins ti tu i ções edu ca ti vas e cul tu ra is,
di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal, sa lá rio -edu -
ca ção; (NR)

V – di ver são e es pe tá cu los pú bli cos, cri a ções
ar tís ti cas, da tas co me mo ra ti vas e ho me na gens cí vi -
cas; (NR)

VI – for ma ção e aper fe i ço a men to de re cur sos
hu ma nos; (NR)

VII – co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le -
vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis são
e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens; (NR)

VIII – cri a ções ci en tí fi cas e tec no ló gi cas, in for -
má ti ca, ati vi da des nu cle a res de qual quer na tu re za,



trans por te e uti li za ção de ma te ri a is ra di o a ti vos, apo io
e es tí mu lo à pes qui sa e cri a ção de tec no lo gia; (NR)

IX – ou tros as sun tos cor re la tos. (NR)

Art. 4º Su pri mam-se os Arti gos 102, 102-A,
102-B, 102-C e 102-D do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral.

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Re so lu ção em tela visa o apri mo ra -
men to do pro ces so le gis la ti vo do Se na do Fe de ral me -
di an te a fu são de qua tro co mis sões per ma nen tes: a
Co mis são de Edu ca ção com a Co mis são de Assun -
tos So ci a is, for man do a Co mis são de Edu ca ção e
Assun tos So ci a is – CEAS e; a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos com a Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, for man do a Co mis são de Eco no mia, Fis ca li za -
ção e Con tro le – CEFC; bem como atra vés do ajus te
do nú me ro de mem bros de al gu mas co mis sões.

Com o mes mo in tu i to das fu sões, fo ram al te ra -
dos os nú me ros de mem bros de al gu maa co mis sões,
fa ci li tan do as sim a vo ta ção das ma té ri as, pois com
um ma i or nú me ro de mem bros fa ci li ta-se a for ma ção
de quo rum mí ni mo para a de li be ra ção das pa u tas.
No caso es pe cí fi co da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus -
ti ça e Ci da da nia, pre ten de-se, tam bém, cor ri gir uma
la cu na re gi men tal, quan do da apre ci a ção de Pro pos -
tas de Emen das à Cons ti tu i ção. No caso de se rem
apre sen ta das emen das à PEC pela CCJ, era ne ces -
sá rio a com ple men ta ção de as si na tu ras para que fos -
se al can ça do o nú me ro mí ni mo de 27 Se na do res
para que es tas pu des sem ter va li da de.

Edu ca ção e bem-es tar so ci al são ma té ri as atre -
la das en tre si. Um pro je to que me lho re a edu ca ção de 
jo vens e adul tos, além da ques tão edu ca ci o nal en glo -
ba a ques tão so ci al da di mi nu i ção do ín di ce de anal fa -
be tis mo nes sa po pu la ção, anal fa be tis mo que é uma
gran de ma ze la so ci al, pois ca u sa um dos gran des
pro ble mas a ser ata ca do no Bra sil, o de sem pre go.
Nes te mes mo pris ma te mos a edu ca ção am bi en tal,
que no caso de um Pro je to de Lei, te ria de ser apre ci -
a do pe las duas co mis sões, a fu são agi li za este pro -
ces so sem cri ar um con fli to de com pe tên cia.

No caso da Co mis são de Eco no mia, Fis ca li za -
ção e Con tro le a ten dên cia a esta fu são pro pos ta é
ain da mais evi den te. A Co mis são que au to ri za um
cré di to ex ter no deve ter tam bém a pos si bi li da de de
fis ca li zar a apli ca ção es cor re i ta des tes re cur sos, vis to 
que po de rão ser au to ri za dos ou tros cré di tos para a
mes ma fi na li da de.

Den tro do ex pos to, apre sen to este Pro je to de
Re so lu ção para que meus pa res pos sam apri mo rá-lo

com sua ex pe riên cia, o que com cer te za so men te en -
gran de ce rá o ins tru men to pro pos to.

Sala das Ses sões, 18 de ou tu bro de 2001. – Mo -
za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

TÍTULO VI
Das Co mis sões

CAPÍTULO I
Das Co mis sões Per ma nen tes e Tem po rá ri as

Art. 72. As co mis sões per ma nen tes, além da
Co mis são Di re to ra, são as se guin tes:

I – Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – CAE;
II – Co mis são de Assun tos So ci a is – CAS;
III – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -

da nia – CCJ;
IV – Co mis são de Edu ca ção – CE;
IV-A – Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le –

CFC;
V – Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa

Na ci o nal – CRE;
VI – Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra – CI.

CAPÍTULO II
Da Com po si ção

Art. 77. A Co mis são Di re to ra é cons ti tu í da dos ti -
tu la res da Mesa, ten do as de ma is co mis sões per ma -
nen tes o se guin te nú me ro de mem bros:

I – Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, 27;
II – Co mis são de Assun tos So ci a is, 29;
III – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -

da nia, 23;
IV – Co mis são de Edu ca ção, 27;
IV-A – Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, 17;
V – Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa

Na ci o nal, 19;
VI – Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, 23.

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções Espe cí fi cas

Art. 99. A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
com pe te opi nar so bre pro po si ções per ti nen tes aos
se guin tes as sun tos:

I – 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 por des pa cho do Pre -
si den te, por de li be ra ção do Ple ná rio, ou por con sul ta
de co mis são, e, ain da, quan do, em vir tu de des ses as -



pec tos, hou ver re cur so de de ci são ter mi na ti va de co -
mis são para o Ple ná rio:

II – di re i to agrá rio, pla ne ja men to e exe cu ção da
po lí ti ca agrí co la, agri cul tu ra, pe cuá ria, or ga ni za ção
do en si no agrá rio, in ves ti men tos e fi nan ci a men tos
agro pe cuá ri os, ali e na ção ou con ces são de ter ras pú -
bli cas com área su pe ri or a dois mil e qui nhen tos hec -
ta res, aqui si ção ou ar ren da men to de pro pri e da de ru -
ral por pes soa fí si ca ou ju rí di ca es tran ge i ra, de fi ni ção
da pe que na e da mé dia pro pri e da de ru ral;

III – pro ble mas eco nô mi cos do Pa í is, po lí ti ca de
cré di to, câm bio, se gu ro e trans fe rên cia de va lo res, co -
mér cio ex te ri or e in te res ta du al, sis te ma mo ne tá rio,
ban cá rio e de me di das, tí tu los e ga ran tia dos me ta is,
sis te ma de pou pan ça, con sór cio e sor te io e pro pa -
gan da co mer ci al;

IV – tri bu tos, ta ri fas, em prés ti mos com pul só ri os, 
fi nan ças pú bli cas, nor mas ge ra is so bre di re i to tri bu tá -
rio, fi nan ce i ro e eco nô mi co; or ça men to, jun tas co mer -
ci a is, con fli tos de com pe tên cia em ma té ria tri bu táa ria
en tre a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu -
ni cí pi os, dí vi da pú bli ca e fis ca li za ção das ins ti tu i ções
fi nan ce i ras;

V – es co lha dos Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas
da União (Const., arts. 49, XIII, e 52, III, b), e do pre si -
den te e di re to res do Ban co Cen tral (Const., art. 52, III;

VI – ma té ri as a que se re fe rem os arts. 389, 393
e 394; 

VII – ou tros as sun tos cor re la tos.
Art. 100. À Co mis são de Assun tos So ci a is com -

pe te opi nar so bre pro po si ções que di gam res pe i to a:
I – re la ções de tra ba lho, or ga ni za ção do sis te ma 

na ci o nal de em pre go e con di ção para o exer cí cio de
pro fis sões, se gu ri da de so ci al, pre vi dên cia so ci al po -
pu la ção in dí ge na, as sis tên cia so ci al, nor mas ge ra is
de pro te ção e in te gra ção so ci al das pes so as por ta do -
ras de de fi ciên ci as e pro te ção á in fân cia, à ju ven tu de
e aos ido sos;

II – pro te ção e de fe sa da sa ú de, con di ções e re -
qui si tos para re mo ção de ór gãos, te ci dos e subs tân ci -
as hu ma nas para fins de trans plan te, pes qui sa, tra ta -
men to e co le ta de san gue hu ma no e seus de ri va dos,
pro du ção, con tro le e fis ca li za ção de me di ca men tos,
sa ne a men to, ins pe ção e fis ca li za ção de ali men tos e
com pe tên cia do Sis te ma Úni co de Sa ú de;

III – nor mas ge ra is so bre pro te ção do meio am -
bi en te e con tro le da po lu i ção, con ser va ção da na tu re -
za de fe sa do solo e dos re cur sos na tu ra is, flo res ta,
caça, pes ca, fa u na, flo ra e cur sos d’água;

IV – ou tros as sun tos cor re la tos.
Art. 102. À Co mis são de Edu ca ção com pe te opi -

nar so bre pro po si ções que ver sem so bre:
I – nor mas ge ra is so bre edu ca ção, cul tu ra, en si -

no e des por tos, ins ti tu i ções edu ca ti vas e cul tu ra is, di -

re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal, sa lá rio-edu -
ca ção;

II – di ver são e es pe tá cu los pú bli cos, cri a ções
ar tís ti cas, da tas co me mo ra ti vas e ho me na gens cí vi -
cas;

III – for ma ção e aper fe i ço a men to de re cur sos
hu ma nos;

IV – co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te le -
vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis são
e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens;

V – cri a ções ci en tí fi cas e tec no ló gi cas, in for má -
ti ca, ati vi da des nu cle a res de qual quer na tu re za,
trans por te e uti li za ção de ma te ri a is ra di o a ti vos, apo io
e es tí mu lo à pes qui sa e cri a ção de tec no lo gia;

VI – ou tros as sun tos cor re la tos.
Art. 102-A. À Co mis são de Fis ca li za ção e Con -

tro le, além do dis pos to nos in ci sos II a V do art. 90 e
sem pre ju í zo das atri bu i ções das de ma is co mis sões,
com pe te exer cer a fis ca li za ção e o con tro le dos atos
do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad mi nis tra ção in -
di re ta, po den do, para esse fim:

I – ava li ar a efi cá cia, efi ciên cia e eco no mi ci da de
dos pro je tos e pro gra mas de go ver no no pla no na ci o -
nal, no re gi o nal e no se to ri al de de sen vol vi men to,
emi tin do pa re cer con clu si vo;

II – apre ci ar a com pa ti bi li da de da exe cu ção or -
ça men tá ria com os pla nos e pro gra mas go ver na men -
ta is e des tes com os ob je ti vos apro va dos em lei;

III – so li ci tar, por es cri to, in for ma ções à ad mi nis -
tra ção di re ta e in di re ta, bem como re qui si tar do cu -
men tos pú bli cos ne ces sá ri os à elu ci da ção do ato ob -
je to de fis ca li za ção;

IV – ava li ar 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, no ta da men te quan do hou ver
in dí ci os de per da, ex tra vio ou ir re gu la ri da de de qual -
quer na tu re za de que re sul te pre ju í zo ao Erá rio;

V – pro vi den ci ar a efe ti va ção de pe rí ci as, bem
como so li ci tar ao Tri bu nal de Con tas da União que re -
a li ze ins pe ções ou au di to ri as de na tu re za con tá bil, fi -
nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al
nas uni da des ad mi nis tra ti vas da União e de ma is en ti -
da des re fe ri das no in ci so an te ri or

VI – apre ci ar as con tas na ci o na is das em pre sas
su pra na ci o na is de cujo ca pi tal so ci al a União par ti ci -
pe de for ma di re ta ou in di re ta, bem as sim a apli ca ção
de qua is quer re cur sos re pas sa dos me di an te con vê -
nio, acor do, ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne -
res, a Esta do, ao Dis tri to Fe de ral ou a Mu ni cí pio;



VII – pro mo ver a in te ra ção do Se na do Fe de ral
com os Órgãos do Po der Exe cu ti vo que, pela na tu re -
za de suas ati vi da des, pos sam dis por ou ge rar da dos
de que ne ces si ta para o exer cí cio de fis ca li za ção e
con tro le;

VIII – pro mo ver a in te ra ção do Se na do Fe de ral
com os ór gãos do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú -
bli co que, pela na tu re za de suas ati vi da des, pos sam
pro pi ci ar ou ge rar da dos de que ne ces si ta para o
exer cí cio de fis ca li za ção e con tro le;

IX – pro por ao Ple ná rio do Se na do as pro vi dên -
ci as ca bí ve is em re la ção aos re sul ta dos da ava li a ção, 
in clu si ve quan to ao re sul ta do das di li gên ci as re a li za -
das pelo Tri bu nal de Con tas da União.

§ 1º Ve ri fi ca da a exis tên cia de ir re gu la ri da de,
será re me ti da có pia da do cu men ta ção per ti nen te ao
Mi nis té rio Pú bli co, a fim de que este pro mo va a ação
ca bí vel, de na tu re za cí vel ou pe nal.

§ 2º As co mis sões per ma nen tes e tem po rá ri as,
in clu í das as co mis sões par la men ta res de in qué ri to
po de rão so li ci tar à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le a co o pe ra ção ade qua da ao exer cí cio de suas ati -
vi da des.

Art. 102-B. A fis ca li za ção e o con tro le dos atos
do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad mi nis tra ção in -
di re ta, pela Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
obe de ce rão às se guin tes re gras:

I – a pro pos ta de fis ca li za ção e con tro le po de rá
ser apre sen ta da por qual quer mem bro ou Se na dor à
Co mis são, com es pe ci fi ca in di ca ção do ato e fun da -
men ta ção da pro vi dên cia ob je ti va da;

II – a pro pos ta será re la ta da pre vi a men te, quan -
to à opor tu ni da de e con ve niên cia da me di da e ao al -
can ce ju rí di co, ad mi nis tra ti vo, po lí ti co, eco nô mi co, so -
ci al ou or ça men tá rio do ato im pug na do, de fi nin do-se
o pla no de exe cu ção e a me to do lo gia de ava li a ção;

III – apro va do o re la tó rio pré vio pela Co mis são,
o re la tor po de rá so li ci tar os re cur sos e o as ses so ra -
men to ne ces sá ri os ao bom de sem pe nho da Co mis -
são, in cum bin do à Mesa e à Admi nis tra ção da Casa o
aten di men to pre fe ren ci al das pro vi dên ci as re que ri -
das. Re je i ta do o re la tó rio, a ma té ria será en ca mi nha -
da ao Arqui vo;

IV – o re la tó rio fi nal da fis ca li za ção e con tro le,
em ter mos de com pro va ção da le ga li da de do ato,
ava li a ção po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, so ci al e eco nô mi ca
de sua edi ção, e quan to à efi cá cia dos re sul ta dos so -
bre a ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al,
obe de ce rá, no que con cer ne à tra mi ta ção, as nor mas
do ar ti go se guin te.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são, para a exe cu ção
das ati vi da des de que tra ta este ar ti go, po de rá so li ci -
tar ao Tri bu nal de Con tas da União as pro vi dên ci as
ou in for ma ções pre vis tas no art. 71, IV e VII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art 102-C. Ao ter mo dos tra ba lhos, a Co mis são
apre sen ta rá re la tó rio cir cuns tan ci a do, com suas con -
clu sões, que será pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe -
de ral e en ca mi nha do:

I – à Mesa, para as pro vi dên ci as de al ça da des -
ta, ou ao Ple ná rio, ofe re cen do, con for me o caso, pro -
je to de lei, de de cre to le gis la ti vo, de re so lu ção ou in di -
ca ção;

II – ao Mi nis té rio Pú bli co ou à Advo ca cia-Ge ral
da União, com có pia da do cu men ta ção, para que pro -
mo va a res pon sa bi li da de ci vil ou cri mi nal por in fra -
ções apu ra das e ado te ou tras me di das de cor ren tes
de suas fun ções ins ti tu ci o na is;

III – ao Po der Exe cu ti vo, para ado tar as pro vi -
dên ci as sa ne a do ras de ca rá ter dis ci pli nar e ad mi nis -
tra ti vo de cor ren tes do dis pos to no art. 37, §§ 2º a 6º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de ma is dis po si ções cons ti -
tu ci o na is e le ga is apli cá ve is;

IV – à co mis são per ma nen te que te nha ma i or
per ti nên cia com a ma té ria, a qual in cum bi rá o aten di -
men to do pres cri to no in ci so an te ri or;

V – à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção e ao Tri bu nal de Con tas da
União, para as pro vi dên ci as pre vis tas no art. 71 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos dos in ci sos II, III e V
a re mes sa será fe i ta pelo Pre si den te do Se na do

Art. 102-D. Apli cam-se à Co mis são de Fis ca li za -
cão e Con tro le as nor mas re gi men ta is per ti nen tes às
de ma is co mis sões per ma nen tes, no que não con fli ta -
rem com os ter mos das dis po si ções cons tan tes dos
arts. 102-A a 102-C, sal vo quan to às do § 2º do art. 77
e dos arts. 91 e 92.

§ 1º Ocor ren do a hi pó te se de exer cí cio con cor -
ren te de com pe tên cia fis ca li za do ra por duas ou mais
co mis sões so bre os mes mos fa tos, os tra ba lhos se
des do bra rão em re u niões con jun tas, por ini ci a ti va do
Pre si den te de um dos ór gãos ou de um ou mais de
seus mem bros.

§ 2º A Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le po -
de rá, se hou ver mo ti vo su fi ci en te, co mu ni car fa tos in -
ves ti ga dos à co mis são cor res pon den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, para que esta ado te pro vi dên cia que
lhe afi gu rar ca bí vel.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re so -
lu ção n.º 52, de 2001, que aca ba de ser lido, fi ca rá pe -
ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is para o re ce bi -
men to de emen das, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 275/01 -GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Le o -

mar Qu in ta ni lha como Vice-Lí der des te Par ti do, em
subs ti tu i ção ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral-PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ofí cio 
lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OF Nº 276/01-GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção do Se na dor Car los Pa tro cí nio pelo Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha como su plen te, na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia-CCJ.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será
fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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 279/O1-GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Le o -

mar Qu in ta ni lha, para subs ti tu ir o Se na dor Fre i tas
Neto como su plen te, e o Se na dor José Co e lho na
vaga des te Par ti do, tam bém como su plen te, na Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar fa -
tos en vol ven do as so ci a ções bra si le i ra de fu te bol.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL .

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fe -
i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da, e a Pre si dên cia de sig na 
o Se na dor José Co e lho, como mem bro da CPI des -
ti na da a in ves ti gar fa tos en vol ven do as so ci a ções
bra si le i ras de fu te bol, nos ter mos do ofí cio que aca -
ba de ser lido.

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 Nº 281/01-GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Le o -

mar Qu in ta ni lha para subs ti tu ir o Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos, como ti tu lar, e o Se na dor Lind berg
Cury, para subs ti tu ir o Se na dor Fre i tas Neto, como su -
plen te na Co mis são de Edu ca ção.

Aten ci o sa men te. – Hugo Na po leão, Lí der do
Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

OF Nº 282/01-GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a V. Exª o des li -

ga men to do Se na dor Car los Pa tro cí cio da Co mis são
de Edu ca ção, como ti tu lar, em vir tu de de sua des fi li a -
ção do PFL.

Cor di al men te, Hugo Ha po leão, Lí der do Par ti -
do Fren te Li be ral – PFL.

OF Nº 284/01 -GLPFL

BrasÍ Lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a V. Exª o des li -

ga men to do Se na dor Fre i tas Neto como su plen te, da
Co mis são de Infra-es tru tu ra, em vir tu de de sua des fi -
li a ção do PFL.

Cor di al men te. – Hugo Na po leão, Lí der do Par ti -
do da Fren te Li be ral – PFL.

OF Nº 285/01 -GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Le o -

mar Qu in ta ni lha, para subs ti tu ir o Se na dor Edu ar do



Si que i ra Cam pos, como ti tu lar, e o Se na dor Antô nio
Car los Jú ni or para subs ti tu ir o Se na dor Car los Pa tro -
cí nio, como su plen te na Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Cor di al men te – Hugo Na po leão, Lí der do Par ti -
do da Fren te Li be ral – PFL.

OF Nº 286/01-GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a V. Exª o des -
li ga men to do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
como su plen te, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, em vir tu de de sua des fi li a ção do PFL.

Cor di al men te, – Hugo Na po leão, Lí der do
Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

OF Nº  287/01-GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a V. Exª o des li -

ga men to do Se na dor Car los Pa tro cí nio, como su plen -
te, da Co mis são de Assun tos So ci a is, em vir tu de de
sua des fi li a ção do PFL.

Cor di al men te, – Hugo Na po leão, Lí der do Par -
ti do da Fren te Li be ral – PFL.

OF Nº 288/01-GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Le o -

mar Qu in ta ni lha para subs ti tu ir o Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos, como ti tu lar, na Co mis são de
Assun tos So ci a is.

Cor di al men te, – Hugo Na po leão, Lí der do Par -
ti do da Fren te Li be ral – PFL.

OF Nº 289/01-GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Le o -

mar Qu in ta ni lha, para subs ti tu ir o Se na dor Car los
Pa tro cí nio, como ti tu lar, na Co mis são de Infra es -
tru tu ra.

Cor di al men te, – Hugo Na po leão, Lí der do Par -
ti do da Fren te Li be ral – PFL.

OF. Nº 291/01-GLPFL

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a subs ti tu i ção

do Se na dor Fre i tas Neto pelo Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha, como su plen te, na Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to, des ti na da a apu rar, em todo o
País, o ele va do cres ci men to de rou bo de car gas
trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes ro do -
viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os.

Cor di al men te, – Hugo Na po leão, Lí der do Par -
ti do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to n.º 598, de 2001, de au to ria do Se -
na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan do que so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 236, 
de 2000 (n.º 608/2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da TV Ôme ga Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens – TV, nas ci da des do Rio de Ja ne i ro,
Re ci fe, Belo Ho ri zon te, For ta le za e São Pa -
u lo, nos Esta dos do Rio de Ja ne i ro, Per nam -
bu co, Mi nas Ge ra is, Ce a rá e São Pa u lo, res -
pec ti va men te, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al, seja ou vi da, tam bém, a
Co mis são de Assun tos So ci a is.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que o re -
que ri men to foi in clu í do na pa u ta de hoje como Item 1,
em vir tu de de a ma té ria ao qual se re fe re cons tar na
Ordem do Dia da pre sen te ses são e se en con trar em
re gi me de ur gên cia.

Pas sa-se à vo ta ção do re que ri men to.
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 con tra e so li ci ta à base que en ca mi nhe tam bém
con tra ri a men te.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, o PSDB en ca mi nha o voto con tra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB, da mes ma for ma, en ca mi nha o
voto con trá rio ao re que ri men to.



O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – O PFL en -
ca mi nha voto con trá rio ao re que ri men to.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
O Blo co en ca mi nha voto fa vo rá vel ao re que ri men to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O Par -
ti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota fa vo ra vel men te ao re -
que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção, pelo Blo co, ao
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, tra ta-se de uma ques tão de ex tra or -
di ná ria opor tu ni da de para o Se na do Fe de ral...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª está ori en tan do a ban ca da?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sim, Sr. Pre si den te, e, se pos sí vel, con cla man do to -
dos os Se na do res a ob ser var a opor tu ni da de que te -
mos.

A TV Ôme ga, man te ne do ra da Rede TV, re ce -
beu em maio de 1999 as con ces sões da TV Man che -
te, em uma ope ra ção que o Mi nis té rio Pú bli co tem
clas si fi ca do de ”ne go ci a ção pri va da de bens pú bli -
cos“. A con ces são da TV Man che te foi ofi ci al men te
trans fe ri da pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções à TV
Ôme ga, após acor do com o en tão con tro la dor da
emis so ra, Pe dro Jac ques Ka pel ler. Há que se no tar
que a Rede Man che te foi cri a da em 1982 e teve uma
pri me i ra re no va ção de con ces são em 1996, a ser no -
va men te re no va da em 2001.

A TV Ôme ga as su miu cer ca de 1.600 fun ci o ná -
ri os da Man che te e as dí vi das pre vi den ciá ri as e tra ba -
lhis tas. Em 1999, a TV Ôme ga pro mo veu ne go ci a -
ções co le ti vas de tra ba lho com as en ti da des sin di ca is...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª está ori en tan do a ban ca da e
já há re cla ma ções no Ple ná rio. Peço a V. Exª que con -
clua.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, re gi men tal men te, como au tor do re -
que ri men to, te nho o di re i to de jus ti fi cá-lo. O au tor do
re que ri men to nor mal men te tem o di re i to de en ca mi -
nhar o re que ri men to, além de ori en tar a ban ca da.
Peço, por tan to, o di re i to re gi men tal de fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, é que na hora exa ta V. Exª não o re -
que reu.

Mas con ti nue V. Exª, por fa vor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT-SP. Para

ori en tar a Ban ca da.) – Então, em 1999, a TV Ôme ga

pro mo veu ne go ci a ções co le ti vas de tra ba lho com as
en ti da des sin di ca is, com pro me ten do-se a: pri me i ro,
qui tar os sa lá ri os atra sa dos em doze par ce las men -
sa is; se gun do, man ter os pa ga men tos sub se qüen tes
em dia; e, ter ce i ro, pa gar as dí vi das jun to ao INSS e
ao Fun do de Ga ran tia. Essa ne go ci a ção se ria cum pri -
da em um pra zo de 180 dias, após o que de ve ria ser
ins ta la do um pro ces so de de mis são vo lun tá ria. No
en tan to, sur pre en den te men te, ne nhum dos com pro -
mis sos aci ma men ci o na dos foi hon ra do pe los no vos
pro pri e tá ri os. Des de no vem bro de 1999 os tra ba lha -
do res não re ce bem seus sa lá ri os.

O pa tri mô nio e a em pre sa TV Man che te, na
oca sião, sob pe nho ra e hi po te ca em to dos os gra us e
efe i tos, fi cou com a He sed Par ti ci pa ções Ltda., do
Empre sá rio Fá bio Sa bo ya, que com prou o pas si vo da 
em pre sa. A Bloch Edi to res – par te do gru po que con -
tro la va a Man che te –, se gun do o con tra to fir ma do
com o ban que i ro, ser vi ria de ga ran ti do ra do ne gó cio,
uma es pé cie de fi a do ra. Ale gan do es tar sen do pres si -
o na da por cre do res, a Bloch Edi to res S/A en trou com
ação na Jus ti ça pe din do que a TV Ôme ga as su mis se
as dí vi das da Man che te. Em ou tu bro de 1999, a Ju í za
da 14ª Vara Cí vel do Rio, Ro sa na Na ve ga Cha gas,
de cla rou à TV Ôme ga, con tro la do ra da Rede TV!, su -
ces so ra da TV Man che te, res pon sá vel tam bém pe las
dí vi das do gru po an te ri o res à ven da da emis so ra. A
em pre sa re cor reu mas a Jus ti ça deu ga nho de ca u sa
à Bloch. A sen ten ça obri ga a emis so ra a ar car com as
dí vi das – in clu si ve as tra ba lhis tas – de i xa das pela
Man che te quan do esta foi ven di da para a Rede TV!,
em maio de 1999. A Rede TV! re cor reu no va men te da 
de ci são.

Em de zem bro de 1999, ex-fun ci o ná ri os da TV
Man che te de São Pa u lo en tra ram em gre ve. No Rio, a
Rede TV! fe chou o es tú dio e en cer rou as ati vi da des. A 
cri se fi nan ce i ra da emis so ra tor nou-se pú bli ca com o
não-pa ga men to da sé ti ma par ce la dos sa lá ri os dos
an ti gos fun ci o ná ri os da TV Man che te. A Rede TV, por
sua vez, tem afir ma do que o di nhe i ro po de ria ser se -
qües tra do por cre do res da TV Man che te. 

Em agos to de 2000, o Juiz José Car los Mal do -
na do, da 5ª Vara de Fa lên ci as e Con cor da tas, do Tri -
bu nal de Jus ti ça do Rio de Ja ne i ro, ace i tou o pe di do
de fa lên cia do Gru po Bloch Edi to res. Na oca sião, o
só cio ma jo ri tá rio da em pre sa, Pe dro Jac ques Ka pel -
ler, en trou com um pe di do de fa lên cia da TV Ôme ga.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Emi nen -
te Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª está fa lan do há
cin co mi nu tos. Peço-lhe que con clua seu ra ci o cí nio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, a com ple xi da de do tema é tal que con -



ti nu a re mos a fa lar dele quan do hou ver a dis cus são do 
pro je to. Mas, jus ta men te por en vol ver uma ques tão
so ci al de ex tra or di ná ria re le vân cia e por ser o Se na do 
a ins ti tu i ção que re pre sen ta o povo e que tem a opor -
tu ni da de de pro mo ver o en ten di men to en tre as di ver -
sas par tes, es ta mos re que ren do seja esta au to ri za -
ção en ca mi nha da ain da à Co mis são de Assun tos So -
ci a is, a fim de que se pro mo va o en ten di men to tão de -
se ja do para a re a li za ção de jus ti ça nes se caso, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.)

Re je i ta do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 

ao Item 2.
Dis cus são em tur no úni co do Pro je to de De cre to 

Le gis la ti vo...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois,

não, Se na dor. V. Exª tem a pa la vra pela or dem.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE. 

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
en tão, não se tra ta do item nº 2. A Mesa dis se: Pas -
sa-se ao item 2. É esse ques ti o na men to que es tou
sus ci tan do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De po is
de re je i ta do, Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE)
– Foi re je i ta do o re que ri men to para se ou vir a CAS.
Ago ra, tem de se vo tar o item 1, que é o Pro je to de Le -
gis la ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço às
Srªs e aos Srs. Se na do res que con fi ram a Ordem do
Dia no fo lhe to que se en con tra so bre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item nº 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 236, DE 2000

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to n.º 597, de 2001 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 236, de 2000 (n.º
608/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da TV 
Ôme ga Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens – TV, nas ci da -

des do Rio de Ja ne i ro, Re ci fe, Belo Ho ri zon -
te, For ta le za e São Pa u lo, nos Esta dos do
Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co, Mi nas Ge ra is,
Ce a rá e São Pa u lo, res pec ti va men te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.153, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva, com voto con trá rio do
Se na dor Ge ral do Cân di do e abs ten ção da
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Em dis cus são do Pro je to. (Pa u sa.)
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, eu dis cu ti rei o pro je to. Re al men te, es tou im pres si -
o na da. Por que não se vai dis cu ti-lo? Eu vou dis cu tir o
Pro je to, Sr. Pre si den te. Estou ape nas de mons tran do
o meu es tar re ci men to pre li mi nar, an tes de en trar no
mé ri to, de que um Pro je to que ge rou tan ta po lê mi ca e
dis cus são; tal vez a po lê mi ca e a dis cus são já te nham
sido efe ti va e de vi da men te es cla re ci das. Infe liz men te, 
ain da não foi es cla re ci do o su fi ci en te, con for me man -
da a pró pria le gis la ção da Casa em re la ção à apro va -
ção des se tipo de con ces são.

Então, eu gos ta ria de tam bém ou vir o re la tor e o
Lí der do Go ver no. Nem to dos os Se na do res par ti ci pa -
ram da dis cus são, Se na dor Ro me ro Jucá. Eu gos ta ria 
de ou vir o re la tor, Se na dor Pe dro Piva, por que na úl ti -
ma au diên cia pú bli ca foi dito que al guns en ca mi nha -
men tos se ri am fe i tos, que al gu mas co mis sões se ri am 
cri a das para in ter me di ar o gi gan tes co im bró glio ge ra -
do e que ha via a ne ces si da de fun da men tal de cum -
prir-se o que de ter mi na a lei so bre con ces são – que
aqui está ras ga da. Então, pre ci sa mos dis cu tir isso.

Como a úl ti ma re u nião em que os Se na do res to -
ma ram par te foi uma au diên cia pú bli ca, eu gos ta ria
de ter aces so às in for ma ções pos te ri o res, até para fa -
zer ju í zo de va lor em re la ção ao fato. Ti ve mos uma re -
u nião na co mis são, em que nada foi de ci di do e fi cou
de se cri ar uma co mis são para ir adi an te com o pro -
ces so, para que se pu des se bus car o con sen so. Qu e -
ro sa ber se fo ram su pe ra dos os pro ble mas le ga is em
re la ção à con ces são. 

Então, Sr. Pre si den te, de fato, es tou fa zen do um
ape lo  não é uma ques tão de or dem, pois não é um
pro ble ma re gi men tal. Eu gos ta ria que os Par la men ta -
res pu des sem ex pli car a ma té ria, vis to que, na co mis -
são, nin guém a con se guia ex pli car.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para con tra di tar as afir -
ma ções da He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esta mos
dis cu tin do a ma té ria.



O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Então, que ro dis cu tir a ma té ria, con tra di tan do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
terá a pa la vra para dis cu tir a ma té ria, após o Se na dor
Ge ral do Cân di do, pela or dem de ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
terá a pa la vra para dis cu tir a ma té ria após o dis cur so do 
Se na dor Ge ral do Cân di do, pela or dem de ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, la men ta vel men te, a Co mis -
são de Edu ca ção, na úl ti ma ter ça-fe i ra, apro vou esse
pro je to de for ma aço da da. Os Se na do res da Co mis -
são po dem não gos tar, mas digo que foi fe i ta uma ma -
no bra para apro var esse pro je to. Na ter ça-fe i ra, na re -
u nião da Co mis são da Edu ca ção, quan do nós do Blo -
co da Opo si ção es tá va mos par ti ci pan do do lan ça -
men to do Pro gra ma Fome Zero no Au di tó rio Pe trô nio
Por tel la, foi co lo ca do para dis cus são, ex tra pa u ta, o
pro je to de con ces são da TV Ôme ga, ha ven do mes mo 
a in ver são de pa u ta, para que ele pu des se ser apre ci -
a do pri o ri ta ri a men te. De po is, foi apro va do um re que -
ri men to para que o pro je to pu des se ser apre ci a do em
re gi me de ur gên cia no ple ná rio.

Por tan to, foi fe i ta uma ma no bra, na nos sa au -
sên cia, para en ca mi nhar esse pro je to, mas há ain da
ques tões a se rem dis cu ti das. E va mos, en tão, apre -
sen tá-las. Na au diên cia pú bli ca que re a li za mos, fi cou
cla ro que essa con ces são não de ve ria ser de ci di da
da for ma como o foi, ain da com mu i tas ques tões a se -
rem de ba ti das e es cla re ci das. A Se na do ra He lo í sa
He le na tem ra zão ao di zer que é pre ci so que o Re la -
tor se ma ni fes te nes te ple ná rio, in for man do-nos como 
está a ques tão da con ces são.

Na ver da de, é pre ci so que se es cla re çam dois
pon tos ab so lu ta men te fun da men ta is para nor te ar a
vo ta ção des sa ma té ria. O pro ces so de ”trans fe rên cia“ 
da con ces são da an ti ga TV Man che te para a TV
Ôme ga foi in cons ti tu ci o nal – nem o Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções nem nós Se na do res du vi da mos dis so.
To dos sa be mos que não pode ha ver trans fe rên cia de
con ces são pú bli ca. Hou ve ir re gu la ri da de no pri me i ro
pro ces so re a li za do pelo en tão Mi nis tro Pi men ta da
Ve i ga, o que ocor reu gra ças a um acor do, em 1999,
en tre S. Exª e os di ri gen tes da em pre sa e re pre sen -
tan tes dos tra ba lha do res. À épo ca, a TV Ôme ga se
com pro me teu a as su mir cer ca de 1.600 fun ci o ná ri os
da TV Man che te e as dí vi das pre vi den ciá ri as e tra ba -
lhis tas. Este era o acor do: qui tar os sa lá ri os atra sa dos 

em 12 par ce las men sa is; man ter os pa ga men tos sub -
se qüen tes em dia; pa gar as dí vi das jun to ao INSS e
ao Fun do de Ga ran tia. Esse acor do foi des cum pri do
no to can te à qui ta ção dos sa lá ri os atra sa dos e de pó -
si tos do Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço.

Ou tro as pec to im por tan te é a tra mi ta ção do pro -
ces so na Casa. A Re so lu ção nº 39, de 1992, ”dis põe
so bre for ma li da des e cri té ri os para a apre ci a ção dos
atos de ou tor ga e re no va ção da con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para os ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens“. Em seu art. 1º, diz o se -
guin te:

Art. 1º O exa me e apre ci a ção pela Co -
mis são de Edu ca ção dos atos de ou tor ga e
re no va ção de con ces são, per mis são e au to -
ri za ção para ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens obe de ce rá às se guin -
tes for ma li da des:

I – quan to aos atos de re no va ção:
(...)
c) com pro va ção de que a emis so ra

está em dia com suas obri ga ções so ci a is e
con tri bu i ções sin di ca is, nos ter mos da le gis -
la ção em vi gor;

Mas a emis so ra não está em dia com es sas
obri ga ções e con tri bu i ções. Te nho em mão um do -
cu men to da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, for ne ci do no
mês de se tem bro de 2001, ates tan do que a emis so -
ra está em dé bi to com o Fun do de Ga ran tia do Tem -
po de Ser vi ço, no va lor de R$1.086.207,66, além de
não ter qui ta do a dí vi da as su mi da com a an ti ga TV
Man che te, de mais de R$42 mi lhões.

Por tan to, essa pro pos ta de se apro var a con ces -
são foge à le gis la ção. Isso é in cons ti tu ci o nal e des res -
pe i ta a Re so lu ção nº 39.

Na au diên cia pú bli ca que re a li za mos há me nos
de um mês, na Co mis são de Edu ca ção, fi cou cla ro
que ha via di ver gên cia en tre os da dos apre sen ta dos
pe los tra ba lha do res e pelo re pre sen tan te da TV Ôme -
ga, no to can te ao cum pri men to das obri ga ções sin di -
ca is e tam bém so ci a is. Por isso, fi ca mos sur pre sos
com a ma no bra que per mi tiu a in clu são des se pro -
ces so ex tra pa u ta na úl ti ma re u nião da Co mis são de
Edu ca ção, pois es ta va cla ro o en ten di men to de que a
Co mis são de ve ria cer car-se de ma i o res da dos, a fim
de ga ran tir, sim, a con ti nu i da de das ope ra ções da TV
Ôme ga (Rede TV!), mas não em pre ju í zo dos di re i tos
so ci a is de mais de mil tra ba lha do res.

Essa con ces são ca u sa um pre ju í zo imen so a
mais de mil tra ba lha do res da an ti ga TV Man che te, da



qual a TV Ôme ga é su ces so ra. Por isso, so mos con -
trá ri os à sua apro va ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra, para dis cu tir, à Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Sr. Pre si den te, não so li ci tei ain da a pa la vra. O ter ce -
i ro ins cri to é o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de -
ran ça do Blo co pe diu que fos se fe i ta uma al te ra ção.
Mas, se V. Exª não quer fa lar ago ra, con ce do a pa la -
vra ao Se na dor Álva ro Dias, se guin do a or dem de ins -
cri ção.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sr.ªs e Srs. Se na do res, devo ma ni fes tar as ra zões do
meu voto fa vo rá vel ao re la tó rio do Se na dor Pe dro
Piva. Esse as sun to foi in ten sa men te dis cu ti do na Co -
mis são de Edu ca ção, com a re a li za ção de duas au -
diên ci as.

Em pri me i ro lu gar, que ro di zer, Srªs e Srs. Se na -
do res, que res pe i ta mos os tra ba lha do res que exer ce -
ram ati vi da de pro fis si o nal na TV Man che te e são cre -
do res des sa em pre sa de co mu ni ca ção. Há uma pen -
dên cia tra ba lhis ta, e, evi den te men te, os di re i tos sa gra -
dos des ses tra ba lha do res de ve rão ser res pe i ta dos.

A Jus ti ça do Tra ba lho as sim se ma ni fes ta, pela
pa la vra da Ju í za Pre si den te da 21ª Vara do Tri bu nal
Re gi o nal do Tra ba lho de São Pa u lo, Drª Ma ria Cris ti -
na Fisch: ”A TV Man che te con ti nua exis tin do, tem o
seu pró prio pa tri mô nio, con for me de vi da men te com -
pro va do pela TV ÔMEGA, e deve con ti nu ar res pon -
den do pela pre sen te exe cu ção“.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a apro va ção des sa con ces são não sig ni fi ca a ne ga -
ção de di re i tos sa gra dos de tra ba lha do res que exer -
ce ram a sua pro fis são e que de vem ser cor re ta men te
re mu ne ra dos.

Dito isso, de ve mos con si de rar tam bém o di re i to
de cer ca de 1.200 tra ba lha do res que hoje exer cem
suas ati vi da des na Rede TV! em todo o Bra sil e de ou -
tros cin co mil tra ba lha do res que exer cem suas ati vi -
da des gra ças a em pre gos in di re tos pro por ci o na dos
pela Rede TV!.

A Rede TV! é hoje a rede de te le vi são que mais
cres ce no Bra sil. Ela cons tru iu vin te mil me tros qua -
dra dos de es tú di os em todo o País e está pre sen te
em pra ti ca men te to dos os Esta dos da Fe de ra ção.
Alcan ça ín di ces ele va dos de au diên cia, numa de -
mons tra ção de que pas sou a ser uma op ção, uma al -
ter na ti va do te les pec ta dor bra si le i ro.

E, se há aque les que com ba tem o mo no pó lio da
Rede Glo bo de Te le vi são no Bra sil, que con si de ram a
exis tên cia des se mo no pó lio, es tes, ob vi a men te, de -
vem en ten der a im por tân cia de uma rede al ter na ti va
que cres ce com com pe tên cia e au to ri da de, como
cres ce a Rede TV! nes te País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
vo ta mos fa vo ra vel men te à ma té ria por que en ten de -
mos que é im por tan te abrir es pa ços para al ter na ti vas
di fe ren ci a das no sis te ma de co mu ni ca ção do nos so
País. So bre tu do, é im por tan te res pe i tar o em pre go de
mu i tos pro fis si o na is que atu am gra ças à ins ta la ção
da Rede TV!, que é a emis so ra de te le vi são que mais
cres ce hoje no Bra sil.

Res pe i to, evi den te men te, o po si ci o na men to dos 
Srs. Se na do res que de se jam uma dis cus são ma i or a
res pe i to des se as sun to e que, por isso, pre ten di am fa -
zer com que essa ma té ria re tor nas se à Co mis são de
Assun tos So ci a is. No en tan to, a meu ver, os de ba tes
tra va dos na Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe -
de ral fo ram su fi ci en tes para que fos sem pres ta dos os
es cla re ci men tos ne ces sá ri os.

Em con clu são, Sr. Pre si den te, res pe i tan do os
di re i tos ad qui ri dos – e, cer ta men te, a Jus ti ça do Tra -
ba lho fará com que es tes se jam res pe i ta dos –, que re -
mos tam bém que se res pe i te a opor tu ni da de de tra -
ba lho da que les que, hoje, exer cem a sua pro fis são na 
Rede TV!.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para dis cu tir, ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Se na dor Ra mez Te bet, Srªs e Srs. Se na do res, es -
ta mos vi ven do um mo men to es pe ci al men te im por tan -
te na his tó ria das de ci sões de au to ri za ções pelo Se na -
do Fe de ral para a con ces são de emis so ras de rá dio e
de te le vi são, dos me i os de co mu ni ca ção em ge ral.

Assi na lo que, jun to ao Pre si den te da Co mis são
de Edu ca ção, Se na dor Ri car do San tos, e, pos te ri or -
men te, jun to ao Se na dor Pe dro Piva, hou ve um es for -
ço enor me da par te da que les que tra ba lha ram por
mu i tos anos na Rede Man che te para que hou ves se
um en ten di men to na li nha do que ha via sido acor da -
do, como que pra ti ca men te ob je to de uma bên ção da
par te do Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Pi men ta da Ve i -
ga, em nome do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, quan do, ao apro var essa con ces são, afir mou
pu bli ca men te que os res pon sá ve is, à épo ca, pela su -
ces são do que ha via sido a Rede Man che te iri am
com pro me ter-se, con for me es ta va no con tra to, a as -
su mir os com pro mis sos jun to ao INSS e ao Fun do de



Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço e o pa ga men to dos sa -
lá ri os da que les que ha vi am tra ba lha d o na Rede Man -
che te. Isso foi pú bli co, e hou ve a ma i or tran qüi li da de
por par te da que les que re a li za ram os es for ços.

Ade ma is, aqui re a li za mos um es for ço, a fim de
que hou ves se a au diên cia pú bli ca com a pre sen ça
dos re pre sen tan tes dos ra di a lis tas, dos jor na lis tas e
de to dos que ha vi am tra ba lha do na Rede Man che te e
que tra ba lham na Rede TV!, na ten ta ti va de um en ten -
di men to com o Pre si den te da Rede TV!, Amíl ca re
Dal le vo, o seu re pre sen tan te, bem como com o Sr. Fá -
bio Sa bo ya, que, por um con tra to com uma em pre sa
de ca pi tal de ape nas R$1 mil, ha via as su mi do todo o
pas si vo da Rede Man che te, numa ope ra ção um tan to
má gi ca, mas que con tou com a anuên cia e a su per vi -
são do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções. Por tan to, era de 
se es pe rar que hou ves se um es for ço do Mi nis tro das
Co mu ni ca ções, que in fe liz men te não com pa re ceu à
au diên cia pú bli ca, en vi an do um re pre sen tan te. S. Exª
não quis fa zer cum prir a sua pa la vra aqui.

Não ha ven do con sen so na que la re u nião, so li ci -
ta mos ao Se na dor Pe dro Piva que re ce bes se uma co -
mis são de re pre sen tan tes de jor na lis tas ilus tres,
como Car los Cha gas, Se bas tião Nery e ou tros re pre -
sen tan tes dos que ha vi am tra ba lha do na Rede Man -
che te. Pe di mos ain da que fos se re a li za do um es for ço
de en ten di men to. E o que ve mos é que, an tes que se
te nha con clu í do esse es for ço de en ten di men to, há
um enor me em pe nho da par te do Go ver no de se vo -
tar essa ma té ria.

Bem as si na lou o Se na dor Ge ral do Cân di do que
se tra ta va de uma ma nhã es pe ci al para nós, do Blo co
de Opo si ção, quan do aqui es tá va mos dis cu tin do o
Pro je to Fome Zero. Mas logo pro cu ra ram vo tar apres -
sa da men te esse pro je to na Co mis são de Edu ca ção,
para que não es ti vés se mos ali na que le ins tan te. E,
por isso, so li ci tá va mos que a ma té ria fos se en ca mi -
nha da para mais uma Co mis são e que se pros se guis -
se o es for ço de en ten di men to, mas isso o Go ver no
quer ne gar, por sua Li de ran ça, pela pa la vra do Se na -
dor Ro me ro Jucá.

Sr. Pre si den te, que re mos aler tar que fa tos como 
esse po dem ser ob je to de re pe ti ção, e o sé rio é que,
in fe liz men te, pa re ce que isso co me ça a acon te cer no -
va men te. Eis que, com o jor nal Ga ze ta Mer can til, co -
me ça a ha ver um epi só dio sé rio: to dos os 600 jor na -
lis tas e tra ba lha do res da Ga ze ta Mer can til en tra ram
em gre ve, di an te de uma trans fe rên cia...

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te uma in ter -
rup ção, só para pe dir um es cla re ci men to?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pois não. Ouço o Se na dor Ge ral do Melo com mu i ta
hon ra.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, ouvi V. Exª re gis trar com cer ta 
in dig na ção o fato de essa ma té ria ter sido apre ci a da
na sua au sên cia e na au sên cia de Par la men ta res da
Opo si ção, que es ta vam par ti ci pan do do lan ça men to
do Pro gra ma Fome Zero.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Re a li za do no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la, na ma nhã
de ter ça-fe i ra.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Esse
Pro gra ma Fome Zero foi re a li za do no Au di tó rio Pe trô -
nio Por tel la, mas não era um even to ofi ci al do Se na do. 
Não é isso?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Era um even to re a li za do no Se na do por re qui si ção da
Li de ran ça do Par ti do dos Tra ba lha do res, ten do sido
to dos os Se na do res con vi da dos.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª 
es ta va, por tan to, par ti ci pan do de um ato do seu Par ti do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Do meu Par ti do, para o qual to dos os Se na do res dos
mais di ver sos Par ti dos fo ram con vi da dos, e mu i tos
es ti ve ram ali pre sen tes.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Ouvi
a que i xa de V. Exª, que re pe te a mes ma que i xa fe i ta
pelo Se na dor Ge ral do Cân di do, su ge rin do que te nha
ha vi do algo de im pró prio ao se vo tar essa ma té ria na
au sên cia de V. Exª. Eu que ria sa ber se V. Exª en ten de
que a pa u ta só pode ser vo ta da com a sua pre sen ça.
É isso?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Infor mo a V. Exª, Se na dor Ge ral do Melo, que esse
item não es ta va na pa u ta; ele foi in clu í do ex tra pa u ta.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ge ral do Melo, vou con ce der tam bém um
apar te à Se na do ra He lo í sa He le na, para que S. Exª
com ple men te es tes es cla re ci men tos, as sim que V.
Exª com ple tar o seu apar te.

O que es tou as si na lan do é que o Go ver no usou
da sua atri bu i ção nor mal. Não es tou di zen do que foi
ile gí ti mo; es tou di zen do que o Go ver no, no tan do que
os Se na do res do Blo co de Opo si ção es ta vam em
uma ati vi da de que re que ria a nos sa aten ção, com
mu i ta ra pi dez, fez aqui lo que é le gí ti mo. Mas, em ra -
zão de ter mos per ce bi do a rá pi da vo ta ção, na nos sa
au sên cia, por es tar mos em ou tra ati vi da de, de um



item que não es ta va na pa u ta, que foi nela in clu í do ra -
pi da men te. Qu an do avi sa do, o nos so Se na dor ti tu lar
na Co mis são foi ime di a ta men te para lá, mas o Se na -
dor Lí der Ro me ro Jucá foi mais ex pe di to e con se guiu
que fos se vo ta do an tes de sua che ga da. Isso é nor -
mal, algo que com pre en de mos e cuja le gi ti mi da de
não ques ti o na mos. O que es ta mos su ge rin do é que
haja mais opor tu ni da de para o en ten di men to que ha -
vía mos pro pos to e que não ha via sido con clu í do an -
tes de vo tar a ma té ria, por que o Se na do Fe de ral pode 
cons ti tu ir-se no ca ta li sa dor de en ten di men to en tre to -
dos os que tra ba lha ram na Rede Man che te, os que
tra ba lham na Re deTV!, os res pon sá ve is pela Re -
deTV!/Rede Ôme ga e o Go ver no. E foi o pró prio Mi -
nis tro Pi men ta da Ve i ga que ha via como que aben ço -
a do o en ten di men to no qual os di re i tos dos tra ba lha -
do res da Rede Man che te se ri am aten di dos.

Então, o que es tou su ge rin do a V. Exª, Se na dor
Ge ral do Melo, Se na dor da base go ver na men tal, é
apro ve i tar mos a opor tu ni da de para di zer que va mos
apro var a con ces são para a Rede TV!/Rede Ôme ga;
que ela tra ba lhe mu i to bem e seja um emis so ra que
pos sa com pe tir com as de ma is.

Se na dor Ge ral do Melo, que ro aqui de i xar cla ro
que nós, do Blo co da Opo si ção – eu, par ti cu lar men te
–, não es ta mos, de for ma ne nhu ma, agin do para que
se im pe ça que uma nova emis so ra fun ci o ne mu i to
bem. Sou a fa vor da con ti nu i da de da Rede TV!/Rede
Ôme ga e que ro que ela te nha o ma i or su ces so. De se -
jo que, na opor tu ni da de em que se con fe re esta con -
ces são pelo Se na do Fe de ral, se jam aten di dos os di -
re i tos dos tra ba lha do res, as sim como de se jo que pos -
sa o Se na do Fe de ral ser um ins tru men to de ca ta li za -
ção de in te res ses, de en ten di men to en tre os que tra -
ba lham na Ga ze ta Mer can til, ob je to de trans fe rên cia
para o Sr. Nel son Ta nu re, a fim de que se res pe i tem
os in te res ses dos tra ba lha do res, não sen do, as sim,
uma trans fe rên cia de em pre sa e de pa tri mô nio ca rac -
te ri za da no va men te pelo des res pe i to aos di re i tos dos
tra ba lha do res.

É o ape lo que faço a V. Exª, Se na dor Ge ral do
Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, mu i to obri ga do a V. Exª. Não
es tou se quer ma ni fes tan do-me so bre o caso con cre to 
em dis cus são, a fa vor ou con tra a po si ção de V. Exª,
mas eu gos ta ria de sa ber, como vi um cer to si nal de
in con for mi da de, se V. Exª ad mi te que se pos sa vo tar
al gu ma co i sa nes ta Casa sem a pre sen ça de V. Exª e
da sua Ban ca da.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
É cla ro, e sou res pon sá vel. Mas aqui digo...

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Já es -
tou es cla re ci do e agra de ço a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço o apar te de V. Exª, Se na do ra He lo í sa He le na,
ain da que o Se na dor Ro me ro Jucá fi que um pou co
im pa ci en te.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, pri me i ra men te, eu gos ta ria mu i -
to de ou vir das Li de ran ças do Go ver no o es cla re ci -
men to a al gu mas ques tões mu i to ob je ti vas. Sei que a
ma té ria en trou na Ordem do Dia da Co mis são de
Edu ca ção como ex tra pa u ta, a qual, ge ral men te, é o
úl ti mo item. O Se na dor Ri car do San tos sim ples men te 
in clu iu o re que ri men to do Se na dor Pe dro Piva como
ex tra pa u ta, e, como tudo que é de mo crá ti co, foi apro -
va do, mas não es ta va na Ordem do Dia. Tudo bem
que esse seja um pro ce di men to re gi men tal, mas que -
ro que a Li de ran ça do Go ver no res pon da a al gu mas
co i sas. Pri me i ro: pode ha ver trans fe rên cia di re ta na li -
ci ta ção? Não es tou fa lan do de ”je i ti nho“. Sa be mos
que, em mu i tas rá di os do País, im pe ram o ”je i ti nho“ e
o tro ca-tro ca de po lí ti cos. Não que ro sa ber dis so. Pre -
ci sa mos sa ber se pode ha ver trans fe rên cia di re ta? A
Cons ti tu i ção diz que não. Qu e ro sa ber, ain da, por que
o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções cri ou um si mu la cro de 
li ci ta ção? Foi uma li ci ta ção sem li ci tan te, com um
acor do para jus ti fi car uma não-li ci ta ção. A TV Man -
che te não po de ria, in clu si ve, ter sua con ces são re no -
va da. É fun da men tal, como man da o Re gi men to, que
haja ido ne i da de fi nan ce i ra, e a TV Man che te não a
pos su ía. O Mi nis té rio das Co mu ni ca ções já ti nha
essa in for ma ção. Era pre ci so abrir uma li ci ta ção ime -
di a ta men te. O que foi fe i to? Um ”acor dão“, um
faz-de-con ta, um si mu la cro de li ci ta ção. Inclu si ve, co -
me teu-se a aber ra ção de uma em pre sa com prar a
par te boa e ou tra, a par te po dre. É ne ces sá rio ex pli -
car. So li ci to, ca ri do sa men te, que mi nhas ques tões se -
jam res pon di das, pois são re le van tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Su plicy, a Pre si dên cia lem bra a V. Exª que o seu tem -
po já está ul tra pas sa do em cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con clu in do, Sr. Pre si den te. Agra de ce rei se os Se na -
do res Pe dro Piva, Re la tor da ma té ria, e Ro me ro Jucá, 
da ma ne i ra mais com ple ta pos sí vel, res pon de rem às



in da ga ções da Se na do ra He lo í sa He le na e às que
for mu lei; que pos sa o Se na dor Pe dro Piva, tam bém,
nos re la tar suas con clu sões e re fle xões a par tir do
diá lo go man ti do com a Co mis são de ex-tra ba lha do -
res e jor na lis tas da Rede Man che te.

Qu e ro tam bém con cla mar aos res pon sá ve is
pelo jor nal Ga ze ta Mer can til para que evi tem ter mos
uma si tu a ção como a da Rede Man che te, Rede
TV!/Rede Ôme ga, em que os di re i tos dos tra ba lha do -
res aca bam não sen do res pe i ta dos.

Expres sa mos nos sa so li da ri e da de aos es for ços 
tan to da que les que tra ba lha ram du ran te tan to tem po
na Rede Man che te quan to da que les que, por tan tos
anos, dig ni fi ca ram a Ga ze ta Mer can til, que se tor nou 
um dos me lho res jor na is es pe ci a li za dos em ne gó ci os
no Bra sil e para que pos sam sen tar-se à mesa o mais
ra pi da men te pos sí vel com o sin di ca to dos jor na lis tas
e seus re pre sen tan tes para che ga rem a um bom en -
ten di men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Gos ta ria

de es cla re cer que, de acor do com o § 1º do art. 223 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, o pra zo des te pro je to está ven -
ci do des de 4 de de zem bro de 2000.

Com a pa la vra o Se na dor Gil vam Bor ges, pelo
pra zo re gi men tal de dez mi nu tos, para dis cu tir a ma -
té ria.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, esta ma té ria já foi exa us ti va men te
dis cu ti da na Câ ma ra dos De pu ta dos.

E com a la men tá vel fa lên cia da Rede Man che te, 
não te nha dú vi da, Sr. Pre si den te, de que a TV Ôme -
ga, o gru po em pre sa ri al que se mo bi li zou para sal var
e par ti ci par ati va men te des se pro ces so, tem mos tra -
do com pe tên cia não só nos in ves ti men tos, no ga nho
de au diên cia em todo o ter ri tó rio na ci o nal, mas tam -
bém com os seus com pro mis sos. Há pen dên ci as,
mas, para se sal dar uma dí vi da tão gran de como
essa, exis te um cro no gra ma.

E o que quis in da gar o Se na dor Ge ral do Melo ao 
Se na dor Edu ar do Su plicy, há pou co, era jus ta men te
isto: al guns co le gas ten tam ques ti o nar que não dis cu -
ti ram. Não dis cu ti ram por que es ta vam em ou tra re u -
nião, con tra a fome, e não de ram a pri o ri da de de vi da
a par ti ci par des se de ba te na Co mis são de Edu ca ção.

O Se na do Fe de ral re ce beu a ma té ria da Câ ma -
ra dos De pu ta dos e já es ta mos com o pra zo ven ci do.
A dis cus são se dá, por tan to, e a Opo si ção tem que fa -
zer seu pa pel. Acho que pre ci sa mos agi li zar, dar um

cré di to de con fi an ça, jus ta men te para po der mos ter
uma boa em pre sa de co mu ni ca ção que pos sa ofe re -
cer ao povo bra si le i ro uma boa pro gra ma ção.

Por tan to, o PMDB, na mi nha pes soa, como
Vice-Lí der do Par ti do, com a aqui es cên cia e ori en ta -
ção do nos so Lí der, ori en ta to dos os seus Mem bros e
sim pa ti zan tes de ou tros Par ti dos que vo tem fa vo ra -
vel men te para aca bar com essa de lon ga, que V. Exª
sabe, tan to quan to to dos que es ta mos aqui, é mu i to
na tu ral. A Opo si ção fala e a Si tu a ção vota. Então, va -
mos ob je ti var, em nome da boa ca u sa, em nome da
boa co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e Srs. 
Se na do res, que ro ape nas aler tar a Casa de que há
um re que ri men to de vo ta ção no mi nal a ser vo ta do
opor tu na men te. 

Tem a pa la vra para dis cu tir o Se na dor Ri car do
San tos, que é o Pre si den te da Co mis são de Edu ca -
ção.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, faço aqui um bre ve es cla re -
ci men to, con si de ran do a ma ni fes ta ção do Se na dor
Ge ral do Cân di do. Essa re u nião mar ca da para às
11h30min. co me çou às 11h50min., e cabe ao Pre si -
den te da Co mis são de Edu ca ção, como cabe a qual -
quer Pre si den te de Co mis são Per ma nen te do Se na -
do Fe de ral, cum prir ri go ro sa men te o Re gi men to
Inter no.

Então, sub me te mos à vo ta ção um re que ri men to 
do Re la tor da ma té ria, Se na dor Pe dro Piva, para que
fos se in clu í da em pa u ta essa ma té ria. E o re que ri -
men to foi apro va do por una ni mi da de. Esta vam na -
que le mo men to apro xi ma da men te 20 Se na do res na
re u nião da Co mis são de Edu ca ção. 

Pos te ri or men te, foi fe i to um re que ri men to de in -
ver são de pa u ta, que tam bém foi sub me ti do à vo ta ção 
e apro va do por una ni mi da de.

É im por tan te que eu pres te es ses es cla re ci men -
tos, con si de ran do a le gi ti mi da de e o cum pri men to ri -
go ro so do Re gi men to Inter no du ran te aque la re u nião.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro -
ber to Re quião, pelo pra zo re gi men tal de dez mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o
nos so ve lho Aris tó te les, co men tan do em uma de



suas obras o ato ex tre mo e o ato meio, clas si fi ca
como ato ex tre mo de co var dia o ato de um co man -
dan te de pe lo tão que, po den do to mar uma po si ção
numa co li na não o faz; e con si de ra ato ex tre mo de te -
me ri da de quem, po den do to mar a co li na, toma-a, ul -
tra pas sa e per de um nú me ro gran de de seus sol da -
dos. O ato meio, o ato cor re to, efi ci en te, se gun do Aris -
tó te les, é o ato do co man dan te que, po den do to mar a
co li na, toma-a com a me nor per da pos sí vel de ho -
mens e a man tém. 

Ana li sar este as sun to sem fa zer a de fe sa dos
tra ba lha do res da Man che te, que têm sim di re i tos mu i -
to cla ros em re la ção à Rede TV, se ria um ato ex tre mo
de co var dia. Por ou tro lado, ne gar, nes te mo men to, a
con ces são se ria um ato ex tre mo de te me ri da de, por -
que, para mim, pa re ce cla ro que a Man che te que bra,
por que per de a sua es ta bi li da de, tem di fi cul da des de
fi nan ci a men tos no pro lon ga men to des sa dis cus são.

Por ou tro lado, o Se na do Fe de ral, quan do con -
fir ma uma con ces são, pode tam bém a qual quer mo -
men to can ce lá-la. A po si ção do Se na do em fa vor dos
tra ba lha do res tem de ser fir me e de fi ni ti va, mas de
nada ga nha ri am os tra ba lha do res da an ti ga TV Man -
che te, hoje vin cu la dos por for ça con tra tu al e por for ça
dos con tra tos ne go ci a is à Rede TV, com a ex tin ção da 
con ces são nes te mo men to. Se ri am pre ju di ca dos os
5.000 em pre ga dos da Man che te e mais os 1.200 que
tra ba lham hoje na Re deTV.

Voto a fa vor da ma nu ten ção da con ces são, mas
vou as su mir no ple ná rio o com pro mis so de que es ta -
rei acom pa nhan do as ne go ci a ções com os fun ci o ná -
ri os. E se voto hoje para que a Rede TV so bre vi va – e
é bom que ela so bre vi va; é bom para os tra ba lha do -
res; é bom para a plu ra li da de da co mu ni ca ção; é bom
para a ma nu ten ção de pos tos de tra ba lhos de jor na -
lis tas e téc ni cos do sis te ma te le vi si vo bra si le i ro – é
tam bém pos sí vel – e este é o com pro mis so que as su -
mo –, pro por in clu si ve a su pres são da con ces são se
as ne go ci a ções en tre tra ba lha do res e em pre sá ri os
não fo rem en ca mi nha das com a de vi da li ci tu de, com
a de vi da cla re za e com a ma nu ten ção dos di re i tos.

Nes se mo men to o ato meio é a ma nu ten ção da
con ces são, e esse será o meu voto e com pro mis so de 
man ter aber tos os olhos e aten tos os ou vi dos para
que o Se na do da Re pú bli ca mo ni to re a se qüên cia das 
ne go ci a ções.

De nada va le ria ful mi nar a Rede TV, nes te mo -
men to, por que es ta ría mos pre ju di can do tra ba lha do -
res da mes ma for ma, por um ato ex tre mo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.

O Se na dor Pe dro Piva, como Re la tor da ma té -
ria, tem di re i to de fa lar em úl ti mo lu gar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, se rei bas tan te rá pi do.

A po si ção do Go ver no é de apro var a con ces são 
para a Rede TV! Ela as su miu os tra ba lhos e de sen -
vol ve-o com bri lhan tis mo em todo o País. Está pro pi ci -
an do mais de 1.500 em pre gos.

A ques tão tra ba lhis ta da TV Man che te está sen -
do dis cu ti da na Jus ti ça do Tra ba lho. Te nho cer te za de
que os tra ba lha do res da Man che te ga nha rão os seus
di re i tos e se rão aten di dos. Por tan to, como dis se o Se -
na dor Ro ber to Re quião, não tem nada a ver a ques -
tão tra ba lhis ta com a ques tão da con ces são.

O Go ver no ana li sou a do cu men ta ção. Os pa -
péis da Rede TV es tão cor re tos. Então, peço a apro -
va ção da ma té ria e en cer ro a mi nha dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, o ho mem pú bli co tem de ve res com a sua cons ciên -
cia. Estou di an te de um im pas se en tre a mi nha cons -
ciên cia e o de ver po lí ti co. 

O meu de ver po lí ti co, como Lí der do Go ver no, é
apo i ar a re no va ção. A mi nha cons ciên cia me man da
vo tar con tra e dou as ra zões: acom pa nhei, des de o
co me ço, as ne go ci a ções. Acre di to que elas te nham
sido fe i tas não ape nas com o apo io de to dos os Par ti -
dos, mes mo os que pro tes tam hoje, por que, na que la
oca sião, não se que ria fe char o mer ca do de tra ba lho
e os Par ti dos es ta vam cor re tos. Então, foi uma ne go -
ci a ção fe i ta não no sen ti do de bur lar a lei, mas de dar
con di ções de tra ba lho e cri ar uma ex pec ta ti va nova
nes sa di re ção. 

Por tan to, acre di to que a in ten ção de não de i xar
va zia a fa lên cia da TV Man che te foi acer ta da e tra mi -
tou ra pi da men te no Con gres so Na ci o nal exa ta men te
pela li ga ção dos Par ti dos po lí ti cos. Então, não há dú -
vi da a esse res pe i to. Tam bém não há dú vi da a res pe i -
to de que a Rede TV está a fa zer um es for ço sig ni fi ca -
ti vo, pois já re pre sen ta um mer ca do de tra ba lho. Não
lhe fa ria elo gi os à pro gra ma ção, mas nes se as pec to
ne nhu ma das emis so ras o me re cem. Po rém sou tes -
te mu nha – não acho nem te nho opi nião – de que o



acor do com os fun ci o ná ri os da TV Man che te não foi
cum pri do por um es tra ta ge ma mo ti va do por uma
ação im pen sa da de an ti gos di ri gen tes da Man che te
que en tra ram na Jus ti ça, ten tan do re a ver a Rede
Man che te, o que jus ti fi cou para Rede TV ou a Ôme ga
não cum prir o res tan te do com pro mis so, já que es ta va 
sub ju di ce. 

Vi du ran te me ses a fome – é fome mes mo, e
V. Exªs sa bem que não sou um en fá ti co de li ran te – de
mu i tos tra ba lha do res, pois a Rede Man che te fi cou
dez anos sem re co lher o Fun do de Ga ran tia por Tem -
po de Ser vi ço de seus fun ci o ná ri os, que, por con se -
guin te, fi ca ram na rua com fome e sem o res ga te do
FGTS. 

Por tan to, a mi nha cons ciên cia man da di zer que, 
não obs tan te con cor de com a re no va ção da con ces -
são pe las ra zões ex pos tas, o meu voto pes so al – não
o de Lí der – será con trá rio à ma té ria, pois não pos so
abrir mão de mi nha cons ciên cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Re la tor da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Piva, V. Exª fa la rá por úl ti mo. Com a pa la vra o
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, vou se guir o con se lho do
Se na dor Gil vam Bor ges. S. Exª diz que se a Opo si ção
se ma ni fes ta, a Ma i o ria vota. Então, vou fa lar. Fa la rei
até com mais von ta de, a par tir da in ter ven ção do Se -
na dor Artur da Tá vo la.

Vo ta rei da mes ma for ma que te nho vo ta do sem -
pre em re la ção à re no va ção de con ces sões. Este epi -
só dio de hoje de mons tra, mais uma vez, e re for ça a
con vic ção do pou co caso com que o Con gres so Na -
ci o nal tra ta de uma ques tão tão im por tan te que é a
con ces são pú bli ca para ser vi ços de ra di o di fu são e de
te le vi são.

Tra ta mos des sa ma té ria como se fos se uma
ques tão me nor. Nós da Opo si ção te mos ba ti do na te -
cla há seis anos, por di ver sas ve zes, quan do as sun to
des sa na tu re za vem à ba i la, da ne ces si da de de o
Con gres so Na ci o nal cum prir a Cons ti tu i ção Fe de ral,
que es ta be le ce a cri a ção de um Con se lho de Co mu -
ni ca ção So ci al como ór gão au xi li ar do Con gres so Na -
ci o nal para tra tar des sas ques tões.

De po is dis so, já foi apro va da a lei cri an do o Con -
se lho; essa lei foi bom bar de a da como cor po ra ti vis ta,
com cer ta ra zão; o Se na do já apro vou uma mo di fi ca -
ção na lei... Mas o fato é que o Con gres so Na ci o nal
tem agi do com de sí dia com re la ção a esse as sun to.

Sur pre en de-me que, pela pri me i ra vez, em um
as sun to ain da ne bu lo so, de trans fe rên cia de con ces -
são, não sei por que – e aí eu gos ta ria que a Ma i o ria
se ex pli cas se –, se apro va um re que ri men to de ur -
gên cia para a re no va ção de uma con ces são, quan do
há vá ri os exem plos em que o Se na do de i xa pas sar o
pra zo, e as emis so ras con ti nu am fun ci o nan do – esse
é um exem plo. O Se na dor Ra mez Te bet já in for mou
que o pra zo está ex pi ra do des de de zem bro de 2000.

Ora, se o pra zo está ex pi ra do des de de zem bro
de 2000, não atra pa lha ria em nada a con ti nu i da de
dos tra ba lhos da Rede TV! não apro var mos essa re -
no va ção ago ra. Por que do je i to que está co lo ca do, já
que apro vou a ur gên cia – aí tal vez te nha sido esse o
mo ti vo da apro va ção –, apre sen tam-nos a se guin te
chan ta gem: “se cas sar mos a re no va ção, mais de mil
tra ba lha do res se rão de mi ti dos, etc“ – esse o tipo de
ar gu men to que foi tra zi do aqui. Se o Se na do ti ves se a
in ten ção de re al men te con tri bu ir para a so lu ção des -
se pro ble ma e não ape nas di zer olim pi ca men te que
”vai con ti nu ar tra ba lhan do para isso, mas a Jus ti ça do
Tra ba lho é que vai re sol ver“, quan do sa be mos que há
uma for ma con cre ta de o Se na do con tri bu ir para so lu -
ci o nar essa ques tão tra ba lhis ta, que é exa ta men te
man ter a si tu a ção de não re no va ção, e as sim con ti -
nu a ría mos com o de ba te cha man do as par tes para
ten tar so lu ci o nar o epi só dio. 

Mas não, de for ma iné di ta, pelo me nos nos seis
anos que es tou aqui, apro va-se um re que ri men to de
ur gên cia, e en tão co me ça a des per tar sus pe i ta de
que há al gu ma mu tre ta nes sa trans fe rên cia da con -
ces são. ”Então, va mos logo apro var a re no va ção para 
po der se pul tar qual quer pos si bi li da de de que essa
mu tre ta ve nha a pú bli co“. 

Sr. Pre si den te, vou man ter o voto dado em to das 
as si tu a ções se me lhan tes, por que faço ques tão de
que o meu voto re fli ta a von ta de, em fun ção do re sul -
ta do que ve nha a ser to ma do. 

Como con cre ta men te foi apro va do o re que ri -
men to de ur gên cia, se a Ma i o ria vo tar pela cas sa ção
da con ces são da re no va ção, ocor re rão es ses epi só -
di os que fo ram re la ta dos aqui – e não que ro vo tar de
um je i to, acre di tan do que a Ma i o ria vai evi tar que te -
nha mos esse re sul ta do –, vou vo tar da mes ma for ma



que te nho vo ta do em to dos os epi só di os de re no va -
ção de con ces são: vou-me abs ter. 

Esse em ble má ti co epi só dio de mons tra que o
Con gres so Na ci o nal não pode con ti nu ar tra tan do a
con ces são de ser vi ços de ra di o di fu são e de te le vi são
como uma ques tão me nor, me ra men te bu ro crá ti ca,
que só é vo ta da por que as sim de ter mi na a Cons ti tu i -
ção Fe de ral. É ne ces sá rio re to mar a dis cus são a res -
pe i to da ne ces si da de da cri a ção do Con se lho de Co -
mu ni ca ção So ci al como ór gão au xi li ar do Con gres so
Na ci o nal, a fim de não con ti nu ar mos com me ras dis -
cus sões bu ro crá ti cas na Co mis são de Edu ca ção.

Qu an do um tema como esse traz à tona ques -
tões que de ve ri am ser abor da das pelo Con gres so
Na ci o nal, como ocor reu com essa trans fe rên cia de
con ces são, a Ma i o ria se uti li za re gi men tal e le gi ti ma -
men te de ar ti fí ci os. Do pon to de vis ta das re la ções po -
lí ti cas en tre Ma i o ria e Mi no ria, ações como a da se -
ma na pas sa da não são de bom al vi tre, por que si tu a -
ções se me lhan tes ocor rem em ou tros ca sos. Dis se -
ram que es tar numa re u nião do PT não jus ti fi ca va a
au sên cia na Co mis são. Mas Pre si den tes de Co mis -
são já che ga ram a en cer rar a ses são por es tar ha ven -
do re u nião de Ban ca da do PFL ou do PMDB. Não ve -
nham com essa his tó ria de que era nos sa obri ga ção
es tar lá, até por que, se for mos le van tar as pre sen ças
em re u niões de Co mis são para sa ber qua is Se na do -
res de fato es ti ve ram pre sen tes, para cons ta tar a as -
si du i da de, será ruim para a Ma i o ria. Mas se a Ma i o ria
qui ser le van tar a ques tão en tre Ma i o ria e Mi no ria nas
Co mis sões, não será bom para V. Exªs. 

Enca re mos a si tu a ção cor re ta men te. Re gi men -
tal men te, ocor reu uma ma no bra le gí ti ma. Entre tan to,
pelo fato de o as sun to que es ta va sen do dis cu ti do já
ter sido ob je to de au diên cia pú bli ca e re fle tir in te res se 
da Mi no ria, foi uma ma no bra po li ti ca men te in cor re ta – 
em bo ra re gi men tal men te le gí ti ma.

Sr. Pre si den te, abs te nho-me em vir tu de dos ar -
gu men tos que já apre sen tei.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to para dis cu tir.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
se rei bas tan te bre ve. 

Após ou vir to dos os ques ti o na men tos com re la -
ção a essa con ces são, o que me deu mais se gu ran ça, 
por in crí vel que pa re ça, foi o pro nun ci a men to do Se -

na dor Artur da Tá vo la, que fa lou não pela Li de ran ça
do Go ver no, mas como Se na dor.

Qu an do S. Exª afir mou que a TV Man che te, pos -
te ri or men te, pre ten dia vol tar a ter a con ces são e que,
por isso, a em pre sa que está so li ci tan do a con ces são
– no caso, a Ôme ga – não as su miu to dos os com pro -
mis sos, ti rei al gu mas con clu sões. To dos sa be mos
que a TV Man che te está pra ti ca men te fa li da e não
tem como hon rar suas obri ga ções in clu si ve com os
tra ba lha do res. Se a Ôme ga, re ce ben do essa con ces -
são, con se guin do a apro va ção da con ces são, e ten do 
re cur sos para dar pros se gui men to aos acor dos já re -
a li za dos an te ri or men te, como fa lou o Se na dor Ro ber -
to Re quião, ele e to dos nós de ve re mos ter essa obri -
ga ção de acom pa nhar como será re sol vi do o caso
dos tra ba lha do res.

Sin ce ra men te, Sr. Pre si den te, voto com a cons -
ciên cia tran qüi la a res pe i to des sa con ces são, que
será ex tin ta caso não seja dada à Ôme ga. Assim, a si -
tu a ção de uma mul ti pli ci da de de tra ba lha do res cujo
nú me ro já foi ci ta do por mu i tos não fi ca rá de ci di da e
será mu i to pior o pro ble ma dos de sem pre ga dos em
nos so País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res,
vo ta rei, acom pa nhan do o caso dos tra ba lha do res. É
o me lhor que po de mos fa zer com re la ção a essa
ques tão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
cer rar a dis cus são, con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe -
dro Piva, na qua li da de de Re la tor.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP. Como
Re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs. Se na do res, o que es ta mos dis cu tin do hoje é a
con ces são à TV Ôme ga – sim ples men te isso. To dos
os ou tros as sun tos tra ta dos já fo ram de vi da men te es -
cla re ci dos pelo Go ver no, pelo Po der Pú bli co, pelo Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções, en tre ou tros.

O Se na dor José Fo ga ça per gun tou-me por que
foi re a li za da uma re u nião es pe ci al na se gun da-fe i ra e
não na ter ça-fe i ra, como de pra xe. A re u nião foi fe i ta
na ter ça-fe i ra, con for me os pro ces sos de mo crá ti cos e 
o Re gi men to. Qu e ria ape nas dar uma sa tis fa ção aos
ora do res que me pre ce de ram...

Qu e ro dar uma sa tis fa ção ao Se na dor José
Edu ar do Du tra no que se re fe re à as si du i da de dos
Mem bros à Co mis são. Esse as sun to me é mu i to caro,
Sr. Pre si den te, por que sou Re la tor des se pro ces so e
tive ape nas uma fal ta na Co mis são de Assun tos Eco -



nô mi cos du ran te todo o ano. Com pa re ço a to das as
re u niões...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha) – Sras e Srs. Se na do res, está com a 
pa la vra o Se na dor Pe dro Piva.

Peço a aten ção da Casa para o ora dor.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, es cla re ço mais uma vez que o re la tó rio foi 
vo ta do, na ter ça-fe i ra, de acor do com o Re gi men to,
pela una ni mi da de de mais de 20 Srs Se na do res na
oca sião. Então, não há nada a dis cu tir e não vou me
alon gar nes sa dis cus são. Fo ram fe i tas au diên ci as pú -
bli cas. Qu e ro ape nas dar o meu tes te mu nho.

De se jo, tam bém, so li da ri zar-me com o Se na dor
Ro ber to Re quião que cita Aris tó te les com mu i ta pro -
pri e da de. Aliás, S. Exª tem a mi nha sim pa tia, por se
tra tar de um fi ló so fo gre go. Essa raça he lê ni ca me é
mu i to cara.

Vo ta re mos com a cons ciên cia tran qüi la. Como
Re la tor, voto com a cons ciên cia ab so lu ta men te tran -
qüi la do de ver cum pri do e de acor do com o Re gi men to.

Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º
236, de 2000.

Há Se na do res ins cri tos para en ca mi nhar.

Com a pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na, por
cin co mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA 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, in fe liz men te,
al guns ques ti o na men tos fe i tos não fo ram de vi da men -
te es cla re ci dos. É uma pena, mas é a mais ab so lu ta
ver da de. Nin guém aqui dis se, por exem plo, que não
exis te le gis la ção que pre vê, na re no va ção das con -
ces sões de rá dio e te le vi são, li ci ta ção. Por quê? Por -
que sa bem que, efe ti va men te, a le gis la ção im põe
isso. Do mes mo je i to que nin guém ex pli cou aqui por
que a TV Man che te, que teve sua con ces são ven ci da
em 1996, não po de ria ter tido re no va da a con ces são,
nem con ti nu ar à fren te da ope ra ção por mais 15 anos, 
por que não ti nha a cha ma da ido ne i da de fi nan ce i ra.
Nada dis so foi ex pli ca do, Sr. Pre si den te.

Não foi ex pli ca do tam bém por que, mes mo sa -
ben do que se es ta va fe rin do a le gis la ção, se fez uma
re u nião. Ou seja, ti nha que ha ver li ci ta ção, que não foi 
fe i ta. Para su pe rar a ne ces si da de de li ci ta ção, o que

foi fe i to, já que ha via um gi gan tes co im bró glio en vol -
ven do os tra ba lha do res do se tor? Fez-se uma re u -
nião. E como fe i ta essa re u nião? A re u nião, que po de -
ria ter sido algo de boa von ta de no sen ti do de re sol ver 
um pro ble ma sé rio dos tra ba lha do res, uma vez que
não se po de ria fa lar de trans fe rên cia – não se pode
fa zer trans fe rên cia de con ces são e há que se fa zer li -
ci ta ção -, a li ci ta ção não foi fe i ta. Então, para fa zer um
si mu la cro de li ci ta ção, o que fi ze ram? Para su pe rar os 
pro ble mas, para di zer que era tudo em nome dos tra -
ba lha do res fez-se um si mu la cro de li ci ta ção. E pior,
sem li ci tan tes, mas com a pré via de fi ni ção de quem ia 
ga nhar. E re al men te o fu tu ro ga nha dor já ti nha sido
pre vi a men te de fi ni do. E mais gra ve: em bo ra o ven ce -
dor já es ti ves se de fi ni do, não se cum priu aqui lo que
efe ti va men te foi acor da do.

Assim, Sr. Pre si den te, há um du plo pro ble ma:
pri me i ro, nin guém res pon de aqui por que a lei foi ras -
ga da. O Mi nis té rio não diz por que, em bo ra ti ves se
que ser cor ta da a con ces são, ven ci da em 1996, não
po de ria ser re no va da, e a TV Man che te não ti nha
con di ções de pas sar mais 15 anos por que não ti nha
ido ne i da de fi nan ce i ra.

Tudo isso foi es con di do em al gu ma ga ve ta. De
re pen te, ti nha que abrir uma li ci ta ção, que não é aber -
ta. Em nome de quem não se abre a li ci ta ção? Em
nome dos po bres tra ba lha do res, em nome dos jor na -
lis tas, dos fun ci o ná ri os. Não se abre a li ci ta ção para
ga ran tir os di re i tos dos tra ba lha do res. E o que acon te -
ce? Faz-se um si mu la cro de li ci ta ção e, mes mo em se 
tra tan do dos tra ba lha do res, o acor do fe i to foi ras ga do. 
Até por que, Sr. Pre si den te, – e já foi dito aqui – a Re -
so lu ção nº 39, item ”c“ do art. 1º, em que se diz que é
de fun da men tal im por tân cia para con ces são – aqui
se ras ga Cons ti tu i ção, se ras ga re so lu ção; isso é um
in fer no; se ras ga tudo quan do con vém. Enfim, a Re -
so lu ção nº 39 dis põe, não so bre o que pen sa o PT,
mas so bre for ma li da des e cri té ri os para apre ci a ção
dos atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são, per -
mis são e au to ri za ção para o ser vi ço de ra di o di fu são.
O item ”c “ do § 1º diz: ”com pro va ção de que a emis so -
ra está em dia com suas obri ga ções so ci a is e con tri -
bu i ções sin di ca is“. E, no en tan to, há até pro ces so no
Mi nis té rio do Tra ba lho.

Ras ga ram a Cons ti tu i ção por que não anu la ram
a con ces são e não fi ze ram uma li ci ta ção. E tudo em
nome dos tra ba lha do res. O acor do fe i to e que se tor -
na um si mu la cro de li ci ta ção não cum pre o que foi
pro pos to. E de po is, ain da co me tem a ou sa dia – por -



que sa bi am que se fos se ha ver trans fe rên cia, obri ga -
tó ria e in de pen den te men te da trans fe rên cia, Se na dor 
La u ro Cam pos, na li ci ta ção, a em pre sa que ga nhas se 
a con ces são obri ga to ri a men te te ria de as su mir as dí -
vi das tra ba lhis tas.

E o que foi fe i to? Abso lu ta men te nada. Hou ve
um acor do. A em pre sa está no Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral di zen do que uma par te as su miu o filé e a ou tra
os os sos, fa zen do de con ta que era o ne gó cio per fe i to. 
Pode-se uti li zar qual quer des cul pa, me nos a do res -
pe i to à le gis la ção em vi gor. Não te nho nada con tra a
TV Ôme ga. É óti ma a si tu a ção dos fun ci o ná ri os. Está
tudo mu i to bem. Não adi an ta o de lí rio per se cu tó rio de
di zer que fi ca rão de sem pre ga dos. Quem tem com pe -
tên cia se es ta be le ce, foi a des cul pa para de i xar jor na -
lis tas de fora e co lo car jor na lis tas den tro. Quem ti nha
com pe tên cia fi cou e quem não ti nha saiu, é a prer ro -
ga ti va ex clu si va para a em pre sa. Está tudo mu i to
bem. Mas te nho cer te za de que qual quer ou tro apro -
ve i ta ria o mes mo cor po fun ci o nal, jor na lis tas e fun ci o -
ná ri os que lá es tão, com pe ten tes como são.

Por tan to, Sr. Pre si den te, não pos so vo tar a fa vor 
por que ras gou-se a Cons ti tu i ção, ras gou a Re so lu ção 
nº 39 do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio, para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. 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, en ten de mos que o
me nos tra u má ti co de tudo isso é apro var a con ces -
são. Com re la ção às dú vi das sur gi das con quan to a
ou tor ga, re no va ção ou con ces são, cre io que, pelo
fato de a ma té ria ter pas sa do pelo Con gres so Na ci o -
nal, que to mou co nhe ci men to de to das as im pli ca -
ções, a lei está sen do cum pri da. Qu al quer con ces são, 
ou tor ga ou re no va ção de con ces são tem que pas sar
pelo Con gres so Na ci o nal; as sim é que en ten de mos.

Além do mais, Sr. Pre si den te, to das as ins tân ci -
as res pon sá ve is es tão en vol vi das no pro ces so, o Mi -
nis té rio Pú bli co, a Jus ti ça Tra ba lhis ta, cer ta men te, se -
gu ra men te. E o que es pe ra mos é que to dos os fun ci o -
ná ri os da ex tin ta Rede Man che te se jam res sar ci dos
em seu di re i to.

A par tir do mo men to em que re no va mos uma
con ces são, es ta mos ge ran do um novo mer ca do de
tra ba lho, es ta mos ge ran do uma nova con cor rên cia
que é cada vez mais sa lu tar nas te le co mu ni ca ções do 
nos so País. E é por isso que o PTB, o Par ti do que pre -

co ni za a ge ra ção de em pre go e ren da, vota e en ca mi -
nha fa vo ra vel men te ao pre sen te pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, com a pa la vra o Se na dor Ade mir
Andra de.

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, eu cha ma ria a aten ção des ta Casa por -
que esse é um pro ble ma sé rio e é uma obri ga ção da
clas se po lí ti ca. Há um pro ble ma con cre to da fal ta de
cum pri men to de um acor do por essa rede de te le vi -
são, um acor do do qual par ti ci pou in clu si ve o Lí der do
Go ver no nes ta Casa, que tem um po si ci o na men to
con trá rio, por ter a pre o cu pa ção com a fal ta de cum -
pri men to des se acor do com os tra ba lha do res da an ti -
ga TV Man che te. O ide al se ria que esta Casa apro -
vas se o re que ri men to do Se na dor Edu ar do Su plicy,
le vas se o pro ble ma de vol ta à Co mis são de Assun tos
So ci a is. A clas se po lí ti ca as su mi ria a sua res pon sa bi -
li da de de con du zir uma ne go ci a ção de ta ma nha im -
por tân cia para fa zer essa em pre sa cum prir o acor do.

Mas o Se na do da Re pú bli ca es ta rá de i xan do de
lado a sua obri ga ção se ago ra sim ples men te es que -
cer mos toda a fal ta de cum pri men to des sa em pre sa e 
apro var mos essa con ces são. Nos sa obri ga ção, a
obri ga ção de um ho mem do Exe cu ti vo, é de ten tar ne -
go ci ar, ten tar re sol ver con fli tos, ten tar ga ran tir di re i -
tos. E quan do vejo o Se na dor Artur da Tá vo la, Lí der
do Go ver no nes ta Casa, di zer que eti ca men te não
tem como vo tar a fa vor des sa con ces são, acho que
isso de ve ria re fle tir a ca be ça e o pen sa men to de to -
dos os Srs. Se na do res. O mí ni mo que de ve ría mos fa -
zer, Sr. Pre si den te, se ria adi ar essa vo ta ção. A clas se
po lí ti ca, o Se na do da Re pú bli ca, por uma co mis são,
por uma re pre sen ta ção, deve to mar a fren te e de ci dir
esta ques tão. Inclu si ve, não sei se é pos sí vel, mas eu
gos ta ria de re que rer o adi a men to des ta vo ta ção, fa zer 
um re que ri men to de adi a men to des ta vo ta ção. Se for
pos sí vel, eu o fa rei. Se não for pos sí vel, Sr. Pre si den -
te, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, que sem pre apro -
vou to das as con ces sões de rá dio e te le vi são nes ta
Casa e que luta pela im plan ta ção do con se lho – que
la men ta vel men te até hoje não foi im plan ta do –, em
fun ção do des cum pri men to dos acor dos, como uma
for ma de pro tes to, como uma for ma de essa emis so ra 
en ten der que há po lí ti cos pre o cu pa dos com a si tu a -
ção dos fun ci o ná ri os com os qua is ela fir mou mas
não cum priu es ses com pro mis sos, vo ta re mos con tra, 
mes mo que seja para per der, mas mar ca re mos nos so 



po si ci o na men to, a nos sa von ta de nes ta Casa, vo tan -
do con tra essa con ces são, por que te mos a cer te za de 
que a Rede Ôme ga de Te le vi são agiu de má-fé nes se
pro ces so.

Por tan to, não po de mos apla u di-la como se não
ti ves se com pro mis so al gum. É para isso que cha mo a
aten ção des ta Casa e vou, se pos sí vel, fa zer um re -
que ri men to de adi a men to de vo ta ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar vo ta ção, o Se na dor Se bas -
tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – 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, sis te ma ti ca -
men te, te nho vo ta do fa vo ra vel men te às con ces sões e 
às ou tor gas de emis so ras de rá dio e te le vi são nes ta
Casa. Este é um caso mu i to es pe ci al, e por isso re -
quer uma re fle xão. Tal vez seja um dos pou cos ca sos
de con ces são que tem ge ra do um de ba te tão in ten so
em fun ção da pe cu li a ri da de da si tu a ção.

Em fun ção de tudo o que já foi dito, Pre si den te –
não pre ci so re pe tir aqui as evi dên ci as de fa lhas, de
fal ta de von ta de po lí ti ca para re sol ver a si tu a ção –, o
meu voto é pela abs ten ção. Estou fa zen do uma de cla -
ra ção de voto no sen ti do de di zer que vo tar fa vo ra vel -
men te à re no va ção da con ces são im pli ca con tra ri ar,
cer ta men te, os in te res ses de inú me ros ser vi do res,
mais de mil, que es tão sen do in jus ti ça dos. Vo tar ao
con trá rio da con ces são, con tra a con ces são, se o Se -
na do todo ou sua ma i o ria vo tar con tra, im pli ca rá a de -
mis são de mi lha res de tra ba lha do res da Rede TV!.
Em fun ção dis so, até para de mons trar que pelo me -
nos par te do Se na do Fe de ral não con cor da com o
pro ces so todo de sen vol vi do nes te as sun to, acre di to
que o voto da Opo si ção e da que les que dele dis cor -
dam, como me pa re ce o Se na dor Artur da Tá vo la,
deva ser no sen ti do sim bó li co, ape nas para evi den ci -
ar que o Se na do não está sa tis fe i to com essa si tu a -
ção e, por tan to, por meio do voto sim bó li co, pela abs -
ten ção de par te dos Se na do res, pede que uma so lu -
ção ade qua da seja en ca mi nha da com jus ti ça para os
tra ba lha do res da Rede TV!.

Por tan to, meu voto é pela abs ten ção. No PDT,
não há con sen so; al guns Se na do res vo ta rão fa vo ra -
vel men te. Por isso, o Se na dor José Edu ar do Du tra,
Lí der do Blo co, li be ra rá o Blo co, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, en ca mi nhan -
do em nome do PPS, até por que o Blo co vai li be rar o
po si ci o na men to de cada Se na dor, como Par ti do nos
po si ci o na re mos vo tan do fa vo ra vel men te pela re no va -
ção. E por um ar gu men to mu i to sim ples: o pro ble ma
que re sul tou em todo o caso com os tra ba lha do res e a 
Rede TV! não de i xa rá de exis tir, não de i xa rá de ter
con ti nu i da de com esta vo ta ção, per ma ne ce rá por ser
uma ques tão tra ba lhis ta que está na Jus ti ça e terá
uma so lu ção. Po de re mos, in clu si ve, co la bo rar para
que essa so lu ção se im ple men te. É o que es pe ro
como ci da dão, como Se na dor, como Mem bro de uma
Casa Le gis la ti va.

Esta Casa não pode se ne gar a atu ar so bre ma -
té ria que é de sua com pe tên cia le gal: re no va ção e
con ces são de ser vi ços de co mu ni ca ção. Te mos que
le var em con si de ra ção se a re no va ção sig ni fi ca a con -
ti nu i da de de um ser vi ço de in te res se pú bli co. Se for -
mos ava li ar os pro ble mas tra ba lhis tas das em pre sas
que vêm pe dir re no va ção não ha ve rá mais con ces -
sões. Qu es tões tra ba lhis tas sem pre vão exis tir. O
caso é pro ble má ti co. Há mais de mil fun ci o ná ri os da
TV Man che te que, por con ta da ir res pon sa bi li da de
dos an ti gos con ces si o ná ri os, es tão com pro ble mas.
No en tan to, per gun to: e os que es tão hoje tra ba lhan -
do na Rede TV!? Se cri ar mos cons tran gi men tos, os
que hoje es tão tra ba lhan do vão ter que re cor rer à Jus -
ti ça do Tra ba lho. Esta re mos, as sim, au men tan do todo 
o pas si vo tra ba lhis ta de uma con ces são que vem sen -
do trans fe ri da e que hoje pre ten de ser re no va da, no
caso, a Rede TV!. Com es ses ar gu men tos, cre io que
o Se na do e to dos os que se po si ci o nam con tra têm
que exi gir que o caso te nha uma so lu ção rá pi da. É
pre ci so con ti nu ar par ti ci pan do de todo o pro ces so. 

Não po de mos de i xar de cum prir o que é atri bu i -
ção cons ti tu ci o nal nos sa e tal vez es te ja com pli can do
as pos sí ve is so lu ções. Tal vez es te ja tra zen do para o
pro ble ma no vos ato res, os atu a is fun ci o ná ri os des sa
rede que está fun ci o nan do e que, se con ti nu ar de for -
ma pre cá ria, pode es tar con de na da, em fu tu ro mu i to
pró xi mo, a en trar tam bém em pro ces so sé rio de de te -
ri o ra ção fi nan ce i ra, ou de que tipo for, tra zen do pro -
ble mas e agra van do pro ble mas. Isso não sig ni fi ca di -
zer que es ta mos apo i an do co i sa al gu ma.

O Se na dor Artur da Tá vo la le van tou al gu mas
ques tões de não cum pri men to de acor dos. Isso é gra -
ve, mas não pode ser mo ti vo para não apro var mos



essa con ces são, por que fal ta de cum pri men to de
acor do ocor re em qua se to das as re des de te le vi são.
Há pro ble mas gra ves in clu si ve em rede de te le vi são
que apre sen ta gran de au diên cia no País e que têm
até pro ble mas in ter na ci o na is.

É ne ces sá rio di zer que não se pode ana li sar
con ces são para ser vi ço de te le co mu ni ca ções le van -
do em con si de ra ção pro ble mas que pos sam sur gir na 
em pre sa, sal vo se isso for in com pa tí vel com o in te res -
se pú bli co da con ces são.

Nes se sen ti do, o PPS vota fa vo ra vel men te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, ou vi mos os pro nun ci a men -
tos dos di ver sos Lí de res, in clu si ve do meu, Se na dor
Ade mir Andra de, a quem fiz uma pon de ra ção, e em
se tra tan do de um de mo cra ta te nho a cer te za de que
S. Exª en ten de rá a mi nha po si ção e li be ra rá a Ban ca -
da, a fim de que pos sa mos vo tar e não de mos a en -
ten der que es ta mos pre ju di can do o fun ci o na men to
de uma en ti da de que, há al gum tem po, está ope ran do 
e as se gu ran do em pre gos.

Uma de ci são do Se na do Fe de ral que ve nha a
co lo car em ris co a ocu pa ção de mu i tos tra ba lha do -
res, em vez de fun ci o nar como so lu ção de fi ni ti va para
o pro ble ma, po de rá fun ci o nar como en tra ve para o
bom re la ci o na men to que sem pre exis tiu en tre o Se -
na do Fe de ral e os tra ba lha do res.

Sr. Pre si den te, se ain da es ti vés se mos na fase
da dis cus são – só ago ra ati nei para isso, na fase do
en ca mi nha men to –, ha ve ria ou tra so lu ção. Ora, quem 
pode o mais pode o me nos. O Se na do Fe de ral, que
tem com pe tên cia para re no var e para apro var con -
ces sões, po de ria ter dado um pra zo, por meio de uma
emen da fe i ta na Co mis são com pe ten te, ou aqui mes -
mo no ple ná rio, para a re gu la ri za ção dos pro ble mas
pre vi den ciá ri os, das ques tões tra ba lhis tas que es tão
pen den tes.

Por exem plo, o Se na do Fe de ral po de ria po si ci o -
nar-se no sen ti do de dar uma con ces são pro vi só ria
por um pra zo – di ga mos as sim – de seis ou oito me -
ses para que a em pre sa – no caso a Rede TV! – que
ti ves se essa con ces são pro vi só ria pu des se pro vi den -
ci ar o pa ga men to ou o cum pri men to efe ti vo da qui lo

que as si nou com a TV Man che te, ou seja, as obri ga -
ções tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as.

Esse, sim, Sr. Pre si den te, se ria o ca mi nho do
Se na do Fe de ral, por que esta Casa pode au to ri zar in
to tum uma con ces são, quer di zer, pode au to ri zá-la
du ran te vá ri os anos. Ora, en tão pode tam bém dar
uma au to ri za ção pro vi só ria. La men ta vel men te, este
não é mais o tem po em que eu po de ria pro por essa
so lu ção, só es tou lem bran do, Sr. Pre si den te, que ela
po de ria ter sido ado ta da pelo Se na do Fe de ral. Assim, 
não fi ca ría mos a ma nhã in te i ra dis cu tin do se da re -
mos, ou não, a con ces são.

Sen do as sim, com a au to ri za ção do pró prio Lí -
der do meu Par ti do, vo ta rei pela abs ten ção. Eu ia vo -
tar fa vo ra vel men te, mas não o fa rei por que o Lí der do
Go ver no, a quem cabe de ci dir as ques tões do in te res -
se do Go ver no – e o pró prio Go ver no tem in te res se no 
caso – está aqui do cu men ta do.

Então, como in te gran te da Opo si ção, Sr. Pre si -
den te, eu não po de ria de ma ne i ra ne nhu ma vo tar fa -
vo ra vel men te a uma ma té ria em que o Lí der do Go -
ver no re co men da o voto con trá rio. Daí por que vo ta rei 
pela abs ten ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e Srs. 
Se na do res, está en cer ra do o en ca mi nha men to da vo -
ta ção.

Con si de ran do que o re que ri men to da Se na do ra
Emi lia Fer nan des, que pe dia vo ta ção no mi nal, foi re ti -
ra do, pas sa re mos à vo ta ção sim bó li ca.

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 da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
So li ci to ve ri fi ca ção de quo rum, Sr. Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o re sul ta do já foi anun ci a do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço li -
cen ça à Se na do ra He lo í sa He le na, mas eu já ha via
de ter mi na do que o pro ces so fos se...

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
É exa ta men te após ao anún cio que pos so pe dir ve ri -
fi ca ção de quo rum. Não pos so me an te ci par sem
sa ber qual vai ser o re sul ta do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ)
– Sr. Pre si den te, pela or dem. Estou apo i an do o pe di -
do de ve ri fi ca ção de quo rum for mu la do pela Se na -
do ra He lo í sa He le na.



O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) –
Isto é um ab sur do: vo tei con tra, e meu voto não vai
ser con sig na do! Pro tes to con tra essa for ma de apu -
ra ção de voto.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re gis -
trem-se, por gen ti le za, os vo tos con trá ri os dos Se -
na do res que se ma ni fes ta ram.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, não fui um dos que apo i a ram o pe di -
do de vo ta ção no mi nal da Se na do ra He lo í sa He le na,
mas S. Exª tem ra zão, Sr. Pre si den te.

Cla mo a V. Exª que aten da o pe di do de ve ri fi ca -
ção de quo rum, que foi fe i to no mo men to ade qua do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e Srs. 
Se na do res, eu que ria es cla re cer que o pe di do de vo -
ta ção no mi nal foi fe i to pela Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, que o re ti rou em tem po há bil. A Ata está re gis -
tran do os vo tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, o pe di do de ve ri fi ca ção de quo rum é ofe re ci do 
após anun ci a do o re sul ta do. Isso é ób vio, é re gi men -
tal. Faz-se a vo ta ção sim bó li ca, quan do al guém, sen -
do o item re je i ta do ou apro va do, pede ve ri fi ca ção. O
pe di do de ve ri fi ca ção não pode ser fe i to após o anún -
cio do item se guin te da pa u ta, mas é a par tir do mo -
men to em que é anun ci a do o re sul ta do que se pede a
ve ri fi ca ção.

Isso é o que es ta be le ce o Re gi men to. Sem pre
foi as sim, Sr. Pre si den te. É ób vio, nin guém pe di rá ve -
ri fi ca ção de quo rum an tes de a Pre si dên cia anun ci ar
o re sul ta do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Ape lo, Sr. Pre si den te...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul -
to as Li de ran ças, uma vez que eu já ti nha de cla ra do
a ma té ria vo ta da e que ela iria à pro mul ga ção.

Ouço as Li de ran ças e não vejo nada de ma is nis so.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no con cor da
com a vo ta ção no mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então,
va mos a ela.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, o PFL re co men da o voto “sim”.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, o PMDB re co men da o voto “sim”,
con cor da com a vo ta ção por que é re gi men tal. Não 
po de re mos, de for ma al gu ma, abrir esse pre ce -
den te.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – O
PSDB re co men da o voto “sim”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no re co men da
o voto “sim”.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co está li be ra do. Vou me
abs ter.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, o PTB re co men da o voto “sim”.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) – 
O PPS vota “sim”.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, a ques tão é aber ta no PSB, mas meu
voto é ”não“ – o meu e o do Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je -
to está em vo ta ção. So li ci to às Srªs e aos Srs. Se na -
do res que se en con trem em seus ga bi ne tes que ve -
nham ao ple ná rio exer cer o seu di re i to de voto.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, de cla ro que es tou tam -
bém vo tan do pela abs ten ção, con for me o Lí der do
Blo co de Opo si ção e do PT, mas es pe ran do que
haja ma i or es for ço de en ten di men to para que se jam
cum pri dos os dis po si ti vos do pró prio acor do da
Rede TV!, Rede Ôme ga e dos res pon sá ve is pela TV 
Man che te com to dos os que tra ba lha ram na Man -
che te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 40 Srs. Se na do res; e NÃO 8.

Hou ve 5 abs ten ções.
To tal: 53 vo tos.
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 236, DE 2000

(Nº 608/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da TV Ôme ga Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens – TV, nas ci da des do Rio de Ja ne i ro, 
Re ci fe, Belo Ho ri zon te, For ta le za e São
Pa u lo, nos Esta dos do Rio de Ja ne i ro,
Per nam bu co, Mi nas Ge ra is, Ce a rá e São
Pa u lo, res pec ti va men 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 o De -

cre to s/nº, de 22 de ju lho de 1999, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 20 de agos to de 1996, a con -
ces são da TV Ôme ga 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 de sons e
ima gens – TV, nas ci da des do Rio de Ja ne i ro, Re ci fe,
Belo Ho ri zon te, For ta le za e São Pa u lo, nos Esta dos
do Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co, Mi nas Ge ra is, Ce a rá
e São Pa u lo, res pec ti va men 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 (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 30, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção n.º 30, de 2000 (n.º 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 clui o ci rur gião-den tis ta na
per mis são para acu mu lar dois car gos pú bli -
cos re mu ne ra dos), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 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.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem
do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 4

de se tem bro úl ti mo, quan do teve sua ter ce i -
ra ses são de dis cus são adi a da para hoje.

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 5ª e úl ti ma ses são de dis cus -
são da ma té ria em pri me i ro tur no, po den do ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do Fe de ral.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.

Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela
or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to que seja re gis -
tra do o meu voto fa vo rá vel na vo ta ção an te ri or, pois
não cons tou no pa i nel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Melo, a Ata re gis tra rá a ma ni fes ta ção de
V. Exª.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Álva ro Dias, para dis cu tir a
ma té ria.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ten -
do em vis ta a im por tân cia des ta ma té ria e por se tra -
tar de emen da cons ti tu ci o nal, cre io que se ria opor tu -
no adi ar a vo ta ção para a pró xi ma se ma na, já que
hoje não te ría mos nú me ro su fi ci en te para a de li be ra -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Infor mo a 
V. Exª que há so bre a mesa re que ri men to subs cri to
pelo Se na dor Artur da Tá vo la, pro pon do jus ta men te o 
adi a men to da ma té ria.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, agra de ço. Era essa a nos sa so li ci ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 606, DE 2001

Nos ten nos do art. 315, do Re gi men to Inter no,
re que i ro o adi a men to da vo ta ção da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 30, de 2000,a fim de que a



mes ma seja fe i ta na ses são de 29 de no vem bro de
2001.

Sala das Ses sões, 18 de ou tu bro de 2001. –
Artur da Tá vo la.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, a Li -
de ran ça do Go ver no en ca mi nha fa vo ra vel men te ao
re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 606, de 2001, de adi a men to da
vo ta ção da ma té ria para dia 29 de no vem bro pró xi mo.

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 pa u ta da Ordem do Dia

em 29 de no vem bro vin dou ro.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

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 n.º 7, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo re i ra Men -
des, que acres cen ta o § 3º ao art. 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (trâ mi te de in for ma -
ções e do cu men tos si gi lo sos), ten do

Pa re cer sob n.º 972, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da n.º
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do. 

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta e o Subs ti tu ti vo. (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 (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 635, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos

do Re cur so nº 21, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 635, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Edi son Lo bão, que es ta be le -
ce ins tru men tos le ga is de pre ven ção e re -

pres são à fal si fi ca ção de obras de ar tes vi -
su a is e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.017, 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 Fran ce li no Pe re i ra, fa -
vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das pe -
ran te a Mesa no pra zo re gi men tal.

Dis cus são em con jun to do pro je to e do Subs ti tu -
ti vo – Emen da nº 1. (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 Subs ti tu ti vo – Emen da nº 1, da
CCJ, que tem pre fe rên cia re gi men tal.

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

Apro va do.
Apro va do o Subs ti tu ti vo – Emen da nº 1, da CCJ, 

fica pre ju di ca do o pro je to. 
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra a fim de ser

re di gi do o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

(SUBSTITUTIVO) EMEN DA Nº 1-CCJ

Esta be le ce ins tru men tos le ga is de
pre ven ção e re pres são à fal si fi ca ção de
obras de arte vi su a is e á ou tras pro vi dên -
ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Para os efe i tos des ta lei, são obras de ar -

tes vi su a is as cri a ções de es pí ri to, ex pres sas por
qual quer meio ou fi xa das em qual quer su por te, tan gí -
vel ou in tan gí vel, co nhe ci do ou que se in ven te no fu tu -
ro, tais como:

I – as obras de de se nho, pin tu ra, gra vu ra, es cul -
tu ra, li to gra fia, arte ci né ti ca e de ma is ma ni fes ta ções
ar tís ti cas da mes ma na tu re za;

II – as ilus tra ções, car tas ge o grá fi cas a ou tra
obras da mes ma na tu re za;

III – os pro je tos, es bo ços e obras plás ti cas con -
cer nen tes à ge o gra fia, en ge nha ria, to po gra fia, ar qui -
te tu ra, pa i sa gis mo, ce no gra fia e ciên cia;

IV – as obras fo to grá fi cas e as pro du zi das por
qual quer pro ces so aná lo go ao da fo to gra fia.



Art. 2º E as se gu ra da, à có pia de obra de arte vi -
su al fe i ta pelo pró prio au tor, a mes ma pro te ção de
que goza o ori gi nal.

Art. 3º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a, por
in ter mé dio do Mi nis té rio da Cul tu ra, ins ti tu ir um gru po
de es pe ci a lis tas nos as pec tos téc ni cos e ju rí di cos da
au to ria das obras de ar tes vi su a is, res pon sá vel pela
ela bo ra ção da opi nião téc ni ca ofi ci al do Po der Pú bli co 
so bre o as sun to.

Pa rá gra fo úni co. A re gu la men ta ção do ca put
po de rá con tem plar:

I – o ca das tra men to, pelo Mi nis té rio da Cul tu ra,
de ini ci a ti vas par ti cu la res de re gis tro e ca ta lo ga ção
de obras de arte vi su a is, como en ti da des ap tas a for -
mu lar pa re ce res téc ni cos con clu si vos, em subs ti tu i -
ção ao gru po de es pe ci a lis tas re fe ri do no art. 42, a
res pe i to das obras re la ci o na das à sua ati vi da de.

II – a atri bu i ção, ao gru po de es pe ci a lis tas e às
ini ci a ti vas par ti cu la res ca das tra das, das se guin tes
fun ções:

a) a ca ta lo ga ção ofi ci al das obras de ar tes vi su -
a is bra si le i ras;

b) a pre ven ção con tra a fal si fi ca ção, me di an te a
for ma ção e a es pe ci a li za ção de pe ri tos em au to ria e o 
de sen vol vi men to e a di vul ga ção de mé to dos vol ta dos
para o con tro le da fal si fi ca ção;

c) o exer cí cio da fis ca li za ção, in clu in do a aná li se 
e a re ten ção da obra para ve ri fi ca ção de au to ria;

d) a re a li za ção de pe rí cia como meio de pro va
em to dos os pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos e ju di ci a is 
per ti nen tes à fal si fi ca ção de obras de ar tes vi su a is,
sem pre que for so li ci ta da pela au to ri da de com pe ten te 
para o pro ce di men to.

Art. 4º Cons ti tui cri me imi tar ou al te rar com fra u -
de obra de arte vi su al.

Pena: re clu são de dois a seis anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Inci de nas mes mas pe nas

quem de fra u dar ou fal si fi car a as si na tu ra de au tor de
obra de arte vi su al imi ta da ou al te ra da com fra u de.

Art. 5º E cri me ex por à ven da ou à per mu ta, ven -
der, per mu tar, ex por tar, arte vi su al imi ta da ou al te ra -
da com fra u de.

Pena – re clu são de um a cin co anos e mul ta.
Art. 6º A au to ri da de com pe ten te po de rá ins ta u -

rar pro ces so para cas sa ção de au to ri za ção ou al va rá
de co mer ci a li za ção de obras de ar tes vi su a is, quan do 
hou ver in dí ci os de cri me nas obras co mer ci a li za das.

Art. 7º Esta lei en tre em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos

do Re cur so n.º 19, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do n.º 34, de 2001, de au to -
ria do Se na dor Pa u lo Har tung, que al te ra a
re da ção do art. 4º da Lei n.º 6.528, de 11 de 
maio de 1978, para es ta be le cer cota men sal 
mí ni ma gra tu i ta de água para con su mo re si -
den ci al uni fa mi li ar, ten do

Pa re ce res sob n.ºs 994 e 995, de
2001, das Co mis sões 

– de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Osmar Dias, fa vo rá vel; e

– de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, Re la -
to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo -
rá vel, com as Emen das n.ºs 1 e 2-CI, que
apre sen ta.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das pe -
ran te a Mesa no pra zo re gi men tal.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen -
das.

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 607, de 2001

Nos ter mos do art. 279 com bi na do com o item
12 do art. 255, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, re que i ro o adi a men to da dis cus são do Pro je -
te de Lei do Se na do nº 34, de 2001, a fim de que a re -
fe ri da pro po si ção seja apre ci a da pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Jus ti fi ca ção

O PLS nº 34/01, de au to ria do no bre Se na dor
Pa u lo Har tung, es ta be le ce que será atri bu í da quo ta
mí ni ma men sal de água para con su mo uni fa mi li ar, e,
até o mon tan te des ta quo ta, o for ne ci men to de água
será gra tu i to e imu ne a cor te do for ne ci men to. Os es -
ta dos e mu ni cí pi os se rão obri ga dos a co brir o ônus
jun to aos res pec ti vos pres ta do res de ser vi ço de for -
ne ci men to de água, quer me di an te au men to de ta ri fa
(o que cer ta men te ocor re rá em mu i tas mu ni ci pa li da -
des, es pe ci al men te as mais po bres e par ti cu lar men te 
aque las lo ca li za das em áre as e es ta dos mais ca ren -
tes no Nor te e Nor des te do País), ou atra vés da co -
ber tu ra da di fe ren ça de cus tos uti li zan do-se de re cur -
sos fis ca is, o que po de rá vir a com pro me ter o dis pos -



to na Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal). Para ava li ar o im -
pac to que a me di da ca u sa rá na ar re ca da ção dos en -
tres fe de ra ti vos e que so li ci ta mos seja ou vi da a Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões 18 de ou tu bro de 2001. – Ro -
me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re -
que ri men to lido de pen de de vo ta ção e em seu en ca -
mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs.
Se na do res que o de se ja rem.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – 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, vo ta rei a fa vor do
adi a men to para que a pro pos ta seja en vi a da à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, ape lan do, po rém, a V.
Exª, Se na dor Ra mez Te bet, e ao Pre si den te da Co -
mis são para que ace le re a vo ta ção des se pro je to que
tem um mé ri to ex tra or di ná rio a fim de que vol te ao
Ple ná rio para ser apre ci a do o mais bre ve pos sí vel.

Sem dú vi da al gu ma, o pro je to tem um com po -
nen te so ci al for te, pois al te ra o con su mo das fa mí li as
de ba i xa ren da, para quem a água é es sen ci al. Per mi -
ti ría mos que se va lo ri zas se um pou co mais o sa lá rio
des sas fa mí li as de ba i xa ren da, pois eco no mi za ri am
no pa ga men to da água. 

Apre sen tei pro je to si mi lar, que en ten do ser
opor tu no, vi san do pro i bir a co bran ça da taxa mí ni ma
de ener gia elé tri ca, já que, pe las re gras atu a is, quem
gas ta me nos de 100 qui lo watts por mês é obri ga do a
pa gar a taxa mí ni ma. Pro po nho que se pa gue pelo
con su mo, o que ca u sa ria dois efe i tos: eco no mia para
as fa mí li as de ba i xa ren da, que se ri am es ti mu la das a
eco no mi zar, pa gan do ape nas pelo con su mo, e eco -
no mia para o País, que ne ces si ta es ti mu lar a re du ção
no con su mo de ener gia elé tri ca.

Como se tra ta de pro je to opor tu no e que aten de
às ne ces si da des atu a is, ape lo a V. Exª, ao Pre si den te
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e às Li de ran -
ças para que seja apre ci a do o mais rá pi do pos sí vel.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Escla re -

ço que de ve rá fa lar um Se na dor por Par ti do.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga,

pelo PFL, para en ca mi nhar.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para en ca mi -

nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -

den te, o PFL en ca mi nha fa vo ra vel men te ao re que ri -
men to para que a ma té ria te nha pas sa gem pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pelo Blo co, à Se na do ra He lo í sa He le na
para en ca mi nhar.

A SRA. HELOÍSA 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, até en ten do que é ins tru men to re gi -
men tal ab so lu ta men te vá li do a pos si bi li da de de re dis -
cus são em ou tras co mis sões do mé ri to da ma té ria.

Não po de ria de i xar de re gis trar – até por que
voto con trá rio ao re que ri men to de adi a men to – a im -
por tân cia gi gan tes ca des se pro je to, es pe ci al men te
para as ca ma das mais po bres da po pu la ção. Não res -
ta dú vi da de que esse pro je to en con tra am pa ro nos
me lho res e mais be los prin cí pi os de jus ti ça so ci al,
por que se di ri ge jus ta men te às po pu la ções me nos fa -
vo re ci das des te País em re la ção à ques tão da cota
mí ni ma do con su mo de água.

Então, voto con tra ri a men te ao re que ri men to e
com par ti lho do ape lo do Se na dor Osmar Dias no sen -
ti do de que o mais bre ve pos sí vel essa ma té ria seja
ve ri fi ca da e vo ta da, uma vez que, cer ta men te, re fle te
um prin cí pio de jus ti ça so ci al to tal men te in con tes tá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para fa lar pela Li de ran ça do Go ver no, ao
Se na dor Ro me ro Jucá para en ca mi nhar.

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, se rei bre ve. Fa rei ape nas um re gis tro.

O re que ri men to não é ba si ca men te para adi ar a
ma té ria, mas para re dis cu ti-la na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, por que o Con gres so Na ci o nal
de ba te hoje o mo de lo de sa ne a men to e de água e de
pri va ti za ção ou não do se tor. Essa ques tão está in trin -
se ca men te li ga da à ca pa ci da de de pa ga men to e de
ne go ci a ção das com pa nhi as de água e es go to de to -
dos os Esta dos.

Então, nada mais jus to que se dis cu ta a ma té ria
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, pro cu ran -
do-se efe ti va men te uma for ma de me lho rar a con di -
ção da po pu la ção mais po bre. O pro je to é me ri tó rio,
mas de vem ser bus ca dos mo dos para que o povo re -
al men te pos sa ser aten di do e o pro je to seja im ple -
men ta do em sua to ta li da de.

Ao pe dir a au diên cia na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, pre ten do am pli ar a dis cus são para que
o pro je to efe ti va men te seja apro va do e cum pri do por
to dos os Esta dos.

Mu i to obri ga do.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pelo PSB, ao Se na dor Ade mir Andra de
para en ca mi nhar.

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, esse pro je to é de au to ria do Se na dor Pa u lo Har -
tung, que ago ra in te gra a Ban ca da do nos so Par ti do.

O re fe ri do pro je to é tão ob je ti vo, cla ro, cris ta li no
e im por tan te para a so ci e da de bra si le i ra que não de -
ve ria vol tar à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, até 
por que o ob je ti vo do Go ver no, no que se re fe re a essa 
ques tão do ser vi ço de água e de es go to – en fim, de
sa ne a men to do Bra sil –, é pri va ti zar esse seg men to
tam bém, como já ocor reu em tan tos ou tros ca sos.

O pro je to em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu -
ta dos tem fun da men tal men te esse pro pó si to e sua
apro va ção en con tra gran de re sis tên cia de to dos os
mo vi men tos so ci a is no Bra sil.

Des se modo, esse re que ri men to não de ve ria
ser apro va do. Se ti vés se mos um pou co de pa ciên cia
e boa von ta de, po de ría mos dis cu tir exa us ti va men te a
ma té ria na ses são do Se na do e apro var esse pro je to
do Se na dor Pa u lo Har tung.

O voto do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro é con trá -
rio ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pelo PMDB, o 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.) – O
PMDB acha que deve ser dis cu ti do, com mais pro fun -
di da de, na Co mis são de Eco no mia, por que é um pro -
ble ma com ple xo que tra rá uma sé rie de re fle xos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to n.º 607, de 2001, de adi a men to
de dis cus são do Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de
2001.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -
ma ne çam sen ta dos.

Apro va do com os vo tos con trá ri os já ma ni fes ta -
dos aqui.

A ma té ria sai da Ordem do Dia e vai ao exa me
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 292, de 2001
(nº 945/2001, 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 Osny José Gon çal ves para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -

gens na ci da de de Rio do Sul, Esta do de
San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.135, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ca sil do Mal da ner, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra para dis cu tir o Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te 
e no bres co le gas, que ro agra de cer o em pe nho dos
mem bros da Co mis são e fa zer um ape lo aqui no Ple -
ná rio.

Qu an do é ou tor ga do à Fun da ção Osny José
Gon çal ves o di re i to de exe cu tar um ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens na ci da de de Rio Sul, em
San ta Ca ta ri na, isso sig ni fi ca in te ri o ri zar mos a co mu -
ni ca ção de sons e ima gens.

Rio Sul pra ti ca men te re pre sen ta a ca pi tal do
Alto Vale do Ita jaí, re gião cen tral de San ta Ca ta ri na.

É nes se sen ti do que en ca mi nho e nes sa di re ção 
emi ti o meu pa re cer, por que es ta mos ca mi nhan do
para fa zer com que as me no res co mu ni da des do Bra -
sil te nham, não só o sis te ma de sons, mas tam bém de 
ima gens na co mu ni ca ção.

Cre io que isso sig ni fi ca, na ver da de, in te ri o ri zar -
mos es sas qua li da des, co nhe ci men tos e in for ma ções 
à po pu la ção, nes te caso ca ta ri nen se, como tam bém
bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 292, DE 2001

(Nº 945/200 , na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Osny José Gon çal ves
para exe cu tar ser vi ço e ra di o di fu são de



sons e ima gens na ci da de e Rio o Sul,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so aci 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 8 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Osny José Gon çal ves para
exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Rio do
Sul. 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 (Ra mez Te bet) – Item 8:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 552, 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 n.º 41,
de 2001, 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 re que ri men to, o Pro je to de Re so lu -

ção nº 41, de 2001, vai de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 do ven ci do para o tur no su ple -
men tar do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 635, de 1999, 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 1.169, 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 ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 635, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 635, de 1999, que es ta -
be le ce ins tru men tos le ga is de pre ven ção e re pres são
à  fal si fi ca ção de obras de ar tes vi su a is e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são,  18 de ou tu bro
de 2001. – Ra mez Te bet – Mo za ril do Ca val can ti –
Mar lu ce Pin to – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 1.169, DE 2001

Esta be le ce ins tru men tos le ga is de
pre ven ção e re pres são à fal si fi ca ção de
obras de ar tes vi su a is e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Para os efe i tos des ta lei, são obras de ar -

tes vi su a is as cri a ções de es pí ri to, ex pres sas por
qual quer meio ou fi xa das em qual quer su por te, tan gí -
vel ou in tan gí vel, co nhe ci do ou que se in ven te no fu tu -
ro, tais como:

I – as obras de de se nho, pin tu ra, gra vu ra, es cul -
tu ra, li to gra fia, arte ci né ti ca e de ma is ma ni fes ta ções
ar tís ti cas da mes ma na tu re za;

II – as ilus tra ções, car tas ge o grá fi cas e ou tras
obras da mes ma na tu re za;

III – os pro je tos, es bo ços e obras plás ti cas con -
cer nen tes à ge o gra fia, en ge nha ria, to po gra fia, ar qui -
te tu ra, pa i sa gis mo, ce no gra fia e ciên cia;

IV – as obras fo to grá fi cas e as pro du zi das por
qual quer pro ces so aná lo go ao da fo to gra fia.

Art. 2º É as se gu ra da à có pia de obra de arte vi -
su al fe i ta pelo pró prio au tor, a mes ma pro te ção de
que goza o ori gi nal.

Art. 3º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a, por in -
ter mé dio do Mi nis té rio da Cul tu ra, ins ti tu ir um gru po
de es pe ci a lis tas nos as pec tos téc ni cos e ju rí di cos da
au to ria das obras de ar tes vi su a is, res pon sá vel pela
ela bo ra ção da opi nião téc ni ca ofi ci al do Po der Pú bli co 
so bre o as sun to.

Pa rá gra fo úni co. A re gu la men ta ção do ca put
po de rá con tem plar:

I – o ca das tra men to, pelo Mi nis té rio da Cul tu ra,
de ini ci a ti vas par ti cu la res de re gis tro e ca ta lo ga ção
de obras de ar tes vi su a is, como en ti da des ap tas a for -
mu lar pa re ce res téc ni cos con clu si vos, em subs ti tu i -
ção ao gru po de es pe ci a lis tas re fe ri do no ca put des te 
ar ti go, a res pe i to das obras re la ci o na das à sua ati vi -
da de;

II – a atri bu i ção, ao gru po de es pe ci a lis tas e às
ini ci a ti vas par ti cu la res ca das tra das, das se guin tes
fun ções:

a) a ca ta lo ga ção ofi ci al das obras de ar tes vi su -
a is bra si le i ras;

b) a pre ven ção con tra a fal si fi ca ção, me di an te a
for ma ção e a es pe ci a li za ção de pe ri tos em au to ria e o 
de sen vol vi men to e a di vul ga ção de mé to dos vol ta dos
para o con tro le da fal si fi ca ção;

c) o exer cí cio da fis ca li za ção, in clu in do a aná li se 
e a re ten ção da obra para ve ri fi ca ção de au to ria;



d) a re a li za ção de pe rí cia como meio de pro va
em to dos os pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos e ju di ci a is 
per ti nen tes à fal si fi ca ção de obras de ar tes vi su a is,
sem pre que for so li ci ta da pela au to ri da de com pe ten te 
para o pro ce di men to.

Art. 4º Cons ti tui cri me imi tar ou al te rar com fra u -
de obra de arte vi su al:

Pena: re clu são de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Inci de nas mes mas pe nas

quem de fra u dar ou fal si fi car a as si na tu ra de au tor de
obra de arte vi su al imi ta da ou al te ra da com fra u de.

Art. 5º É cri me ex por à ven da ou à per mu ta, ven -
der, per mu tar, ex por tar arte vi su al imi ta da ou al te ra da 
com fra u de:

Pena: re clu são de 1 (um) a 5 (cin co) anos, e mul ta.
Art. 6º A au to ri da de com pe ten te po de rá ins ta u -

rar pro ces so para cas sa ção de au to ri za ção ou al va rá
de co mer ci a li za ção de obras de ar tes vi su a is, quan do 
hou ver in dí ci os de cri me nas obras co mer ci a li za das.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer vai à pu bli ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 608, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 50, pa rá gra fos
2º e 5º, in ci so XXXIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, se jam
for ne ci das pelo se nhor Mi nis tro do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, as se guin tes in for ma ções:

1. Con fir ma-se a no tí cia, pu bli ca da no jor nal O
Esta do de S. Pa u lo, do dia 16-10-2001, de que “mais
de um ter ço dos re cur sos que com põem este ano o
fun do cri a do para com ba ter a po bre za no País não vai 
be ne fi ci ar a po pu la ção ca ren te. Dos R$3,1 bi lhões de
re cur sos pre vis tos para o Fun do de Com ba te e Erra -
di ca ção da Po bre za, se rão di ri gi dos a esta po pu la ção
no má xi mo R$1,9 bi lhão. O res tan te está sen do usa -
do pela União para aju dar no cum pri men to do ajus te
fis cal de 2001"?

2. E fato que “os dois ma i o res pro gra mas do fun -
do são os mais pre ju di ca dos” e que “as ver bas para o
Pro gra ma Bol sa-Esco la, que com ple men ta a ren da
das fa mí li as com cri an ças ma tri cu la das nas ins ti tu i -
ções de en si no, ca í ram de R$1,486 bi lhão para
R$486 mi lhões, de acor do com da dos ofi ci a is” e, por
fim, que “as ações de sa ne a men to bá si co tam bém fo -

ram re du zi das de R$1,222 bi lhão para R$1,022 bi -
lhão”?

A edi ção do Jor nal O Esta do de S. Pa u lo, na
no ti cia ‘Par te do Fun do de Po bre za vai para ajus te fis -
cal’, da úl ti ma ter ça-fe i ra, dia 16 de ou tu bro de 2001,
des ta ca que “as ver bas para o Pro gra ma Bol sa-Esco -
la, que com ple men to a ren do das fa mí li as com cri an -
ças ma tri cu la das nas ins ti tu i ções de en si no, ca í ram
de RS1,486 bi lhão para R$486 mi lhões, de acor do
com da dos ofi ci a is. As ações de sa ne a men to bá si co
tam bém fo ram re du zi das de R$1,222 bi lhão para
R$1,022 bi lhão”. A mes ma ma té ria des ta ca, ain da,
que per ma ne ce ram igua is as do ta ções or ça men tá ri as
para os de ma is pro je tos – com ba te à seca (R$135 mi -
lhões), Bol sa-Ali men ta ção (R$100 mi lhões, en tre ou -
tros."

A des pe i to da no tí cia con si de rar que o “Go ver no 
e opo si ção atri bu em a ba i xa apli ca ção dos re cur sos
ao atra so na re gu la men ta ção da emen da cons ti tu ci o -
nal que cri ou o fun do”, fato que não é ver da de i ro,
cum pre ex pli ci tar os efe ti vos pro ce di men tos go ver na -
men ta is em re la ção à apli ca ção dos re cur sos alo ca -
dos ao Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za.

Por fim, cabe lem brar que o Fun do foi cri a do
para vi go rar até 2010 e tem como ob je ti vo in cre men -
tar as ações de go ver no nas áre as 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 da área so ci al.

Por tan to, num País em que 44 mi lhões de pes -
so as ga nham me nos de um dó lar por dia (li nha de po -
bre za ado ta da pelo Ban co Mun di al) é inad mis sí vel os
cor tes or ça men tá ri os no ti ci a dos.

Sala das Ses sões, 18 de ou tu bro de 2001. –
Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re -
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci -
são, nos ter mos do dis pos to no art. 216, III, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

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 (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao Se na dor Ade mir
Andra de, logo a se guir, à Se na do ra Mar lu ce Pin to e,
de po is, ao Se na dor Ro me ro Jucá.

Há per mu ta?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de fa lar por 5 mi nu tos pela Li de -
ran ça do PMDB.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem de ins cri ção, por tan to, con ce do a pa la vra ao Se -
na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, que ro re gis trar
aqui, nes ta Casa, que, du ran te esta se ma na, a Ban -
ca da Par la men tar do Esta do do Pará, for ma da por
dois Se na do res e de zes se te De pu ta dos Fe de ra is,
fez, mais uma vez, o que sem pre vem fa zen do ao lon -
go des ses seis anos e meio de man da to nes ta Casa – 
pelo me nos os Se na do res que se ele ge ram em 1994
e os De pu ta dos que re no va ram seus man da tos.

No en tan to, des de 1995 a Ban ca da do Esta do
do Pará tem tido um com por ta men to exem plar de uni -
da de de ação po lí ti ca, no sen ti do de am pli ar os in ves -
ti men tos em be ne fí cio do de sen vol vi men to do nos so
Esta do. 

Du ran te anos se gui dos, te mos acres cen ta do re -
cur sos no Orça men to da União. Os re cur sos da ini ci a -
ti va do Po der Exe cu ti vo são nor mal men te mu i to pe -
que nos. Infe liz men te, te mos um tra ba lho mu i to gran -
de, tra ba lho este que, no nos so en ten di men to, de ve -
ria ser efe ti va do pelo Go ver no do Esta do do Pará,
numa li ga ção com o Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão da Pre si dên cia da Re pú bli ca do
Bra sil. Con si de ran do o fato de o Go ver na dor do Pará
ser do PSDB, ele de ve ria pen sar so bre as ne ces si da -
des mais im por tan tes do Esta do do Pará, de ve ria
ana li sá-las e tra ba lhar ne las. Assim, an tes que o
Orça men to che gas se ao Con gres so Na ci o nal, já es -
ta ri am in clu í das nele as ne ces si da des fun da men ta is
do Esta do. La men ta vel men te isso não ocor re ou ocor -
re ape nas no in te res se es pe cí fi co do Go ver na dor do
Esta do. 

De se jo de mons trar isso.

Para o Orça men to de 2002, em al gu mas obras
da ma i or im por tân cia para to dos nós, gos ta ria de
men ci o nar o que o Po der Exe cu ti vo, o Pre si den te da
Re pú bli ca, co lo cou no Orça men to e o que a Ban ca da
pro põe de acrés ci mo. É evi den te que nem tudo o que
se pro põe é apro va do. Uma par te é cor ta da. Mas a
Ban ca da sem pre con se gue acres cer re cur sos. 

Por exem plo, quan to à ro do via San ta rém-Cu i a -
bá, que liga o Esta do de Mato Gros so a San ta rém
numa ex ten são de 1.000Km, o con tra to de exe cu ção
da obra já foi li ci ta do. Ga nhou um con sór cio for ma do
por três em pre sas e o cus to está es ti ma do em R$156
mi lhões. Pois bem, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, con si de ran do-a mais ”uma das obras do
pla no de ação do Go ver no“, co lo cou no Orça men to

ape nas R$25 mi lhões. A Ban ca da pro põe um acrés ci -
mo de R$100 mi lhões apro va do pe los Se na do res e
De pu ta dos Fe de ra is. 

Para a ro do via Tran sa ma zô ni ca, que tem no
Esta do do Pará uma ex ten são de 1.560 km, li gan do
o To can tins ao Ama zo nas (Mu ni cí pio de Pa les ti na
do Pará ao Mu ni cí pio de Ja ca re a can ga) o Go ver no
Fer nan do Hen ri que des ti nou R$66 mi lhões, o que é
ab so lu ta men te in sig ni fi can te. Aliás, foi a pri me i ra vez
que o Pre si den te co lo cou tan to di nhe i ro. Sem pre foi a
Ban ca da que o fez. Esta mos pro pon do para essa
obra um acrés ci mo de R$120 mi lhões. 

A cons tru ção das eclu sas é uma obra fun da -
men tal para o Esta do do Pará. Foi com pro mis so as su -
mi do pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
no pa lan que ele i to ral, com os seus dois can di da tos
ao Go ver no do Esta do, que eram o Se na dor Ja der
Bar ba lho e o Go ver na dor Almir Ga bri el, de que con -
clu i ria as eclu sas jun ta men te com a se gun da eta pa
da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Pois bem, ele não tem co -
lo ca do re cur sos su fi ci en tes no Orça men to para o tér -
mi no da obra no pra zo pre vis to. Este ano, por exem -
plo, ne ces si ta ría mos de R$180 mi lhões, quan tia pre -
vis ta no cro no gra ma da exe cu ção das eclu sas da
Hi dre lé tri cas de Tu cu ruí. Pois bem, o Sr. Pre si den te
Fer nan do Hen ri que co lo cou ape nas R$70 mi lhões.
Ca be rá à Ban ca da – e isso não foi apro va do na Ban -
ca da, mas com cer te za o será pela Co mis são da
Ama zô nia ou de al gu ma co mis são téc ni ca do Se na do 
Fe de ral – acres cer o re cur so ne ces sá rio para a con -
clu são das eclu sas da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. 

Mas o Go ver na dor pe diu re cur sos para uma
obra da qual ele está-se uti li zan do para fa zer a ma i or
ação po lí ti ca do Esta do do Pará: a alça viá ria, a li ga -
ção ro do viá ria en tre Be lém, a ca pi tal do Pará, e o sul
do Esta do do Pará, pela ro do via PA-150. O Go ver no
do Esta do está exe cu tan do uma obra da ma i or im por -
tân cia para o nos so Esta do, uma obra que vai fo men -
tar mu i to o cres ci men to eco nô mi co do Pará, mas, aci -
ma de tudo, uma obra para ser usa da de ma ne i ra po lí -
ti ca. E o Go ver no do Esta do do Pará, como é o cos tu -
me, fala como se tudo fos se fe i to com re cur sos do Go -
ver no, como se não hou ves se re cur sos fe de ra is. Pois
bem, para essa obra, no ano pas sa do, fo ram co lo ca -
dos R$18 mi lhões e, ago ra, o cus to to tal da obra é de
R$240 mi lhões. No ano pas sa do, fo ram co lo ca dos
R$18 mi lhões e, ago ra, fo ram co lo ca dos pelo pró prio
Pre si den te R$40 mi lhões. Nós da Ban ca da que re mos 
tan to a obra que es ta mos acres cen do ao seu va lor
mais R$60 mi lhões.

Ou tra obra da ma i or im por tân cia é a du pli ca ção
da ro do via Pará/Ma ra nhão, a BR–316. Já foi du pli ca -



do o tre cho en tre Be lém e Cas ta nhal, e que re mos o
pros se gui men to des sa du pli ca ção até o Mu ni cí pio de
San ta Ma ria do Pará. Entre tan to, nes ta obra não há
ne nhum re cur so alo ca do pelo Se nhor Fer nan do Hen -
ri que Car do so, ne nhum cen ta vo des ti na do a ela. A
Ban ca da está apre sen tan do uma emen da de R$50
mi lhões para a con ti nu i da de des sa im por tan te obra
da qual só foi fe i to o tre cho Be lém/Cas ta nhal, em tor -
no de 70 qui lô me tros, de vi do à ação con jun ta dos 17
De pu ta dos Fe de ra is e dos Se na do res do Esta do do
Pará.

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

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
com pra zer V. Exª.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu
caro Se na dor Ade mir Andra de, pedi este apar te por
duas ques tões dis tin tas. Pri me i ra men te, que ro re gis -
trar o que diz V. Exª so bre o tra ba lho pro fí cuo, sé rio,
com ba ti vo da Ban ca da do Pará, prin ci pal men te na
Co mis são de Orça men to. A Ban ca da do Pará, as sim
como a Ban ca da de Ro ra i ma, tem con se gui do me lho -
rar mu i to a exe cu ção e a pro po si ção do Orça men to
por meio das emen das de Ban ca da ou emen das de
co mis são. Por tan to, lou vo o es for ço da Ban ca da do
Pará. Re gis tro que efe ti va men te esse es for ço con ti -
nu a rá no sen ti do de alo car mos re cur sos para obras
pri o ri tá ri as. Pedi um apar te tam bém, apro ve i tan do o
dis cur so de V. Exª – já que te rei que me re ti rar – por -
que não po de ria hoje, Sr. Pre si den te, de i xar de re gis -
trar tam bém, em meu nome e em nome do Go ver no,
os pa ra béns, o cum pri men to, o re co nhe ci men to e o
res pe i to a to dos os mé di cos e pro fis si o na is de sa ú de
do País. Sen do hoje o Dia do Mé di co, e acom pa nhan -
do, vi ven do o es for ço des sa ca te go ria no meu Esta do
de Ro ra i ma, o Esta do mais dis tan te, o Esta do mais di -
fí cil, o Esta do mais po bre da Fe de ra ção, não po de ria
de i xar de dar este tes te mu nho, lou van do o es for ço
dos pro fis si o na is que le vam sa ú de de qua li da de não
só na Ca pi tal Boa Vis ta mas tam bém no in te ri or. Fica
este re gis tro do es for ço que está-se fa zen do em Boa
Vis ta para am pli ar o nú me ro de mé di cos da fa mí lia.
Des ta que-se tam bém a atu a ção do Mi nis té rio da Sa ú -
de. O Mi nis tro José Ser ra am pli ou, em mu i to, as con -
di ções ope ra ci o na is do Mi nis té rio da Sa ú de e, con se -
qüen te men te, da sa ú de no Bra sil. Pa ra be ni zo to dos
os mé di cos. E peço des cul pa a V. Exª por in ter vir em
pro nun ci a men to tão im por tan te que re la ta a luta das
Ban ca das e dos Par la men ta res para vi a bi li zar e me -
lho rar o Orça men to Fe de ral.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra -
de ço V. Exª. Pen so que V. Exª fez mu i to bem em ho -
me na ge ar os mé di cos bra si le i ros.

Con ti nu an do, Sr. Pre si den te, a mi nha gran de
pre o cu pa ção, e na re u nião da Ban ca da afir mei isso e
fui con tes ta do por al guns De pu ta dos Fe de ra is in ti ma -
men te li ga dos ao Go ver na dor Almir Ga bri el, por que o
gran de pro ble ma, ra zão da mi nha con de na ção à ati -
tu de do Go ver na dor , é que ele é um Go ver na dor iso -
la do, que não une, não dis cu te, não sen ta com a Ban -
ca da, não tra ta as ques tões como se to dos os Par la -
men ta res do Esta do do Pará fos sem res pon sá ve is
pelo des ti no da que le Esta do. Ele não con ver sa nem
com a Opo si ção ao Go ver no nem com os Par la men -
ta res do PMDB, que são, no caso do Esta do do Pará,
pra ti ca men te tra ta dos como ad ver sá ri os e ini mi gos
do Go ver na dor.

Per ce bo ago ra, mais do que nun ca, que a con -
se qüên cia é que o Go ver na dor faz no Orça men to, an -
tes que este che gue ao Con gres so Na ci o nal, um tra -
ba lho de ca rá ter po lí ti co, de in te res se ele i to re i ro al ta -
men te con de ná vel e de i xa de lu tar pe las obras es tru -
tu ran tes, im por tan tes do Esta do do Pará. Ele não se
mete nem para que o di nhe i ro che gue ao Orça men to
an tes de este pas sar pelo Con gres so Na ci o nal, tam -
pou co para a li be ra ção des ses re cur sos, como pre -
ten do ex por aqui adi an te.

Vejo, no Orça men to de 2002, por exem plo, cer -
ca de R$145 mi lhões des ti na dos ao Pro je to Alvo ra da, 
pro gra ma do Go ver no Fe de ral que ob je ti va aten der
aos Mu ni cí pi os em Esta dos de ca rên cia no Bra sil in te -
i ro. E ve ri fi co aqui in clu í do pelo Pre si den te da Re pú -
bli ca, sem in ter fe rên cia da Ban ca da pela pri me i ra
vez, pos si vel men te por que o ano que vem é um ano
ele i to ral e isso pre o cu pa mu i to o Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so e, com cer te za, o Go ver na dor
Almir Ga bri el, trin ta e sete mi lhões de re a is des ti na -
dos ao en si no mé dio, R$12 mi lhões à ener gia ru ral,
R$25 mi lhões aos ser vi ços de sa ne a men to, R$34 mi -
lhões para a água e R$5.900 para a in fra-es tru tu ra
mu ni ci pal. To dos es ses re cur sos es tão in ti ma men te li -
ga dos ao Pro je to Alvo ra da. 

O que é o Pro je to Alvo ra da? Qual é sua ló gi ca?
Qual a de mo cra cia que exis te nes se pro je to? É a da
co op ta ção po lí ti ca mais in de cen te. O po der de dis tri -
bu i ção des ses re cur sos é ex clu si vo do Go ver na dor do 
Esta do. Os re cur sos são dis tri bu í dos por ele para as
Pre fe i tu ras que S. Exª de ter mi na. Evi den te men te, S.
Exª os uti li za para co op tar, para com prar pre fe i tos
mu ni ci pa is de ou tros Par ti dos po lí ti cos, obri gan do-os
a se su je i ta rem à sua von ta de, a se sub me te rem à
sua im po si ção. Só as sim re ce be rão os re cur sos.



Hoje, ouvi um dis cur so do Se na dor Osmar Dias,
que re la ta va fa tos se me lhan tes. Cre io que um Go ver -
na dor, um Pre si den te da Re pú bli ca, tem que ser uma
es pé cie de co or de na dor, de lí der que faça a dis tri bu i -
ção de re cur sos de acor do com a ne ces si da de do Mu -
ni cí pio e de seus mo ra do res, e não im pon do con di -
ções ao pre fe i to para que se sub me ta a de i xar o seu
par ti do para se fi li ar ao par ti do do go ver na dor. Isso é
po lí ti ca de ba i xo ní vel! Isso é po lí ti ca que não tem
qua li fi ca ção!

Po de mos con quis tar o ad ver sá rio agin do de
ma ne i ra ho nes ta, jus ta, cor re ta, lí ci ta. Qu an do uma
co mu ni da de é aten di da, e sabe que é mo ti vo de in te -
res se e aten ção, por que pre ci sa e não por que o seu
pre fe i to foi obri ga do a mu dar de par ti do po lí ti co, pen -
so que esse go ver na dor ou essa li de ran ça pode cres -
cer no con ce i to des sa po pu la ção, esse go ver na dor
pode cres cer até na es ti ma, con si de ra ção e res pe i to
do pró prio pre fe i to que pode, mais tar de, de boa von -
ta de mu dar de po si ção, fi li an do-se a ou tro par ti do, ou
seja, o par ti do do Go ver na dor.

Acre di to que o pa pel da li de ran ça não é o da co -
op ta ção co var de que as sis ti mos no Esta do do Pará,
não é o da com pra ou im po si ção que exi ge uma fi li a -
ção ba se a da em tro ca, ou seja, se não está do meu
lado não re ce be re cur sos de es pé cie al gu ma. É cla ro
que o Pará pre ci sa des ses re cur sos.

Gos ta ria de apro fun dar esse as sun to e sa ber se 
é o mes mo o cri té rio em pre ga do pe los Go ver na do res
de Mi nas Ge ra is, o Ita mar Fran co, do Mato Gros so, o
Zeca do PT, e do Rio Gran de do Sul, o Olí vio Du tra.
Enfim, o Pre si den te está pre pa ran do re cur so para fa -
zer a sua cam pa nha ele i to ral. Quer di zer, as obras es -
tru tu ran tes e prin ci pa is do Esta do do Pará, em ter mos 
de de sen vol vi men to...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ade mir Andra de, o tem po de V. Exª está se es go tan do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – São
vin te mi nu tos, Sr. Pre si den te, eu mal co me cei o meu
pro nun ci a men to. Eu gos ta ria de sa ber quan to tem po
ain da dis po nho, por que te nho vin te mi nu tos pela Li -
de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estou
avi san do que V. Exª tem mais três mi nu tos para en -
cer rar seu pro nun ci a men to.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ape -
nas isso?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
mar ca do o tem po aqui.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Evi -
den te men te essa é uma ques tão da ma i or im por tân -

cia, que tra ta do Orça men to da União e dos re cur sos
des ti na dos ao nos so Esta do, e vol ta rei a esta tri bu na
para dar con ti nu i da de ao tra ta men to da ma té ria. 

Po rém, que ro re gis trar o mau com por ta men to
do Go ver na dor Almir Ga bri el no que se re fe re à li be ra -
ção dos re cur sos, por que ca be ria a um Go ver na dor
co or de nar sua Ban ca da, unir seus de zes se te De pu ta -
dos Fe de ra is e seus Se na do res para que to dos jun tos 
tra ba lhás se mos pela li be ra ção dos re cur sos.

Por que os re cur sos são co lo ca dos, o tra ba lho
que te mos aqui para co lo cá-los no Orça men to é mu i to 
gran de, can sa ti vo, há a re u nião par la men tar de Ban -
ca da, de po is a re u nião dos re pre sen tan tes do Pará
na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos
e Fis ca li za ção, há a per ma nên cia na Co mis são de vo -
ta ção; é um sa cri fí cio enor me, às ve zes se ama nhe ce
o dia vo tan do nes ta Casa o Orça men to do Esta do e,
de po is de tan to tra ba lho, os re cur sos não são efe ti va -
men te li be ra dos.

Enten do que de ve ria ha ver uma ação con jun ta
do Go ver no do Esta do com a Ban ca da para a li be ra -
ção des ses re cur sos, mas per ce bo que isso, la men ta -
vel men te, não exis te no Esta do do Pará. E são mu i tos
os re cur sos. Para que se te nha uma idéia, fo ram li be -
ra dos até ago ra 12,20% do Orça men to de 2001, de
tudo o que está pre vis to para ser gas to no Esta do do
Pará, do to tal de re cur sos a se rem apli ca dos em in -
ves ti men tos no Esta do do Pará. E já es ta mos no meio
do mês de ou tu bro. Por tan to, é mu i to pou co e pos si -
vel men te não se rão apli ca dos os de ma is re cur sos.

Por exem plo, para a Tran sa ma zô ni ca es ta vam
pre vis tos R$77 mi lhões e até ago ra fo ram li be ra dos
R$15 mi lhões. Para a San ta rém-Cu i a bá es ta vam pre -
vis tos R$48 mi lhões e 600 mil e até ago ra fo ram li be -
ra dos R$4 mi lhões e 45 mil. Então, o Go ver na dor de -
ve ria fa zer-se pre sen te nes sas ho ras, e não só, mas
uni do com a Ban ca da. Entre tan to, S. Exª só bus ca li -
be rar os re cur sos das obras ou es ses re cur sos que se 
di vi dem para mu ni cí pi os para que ele pos sa uti li zar
na sua po lí ti ca pes so al, o que é ab so lu ta men te con -
de ná vel do pon to de vis ta éti co e po lí ti co, por que não
é pos sí vel que se te nha um com por ta men to des sa
es pé cie. 

Para re su mir o meu pro nun ci a men to, gos ta ria
de de i xar re gis tra do que, pri me i ro, gran de par te das
obras que são fe i tas no Esta do do Pará são fe i tas com 
re cur sos que a Ban ca da co lo ca. Não são de ini ci a ti va
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e mu i to
me nos da ação po lí ti ca do Go ver na dor Almir Ga bri el,
e o Go ver na dor ja ma is teve a con si de ra ção de, ao fa -
zer a ina u gu ra ção, ou ao apre sen tar a obra na te le vi -
são, como S. Exª é o Exe cu ti vo, ele a apre sen ta como



sua a obra, e sem se quer fa zer uma re fe rên cia ao es -
for ço dos de zes se te De pu ta dos Fe de ra is e dos Se na -
do res do Esta do do Pará. Este pon to pre ci sa fi car re -
gis tra do: gran de par te das obras do Esta do do Pará
são fe i tas com o tra ba lho da Ban ca da Par la men tar do
Pará, não por ini ci a ti va do Go ver na dor do Esta do ou
do Pre si den te da Re pú bli ca.

Se gun do pon to: a uti li za ção po lí ti ca dos re cur -
sos fe de ra is em fa vor de Pre fe i tos ali a dos. Quem não
ade re não re ce be ab so lu ta men te nada, é tra ta do
como ini mi go. Isso é algo con de ná vel na ati tu de do
Go ver na dor Almir Ga bri el.

Ter ce i ro pon to: sua au sên cia no pro ces so de
luta pela li be ra ção dos re cur sos que ser vem in fi ni ta -
men te ao de sen vol vi men to do Esta do do Pará e da
nos sa re gião.

É o re gis tro que que ro fa zer. Mas vol ta rei, Sr.
Pre si den te, em ou tra opor tu ni da de, com mais de ta -
lhes so bre o tra ba lho da Ban ca da, a pre vi são dos re -
cur sos a se rem gas tos e os que, efe ti va men te, es tão
sen do gas tos para o de sen vol vi men to do nos so Esta do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to, pelo pra zo de
vin te 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, tal vez eu nem uti li ze os vin te mi nu tos.

Qu e ro apro ve i tar esta opor tu ni da de para me
con gra tu lar com as co mu ni da des de vá ri os Mu ni cí pi os,
no meu Esta do de Ro ra i ma, cuja ins ta la ção com ple -
tou on tem cin co anos. São eles: Can tá, Ama ja ri, Ca -
ro e be, Ro ra i nó po lis, Pa ca ra i ma e Ui ra mu tã.

Os Pre fe i tos des ses seis Mu ni cí pi os vêm fa zen -
do uma ad mi nis tra ção mu i to com pe ten te, ape sar das
di fi cul da des que es tão en fren tan do. Sa be mos que
não ocor rem só no Esta do de Ro ra i ma, mas no País
in te i ro, as di fi cul da des que os Go ver nan tes hoje en -
fren tam por fal ta de re cur sos.

V. Exª co nhe ce aque la re gião. Prin ci pal men te no 
in te ri or do nos so Esta do, aque les Mu ni cí pi os não têm
uma ar re ca da ção pró pria. Eles têm se de sen vol vi do
uni ca men te com aque la par ti ci pa ção do FPM e dos
re cur sos que a Ban ca da do Esta do de Ro ra i ma, re -
pre sen tan tes no Se na do e na Câ ma ra, tem alo ca do,
to dos os anos, pelo Orça men to da União.

Mas que ro me con gra tu lar, pri me i ra men te, com
as co mu ni da des por te rem tido, à épo ca, a co ra gem e
a al ti vez de apro var, me di an te ple bis ci to, o des mem -
bra men to des ses mu ni cí pi os. Sa be mos que eles o fi -
ze ram cons ci en tes de que iri am en fren tar di fi cul da -
des fi nan ce i ras, mas tam bém de que, em um fu tu ro
mu i to pró xi mo, eles te ri am, como mu ni cí pi os re -
cém-ins ta la dos e re cém-cri a dos, au to no mia fi nan ce i -
ra. E eles es tão pro gre din do não só no se tor agro pe -

cuá rio, como tam bém nos as pec tos so ci a is como
edu ca ção e sa ú de.

Qu e ro di zer a V. Exªs que em nos so Esta do, ape -
sar do en tra ve que te mos em de cor rên cia das di fi cul -
da des fun diá ri as, as sim mes mo os Pre fe i tos têm lu ta -
do com mu i ta gar ra para con se guir di ri mir aque las di -
fi cul da des.

Ao me so li da ri zar com to dos os Pre fe i tos, apro -
ve i to a opor tu ni da de para pe dir ao Pre si den te des ta
Casa, Se na dor Ra mez Te bet, que me aju dou, na Co -
mis são, a apro var meu pro je to re pas san do as ter ras
de Ro ra i ma que ain da são pa tri mô nio da União para o 
nos so Esta do – pro je to que já pas sou pelo Se na do,
pela Câ ma ra, vol tou para o Se na do, foi à san ção do
Pre si den te da Re pú bli ca, que tem até o pró xi mo dia 6
para fazê-lo e mais 180 dias para sua re gu la men ta -
ção –, para so li ci tar do nos so Pre si den te Ra mez Te -
bet que, mais uma vez, co o pe re, jun ta men te com os
nos sos co le gas – que ro até so li ci tar aju da tam bém do 
Se na dor Álva ro Dias – para que, jun tos, pos sa mos
con se guir do Pre si den te a san ção des se pro je to e
tam bém, ra pi da men te, a re gu la men ta ção da lei.

Enfren ta mos um pro ble ma mu i to sé rio com de -
mar ca ção das ter ras in dí ge nas. Em nos so Esta do,
43% das ter ras já fo ram de mar ca das. Mu i tos fa zen de i -
ros es tão de ses ti mu la dos, não in ves tem mais na pe -
cuá ria. Os agri cul to res tam bém es tão evi tan do in ves -
tir na que la re gião Ra po sa-Ser ra do Sol por que não
sa bem se a de mar ca ção será em área con tí nua ou
em blo co, res guar dan do aque les mo ra do res já exis -
ten tes que re ce be ram ter ras de seus an ces tra is. Há
mais de 100 anos, seus bi sa vós já mo ra vam na que la
re gião, vi ven do har mo ni ca men te com as co mu ni da -
des in dí ge nas, tra ba lhan do con jun ta men te no de sen -
vol vi men to da que le Esta do. Hoje, eles se sen tem to -
tal men te en tra va dos por es sas ques tões.

Não so mos con tra a de mar ca ção das ter ras in -
dí ge nas. Re al men te, esse gran de en tra ve em nos so
Esta do pre ci sa ser so lu ci o na do, mas é pre ci so que
isso seja fe i to com jus ti ça, a fim de que ín di os e
não-ín di os per ma ne çam nas suas lo ca li da des, vi ven -
do har mo ni ca men te, como até há bem pou cos anos.
A ma i o ria das co mu ni da des in dí ge nas ace i ta a de -
mar ca ção em blo co, e não em área con tí nua, até por -
que não que rem mais re tor nar àque le con ví vio dos
seus avós e bi sa vós, ín di os que vi vi am à mar gem dos
pro ble mas da re gião. Hoje, na ma i o ria das co mu ni da -
des aqui ci ta das há Ve re a do res, di re to res de co lé gio,
Pre fe i tos, Vice-Pre fe i tos que são ín di os. Então, não
mais pro ce de o fato de ín di os mo ra rem de um lado e
não-ín di os de ou tro. A in te gra ção des sa co mu ni da de
é que vai re al men te equi li brar a si tu a ção eco nô mi ca
da que le Esta do.

Por isso, Sr. Pre si den te, es pe ro que V. Exª, que
só não con clu iu o re la tó rio na Co mis são por ter as su -
mi do o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, ten do-o re -



pas sa do ao nos so co le ga Se na dor Ger son Ca ma ta,
que se guiu as di re tri zes de V. Exª, es pe ro que V. Exª,
na con di ção de Pre si den te do Se na do Fe de ral, re pre -
sen tan do nes ta Casa o Esta do do Mato Gros so, onde
tam bém hou ve o des mem bra men to e que en fren ta as 
mes mas di fi cul da des, em bo ra já seja Esta do há mu i -
tos anos e te nha um de sen vol vi men to e uma si tu a ção
eco nô mi ca bem mais pri vi le gi a da do que a nos sa,
aju de o Esta do de Ro ra i ma.

Pre ci sa mos que o Con gres so Na ci o nal fi que
aten to para que es sas de mar ca ções de ter ras não
pre ju di quem um Esta do que, só cio-eco no mi ca men te, 
por meio de suas ri que zas na tu ra is, po de ria ser um
Esta do da Fe de ra ção bra si le i ra com de sem pe nho
mu i to mais re le van te, por que te mos con di ção e po -
ten ci a li da de su fi ci en te para isso, ha ven do in ves ti -
men to por par te do Go ver no Fe de ral, como até, em
par te, já hou ve com o in ves ti men to para o as fal ta men -
to da BR-174 e da BR-401.

De i xo, mais uma vez, re gis tra do que 50% do as -
fal ta men to da BR 174 foi re a li za do com re cur sos do
nos so pró prio Esta do, as sim como do as fal ta men to
da BR-401. Mas não pos so de i xar de agra de cer ao
Pre si den te da Re pú bli ca pela con si de ra ção que teve
com a nos sa re gião e prin ci pal men te por ter fa ci li ta do
aque le em prés ti mo da CAF, a fim de que con clu ís se -
mos o as fal ta men to da BR-174.

Tam bém hou ve uma par ti ci pa ção bas tan te re le -
van te do Pre si den te da Re pú bli ca com re la ção à
ener gia de Guri, pois foi cons tru í da a li nha de trans -
mis são par tin do da nos sa ca pi tal Boa Vis ta até a fron -
te i ra com a Ve ne zu e la. Gra ças a esse tra ba lho, não
te mos mais pro ble mas com a ge ra ção de ener gia elé -
tri ca no Esta do de Ro ra i ma.

Sr. Pre si den te, apro ve i to esta opor tu ni da de
para re gis trar o ani ver sá rio de cin co anos des ses seis
Mu ni cí pi os já ci ta dos. Qu e ro no va men te pa ra be ni zar
aque la co mu ni da de al ta ne i ra, aque le povo que, mes -
mo ca ren te, não per de a fé de ter dias me lho res. Pa ra -
be ni zo tam bém a Ban ca da do Esta do de Ro ra i ma,
vis to que on tem já nos re u ni mos, de ci di mos as nos -
sas emen das, uma de las des ti na da à Uni ver si da de
Fe de ral de Ro ra i ma que visa am pli ar os cam pos
avan ça dos em vá ri as ci da des do in te ri or do nos so
Esta do. Har mo ni o sa men te, di vi di mos es sas emen -
das para que to dos os Par la men ta res te nham a au to -
no mia de de sig nar be ne fí ci os a to dos os Mu ni cí pi os –
são ape nas 15. Por isso, te mos con di ções de fa zer um 
tra ba lho har mô ni co, jus to, le van do em con si de ra ção
aque las áre as mais ca ren tes.

Agra de ço, mais uma vez, ao meu Pre si den te, e
con to com V. Exª, por que re co nhe ço, por to dos es ses

anos em que con vi ve mos aqui, a sua sen si bi li da de. E, 
prin ci pal men te ago ra, nes te car go pri vi le gi a do, que
foi con ce di do a V. Exª, pri me i ra men te, por Deus – já
tive a opor tu ni da de de pre sen ci ar mu i tas ve zes V. Exª
usar a pa la vra Dele, de mons tran do a sua fé – e, de po -
is, por gran de par te dos Se na do res, que de po si ta ram
con fi an ça em V. Exª. Enten do que aque les que não
vo ta ram fa vo ra vel men te o fi ze ram de vi do às di ver gên -
ci as par ti dá ri as. Mas, num fu tu ro mu i to pró xi mo, a
ma i o ria re co nhe ce rá que o seu ca rá ter, a sua ho nes ti -
da de, a sua ma ne i ra sim ples de agir con tri bui com os
es for ços de to dos nós para que fa ça mos um tra ba lho
bem me lhor no Se na do da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -

ra Mar lu ce Pin to, agra de ço as ge ne ro sas pa la vras de
V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias pela
Li de ran ça do PDT.

Antes, pror ro go a ses são por 20 mi nu tos a fim
de que V. Exª, Se na dor Álva ro Dias, e o Se na dor
Ge ral do Cân di do di vi dam o tem po res tan te até o en -
cer ra men to dos nos sos tra ba lhos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, as uni ver si da des pú bli cas do Bra sil
es tão em pol vo ro sa. O pro ces so de des man che, que
vem de tem pos, apro fun da-se de for ma cru ci al.

Ve ri fi ca mos a in sen si bi li da de do Go ver no e a
au sên cia de ha bi li da de do Mi nis tro da Edu ca ção para
o tra to des sa ques tão. S. Exª se re cu sa a re ce ber não
só li de ran ças do ma gis té rio, mas tam bém Se na do res
da Re pú bli ca. É evi den te que se tra ta de uma ques tão 
es tru tu ral e que pre ci sa ser de ba ti da com mu i ta res -
pon sa bi li da de.

Além das uni ver si da des fe de ra is, há inú me ras
uni ver si da des pú bli cas es ta du a is em gre ve, in clu si ve
no meu Esta do, o Pa ra ná. Obvi a men te, di re i tos ad qui -
ri dos pe los pro fes so res não po dem ser ig no ra dos, por 
isso, eles pos su em ra zões de so bra para a pa ra li sa -
ção. No en tan to, pre o cu pa-nos – sei que V. Exª tam -
bém está pre o cu pa do com a ques tão, pois a esse res -
pe i to já se ma ni fes tou, Pre si den te Ra mez Te bet – a
si tu a ção dos es tu dan tes bra si le i ros que cer ta men te
per de rão o ano le ti vo se não al can ça rem a tem po
uma so lu ção emer gen ci al para o pro ble ma.

O Esta do do Pa ra ná vive uma si tu a ção dra má ti -
ca não só na uni ver si da de fe de ral – em nos so Esta do, 
há ape nas uma uni ver si da de fe de ral –, mas nas vá ri -
as uni ver si da des es ta du a is. Aliás, o prin cí pio da iso -
no mia é afron ta do de for ma ab so lu ta na dis tri bu i ção



de re cur sos para a ma nu ten ção do en si no pú bli co de
ní vel su pe ri or no Bra sil. Lem bro-me bem de que, no
Pa ra ná, nos tem pos em que tive a hon ra de go ver -
ná-lo, pa ga va-se um sa lá rio duas ve zes ma i or do que
em São Pa u lo, qua tro ve zes ma i or do que o sa lá rio no
Rio de Ja ne i ro e in fi ni ta men te ma i or do que em pra ti -
ca men te to dos os Esta dos bra si le i ros, que qua se
nada pa gam pela ma nu ten ção do en si no su pe ri or.

O Pa ra ná as su miu com pro mis sos em ra zão da
au sên cia do po der pú bli co fe de ral. Exa ta men te de se -
jo so de ofe re cer opor tu ni da des aos jo vens de fre -
qüen tar o en si no su pe ri or gra tu i to, o Go ver no do Pa -
ra ná foi ad qui rin do obri ga ções e atu al men te tem di fi -
cul da des de hon rá-las, es pe ci al men te por que o úl ti -
mo Go ver no tem atu a do de for ma ir res pon sá vel, cri -
an do cur sos sem ne nhum cri té rio e am pli an do a rede
pú bli ca de en si no su pe ri or no Esta do sem ga ran tir os
re cur sos para a sua ma nu ten ção. Ago ra, no fim de
sua ges tão, in clu si ve sem a ne ces sá ria pos tu ra éti ca,
as su me com pro mis sos que ou tros Go ver nos de ve rão 
hon rar, cri an do até no vas uni ver si da des – a po pu la -
ção di ria: ”fa zen do cor te sia com o cha péu alhe io“.

Mas esse pro ce di men to não é sé rio nem res -
pon sá vel. A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal tem por
prin cí pio não per mi tir que se crie des pe sa sem a ne -
ces sá ria ga ran tia de re ce i ta. O prin cí pio da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal está sen do, de modo ca bal,
ig no ra do pelo atu al Go ver no do Pa ra ná. A cri se, sem
dú vi da, apro fun dar-se-á nos pró xi mos anos. Será
uma das mais gra ves e dra má ti cas si tu a ções que ha -
ve rá de en fren tar o fu tu ro Go ver no do Pa ra ná. Estão
cri an do di fi cul da des hoje para que o pró xi mo Go ver -
no res pon da por elas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi o
dos siê ”A Uni o es te pede so cor ro“. Te nho uma es tre i ta 
li ga ção com essa uni ver si da de, por que ela foi ins ta la -
da du ran te o meu Go ver no no Pa ra ná. Era uma fun da -
ção mu ni ci pal que so bre vi via a du ras pe nas, com os
es tu dan tes pa gan do men sa li da des e a Pre fe i tu ra Mu -
ni ci pal pro cu ran do dar co ber tu ra a fim de que so bre vi -
ves se. Pro mes sas fe i tas no Go ver no que an te ce deu
ao meu fo ram cum pri das du ran te o exer cí cio do meu
man da to. Esse fato é ig no ra do nes se dos siê, que faz
um his tó ri co des de a fun da ção des sa uni ver si da de.

Mas o que re al men te im por ta é que a uni ver si -
da de vive o dra ma da in sub sis tên cia, nes te mo men to, 
em vir tu de da es cas sez de re cur sos, já que o Go ver -
no Esta du al não vem hon ran do os com pro mis sos as -
su mi dos com ela.

Leio ape nas uma par te des te dos siê que diz:

Não so mos ”gre vis tas“, ”pes so as que
pro tes tam por pro tes tar“; so mos pro fes so res 
e fun ci o ná ri os que sen tem a ame a ça con -

cre ta de a Uni o es te ser des tru í da e que fa -
zem mais uma ten ta ti va para man ter esta
uni ver si da de viva na con di ção de pú bli ca e
gra tu i ta. So mos pro fes so res e fun ci o ná ri os
que de fen dem a uni ver si da de pú bli ca e que
lu tam para man ter a pos si bi li da de de que os 
jo vens de Cas ca vel e da re gião, que não po -
dem pa gar por um cur so numa uni ver si da de 
pri va da, pos sam ter aces so a uma for ma ção 
pro fis si o nal de ní vel su pe ri or.

Esta mos, nes te mo men to, pe din do so -
cor ro a to das as li de ran ças co mu ni tá ri as,
em pre sa ri a is, po lí ti cas e sin di ca is. Pre ci sa -
mos do apo io de to dos para am pli ar a luta
em de fe sa da Uni o es te. A Uni o es te é um
pa tri mô nio cul tu ral e eco nô mi co da ci da de
de Cas ca vel e re gião. Por isso, en ten de mos
que a de fe sa da Uni o es te é uma ta re fa de to -
dos. De fen der a Uni o es te, nes te mo men to, é
so mar es for ços em tor no da luta pela am pli a -
ção do or ça men to de nos sa uni ver si da de.

Se as for ças da so ci e da de que cri a ram 
a Uni o es te não se uni rem para man ter a
nos sa uni ver si da de, ela su cum bi rá e com
ela o so nho das ge ra ções que, des de a dé -
ca da de 70, bus cam a con cre ti za ção de
uma gran de uni ver si da de pú bli ca, gra tu i ta,
de qua li da de e ca paz de pro du zir res pos tas
aos pro ble mas co lo ca dos pelo di na mis mo da
so ci e da de oes ti na, pa ra na en se e bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, para per mi tir ao Se na dor Ge ral do 
Cân di do a opor tu ni da de de se pro nun ci ar ain da nes -
ta ses são, peço a V. Exª que au to ri ze a pu bli ca ção
des te dos siê, que re tra ta um pro ble ma não só des sa 
Uni ver si da de, mas tam bém das Uni ver si da des de
Lon dri na, de Ma rin gá, de Pon ta Gros sa, de Gu a ra -
pu a va, com to dos os seus cam pos avan ça dos em
to das as re giões do Pa ra ná, na sua ín te gra.

É um dra ma vi vi do por es tu dan tes que sa bem,
como nós sa be mos, que não há ale gria ma i or para
um pai ou uma mãe do que a emo ção de, no dia da
for ma tu ra, com os olhos la cri me jan tes, por cer to, ver
o seu fi lho re ce ben do um di plo ma de en si no su pe ri or.

Esse so nho não pode ser se pul ta do.

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











O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Álva ro Dias, V. Exª será aten di do nos ter mos do Re gi -
men to Inter no da Casa.

Con ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor, Se na dor
Ge ral do Cân di do, pelo pra zo de dez mi nu tos, uma vez 
que o tem po foi di vi di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra de -
ço a V. Exª a pror ro ga ção do ho rá rio para que eu pos -
sa fa zer um bre ve pro nun ci a men to.

Pa ra be ni zo o Se na dor Álva ro Dias pelo pro nun -
ci a men to que fez, prin ci pal men te por se tra tar da
ques tão da edu ca ção em nos so País, da ques tão das
uni ver si da des, pois es ta mos pas san do por um mo -
men to de di fi cul da de em re la ção à gre ve dos pro fes -
so res uni ver si tá ri os no Bra sil. Pre ci sa mos achar uma
sa í da para pôr fim à gre ve, por que há uma pre o cu pa -
ção da so ci e da de em re la ção ao ano le ti vo, in clu si ve
em re la ção ao pró xi mo ano, com o ves ti bu lar. Tudo
isso está em jogo.

Enfim, há uma pre o cu pa ção da po pu la ção, dos
es tu dan tes e dos pro fes so res não só em re la ção à
ques tão sa la ri al, mas tam bém à ques tão da edu ca -
ção, que é fun da men tal para os nos sos jo vens.

Sr. Pre si den te, que ro tra tar de uma ques tão, ra -
pi da men te, em re la ção a ser vi do res pú bli cos.

Os ser vi do res pú bli cos fe de ra is ci vis lo ta dos na
Ma ri nha, no Exér ci to e na Ae ro náu ti ca so mam mais
de 98. 571 em todo o Bra sil. Só no Esta do do Rio de
Ja ne i ro, são mais de 20 mil tra ba lha do res na ati va.
Como os de ma is ser vi do res pú bli cos fe de ra is, eles
tam bém vi vem uma si tu a ção de pe nú ria em fun ção
das po lí ti cas di ta das pelo FMI e obe di en te men te apli -
ca das pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
que le vam à pre ca ri za ção dos ser vi ços pú bli cos como 
o ar ro cho sa la ri al e a ter ce i ri za ção in dis cri mi na da.
Mas, não bas tas se isso, os ser vi do res ci vis das For -
ças Arma das so frem tam bém um pro ces so de dis cri -
mi na ção que aten ta con tra a dig ni da de pro fis si o nal
de pais e mães de fa mí lia que, há mu i tos anos, re i vin -
di cam o di re i to de se rem re co nhe ci dos em um pla no
de car re i ra es tru tu ra do, como os de ma is ser vi do res
pú bli cos fe de ra is.

Exem plo des sa in jus ti ça é o caso dos 7.263 ser -
vi do res do Co man do da Ma ri nha que, des de 1991,
de i xa ram de ter seus sa lá ri os cor ri gi dos pela nova re -
mu ne ra ção con ce di da aos ser vi do res pú bli cos fe de -
ra is ci vis e mi li ta res, e, em todo esse pe río do, não ti -
ve ram ne nhu ma pro gres são e/ou pro mo ção fun ci o -
nal, por isso eles re i vin di cam o di re i to ao re en qua dra -

men to, ou seja, a sua in clu são no Pla no de Clas si fi ca -
ção de Car gos, de acor do com a ta be la de es pe ci a lis -
tas, ga ran ti do pe las Leis nºs 5.647, de 1970, e 6.550,
de 1978. Cabe es cla re cer que es ses ser vi do res são
ori un dos da an ti ga Ta be la de Au to no mia Li mi ta da e
en con tram-se im pos si bi li ta dos de as cen der na ta be la
de ven ci men tos, em vir tu de de um cri té rio dis cri mi na -
tó rio apli ca do pelo an ti go Mi nis té rio da Ma ri nha aos
ser vi do res es pe ci a lis tas, con tra ta dos por pra zo in de -
ter mi na do e que pas sa ram à con di ção de ser vi do res
pú bli cos es ta tu tá ri os sem que ti ves sem as se gu ra do o 
di re i to es ta be le ci do pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. O 
re sul ta do des sa in jus ti ça são pre ju í zos in cal cu lá ve is
a es ses pro fis si o na is, al ta men te qua li fi ca dos, que fo -
ram le va dos a uma si tu a ção de pe nú ria que pre ci sa
ur gen te men te ser cor ri gi da.

Ou tro as pec to da ques tão, e não me nos im por -
tan te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é que, a
exem plo dos de ma is ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca 
fe de ral, as For ças Arma das tam bém ter ce i ri zam vá ri -
os ser vi ços, mu i tos de les já re a li za dos por pro fis si o -
na is de car re i ra. Como exem plo, só o Arse nal de Ma ri -
nha ter ce i ri za cer ca de 12 em pre sas.

É uma si tu a ção gra ve, sem pre de nun ci a da pe -
los ser vi do res, pois a ma i o ria das em pre sas – ge ral -
men te de mi li ta res da re ser va – uti li zam ser vi do res
pú bli cos como com ple men to de mão-de-obra para a
pres ta ção dos ser vi ços e uti li zam to dos os equi pa -
men tos e ma te ri a is dos ór gãos pú bli cos. Isso é re al -
men te gra ve por que, de fato, é um ”bom ne gó cio“ para 
es sas em pre sas con tra ta das, mas não se pode di zer
o mes mo em re la ção aos in te res ses do ser vi ço pú bli -
co. Nes te caso, a ter ce i ri za ção e a sub con tra ta ção de
em pre sas por tem po ra das, em to das as en ti da des do
Mi nis té rio da De fe sa, abrem um pre ce den te pe ri go so, 
pois, di fe ren te men te das de ma is áre as do ser vi ço pú -
bli co, deve-se le var em con si de ra ção o pa pel es tra té -
gi co das For ças Arma das. Daí a pre o cu pa ção que de -
ve mos ter com os pro fis si o na is que, como ser vi do res
pú bli cos, têm o com pro mis so de de fen der o ser vi ço
pú bli co e os in te res ses da Na ção.

Essa não é uma ques tão me nor, Sr. Pre si den te,
de in te res se ape nas de uma ca te go ria, mas de toda a
so ci e da de bra si le i ra, por tan to des ta Casa, se le var -
mos em con ta que tra ta mos de seg men to es tra té gi co
da ad mi nis tra ção pú bli ca, as For ças Arma das. Bas ta
lem brar que é no Arse nal de Ma ri nha que será cons -
tru í do o tão pro pa la do sub ma ri no atô mi co, com os
mes mos pro fis si o na is, ex clu í dos de um pla no de car -
re i ra dig no e com tra ba lha do res que che gam a per ce -
ber a com ple men ta ção do sa lá rio mí ni mo.



Di an te des sa si tu a ção, e tam bém da in tran si -
gên cia dos re pre sen tan tes das For ças Arma das, que
se ne gam a re ce ber qual quer re pre sen ta ção dos tra -
ba lha do res, in clu si ve co mis sões ele i tas na base, o
Sin di ca to dos Ser vi do res Ci vis das For ças Arma das
deu en tra da hoje, no STF, em três ações que vi sam,
em seu con jun to, o res ta be le ci men to da dig ni da de
des ses mi lha res de ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Sr. Pre si den te, não nos cabe se não apo i ar as
re i vin di ca ções dos tra ba lha do res ci vis das For ças
Arma das e, ao mes mo tem po, re pu di ar as re ta li a -
ções im pos tas pela di re ção do Arse nal de Ma ri nha,
no Esta do do Rio de Ja ne i ro, que pro í be a li vre ma -
ni fes ta ção des ses ser vi do res nas de pen dên ci as do
Arse nal, no ho rá rio do al mo ço.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, num mo men to em
que se ob ser vam ações sis te má ti cas que aten tam
con tra o ser vi ço pú bli co bra si le i ro, te mos cer te za de
que es ses pro fis si o na is es tão im bu í dos da de fe sa
de um ser vi ço pú bli co dig no e de qua li da de e vol ta -
do para os in te res ses da so ci e da de.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes
de en cer rar a pre sen te ses são, a Pre si dên cia se as -
so cia às ho me na gens que fo ram pres ta das no dia
de hoje aos mé di cos de todo o Bra sil.

A Pre si dên cia jun ta as suas pa la vras prin ci pal -
men te às pa la vras dos Se na do res Mo za ril do Ca val -
can ti, Se bas tião Ro cha e Ro me ro Jucá, abra çan do
e cum pri men tan do to dos aque les que são aqui na
Ter ra ins tru men tos de Deus para sal var vi das hu ma -
nas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Car los Be zer -
ra, Luiz Pon tes, Ro meu Tuma, Ma ri na Sil va 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. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aca bo de re -
ce ber o do cu men to ”Si tu a ção Mun di al da Infân cia
2002“, do Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia – 
Uni cef. Tra ta-se de uma pu bli ca ção que re la ta os re -
sul ta dos ob ti dos nas mais di ver sas par tes do mun do
como res pos ta às pro pos tas da Cú pu la Mun di al pela
Cri an ça, re a li za da em se tem bro de 1990, quan do foi
de fla gra da a cam pa nha ”Diga sim pela Cri an ça“; e
que no ti cia, tam bém, os en con tros re gi o na is de alto
ní vel, re a li za dos no ano pas sa do e no ano em cur so,

pre pa ra tó ri os à Ses são Espe ci al da Assem bléia das
Na ções Uni das so bre a Cri an ça. 

No pró lo go da edi ção, o Se cre tá rio-Ge ral das
Na ções Uni das, Kofi Annam, des ta ca a im por tân cia
de pro por ci o nar às cri an ças o me lhor co me ço de vida
pos sí vel, as se gu ran do-lhes o en si no bá si co e, es pe -
ci al men te ao seg men to ado les cen te, a opor tu ni da de
de par ti ci par das de ci sões bá si cas que afe tam suas
vi das. 

Annam sa li en ta os pro gres sos al can ça dos des -
de a re a li za ção da Cú pu la Mun di al da Cri an ça, em
1990: três mi lhões de cri an ças me no res de cin co
anos de i xa ram de mor rer, to dos os anos, gra ças, em
lar ga es ca la, aos pro gra mas de imu ni za ção e es for -
ços em pre en di dos pe las fa mí li as e co mu ni da des; 28
mi lhões de cri an ças, na mes ma fa i xa etá ria, so fre ram
me nos as gra ves con se qüên ci as da des nu tri ção; em
175 pa í ses, a po li o mi e li te foi er ra di ca da; e em 104, o
té ta no ne o na tal foi eli mi na do. 

A re du ção das ta xas de mor ta li da de in fan til foi
um dos re sul ta dos mais sig ni fi ca ti vos des se es for ço
que mo bi li zou go ver nan tes e co mu ni da des de to das
as par tes do mun do. A taxa de mor ta li da de in fan til e
de me no res de cin co anos (TMM5), que era de 94 por
mil cri an ças nas ci das vi vas, em 1990, re du ziu-se a 81 
no ano 2000. Ses sen ta e três pa í ses al can ça ram a
meta de re du ção fi xa da em 33%, e, em mais de 100
pa í ses, es sas mor tes fo ram re du zi das em 20%. A
meta para 2010 é de con ti nu ar re du zin do a mor ta li da -
de nes sa fa i xa etá ria em 33%, con for me o do cu men to.

Para me lho rar a sa ú de da cri an ça se fa zia ne -
ces sá rio, tam bém, me lho rar o aten di men to às mu lhe -
res ges tan tes, o que, por si, cons ti tui tam bém re le van -
te ta re fa de ca rá ter hu ma ni tá rio. Embo ra os da dos de
1990 não se jam dis po ní ve is, as es ta tís ti cas men ci o -
nam a mor te de 400 mu lhe res em 100 mil par tos de
cri an ças nas ci das vi vas. A meta para o ano 2010 é de
re du ção de 33% des sas mor tes, ca ben do aqui sa li en -
tar a dis pa ri da de dos ín di ces en tre os pa í ses ri cos e
po bres. 

Na re gião afri ca na ao sul do Sa a ra, as chan ces
de mor te du ran te a gra vi dez ou par to são de 1 em 13;
na Ásia me ri di o nal, de 1 em 54; no Ori en te Mé dio e na 
Áfri ca, de 1 em 55; na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be, de
1 em 157; no les te da Ásia e no Pa cí fi co, de 1 em 283;
e nos pa í ses da Eu ro pa Cen tral e do Oes te, na Co mu -
ni da de dos Esta dos Inde pen den tes e nos Esta dos
bál ti cos, de 1 em 797. 

Uma ou tra es ta tís ti ca, Sr. Pre si den te, Sras. e
Srs. Se na do res, nos dá a exa ta di men são des sa dis -
pa ri da de: nos pa í ses sub de sen vol vi dos – ou me nos
de sen vol vi dos, con for me a ter mi no lo gia da ONU –



esse ín di ce é de uma mor te em 16 gra vi de zes ou par -
tos; nos pa í ses in dus tri a li za dos, é de 1 por 4085. 

Ou tra ver ten te da atu a ção dos pa í ses re pre sen -
ta dos na Cú pu la Mun di al pela Cri an ça foi o com ba te à 
sub nu tri ção. Entre 1990 e 2000 o nú me ro to tal de cri -
an ças sub nu tri das nos pa í ses em de sen vol vi men to
caiu de 177 mi lhões para 149 mi lhões – o que ain da é
mu i to pou co. Nes se cam po, as es ta tís ti cas, de fato,
são pou co ani ma do ras: na Ásia, onde vi vem dois ter -
ços de to das as cri an ças sub nu tri das do pla ne ta,
essa re du ção foi pe que na, de 36% para 29%; e nos
pa í ses ao sul do Sa a ra, o nú me ro ab so lu to de cri an -
ças sub nu tri das au men tou. 

Esses da dos tra zem de vol ta a ad ver tên cia do
Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das, que, em seu re -
la tó rio so bre a Cú pu la do Mi lê nio, as si na lou: 

Ne nhu ma al te ra ção na for ma de pen -
sar ou agir pode ser mais im por tan te do que 
isto: nós de ve mos co lo car o ser hu ma no no
cen tro de tudo o que nós fa ze mos. Não há
cla mor mais no bre ou res pon sa bi li da de ma i -
or do que ofe re cer con di ções para que ho -
mens, mu lhe res e cri an ças, nas ci da des e
al de i as ao re dor do mun do, pos sam tor nar
suas vi das me lho res.

Essa ad ver tên cia per ma ne ce vá li da e vi go ro sa
para os dias que vi ve mos, no ta da men te no que res -
pe i ta à si tu a ção de fome e des nu tri ção nos pa í ses pe -
ri fé ri cos, ape sar de al guns pro gres sos te rem sido al -
can ça dos em de ter mi na das áre as.

É o caso, por exem plo, da edu ca ção. Uma das
me tas fi xa das pela Cú pu la, em 1990, vi sa va à uni ver -
sa li za ção do aces so ao en si no fun da men tal e con clu -
são da edu ca ção pri má ria por 80% das cri an ças.
Esse ín di ce, que era de 78% em 1990, su biu a 82%
no ano pas sa do. Para 2010, pre ten de-se re du zir em
50% o nú me ro de cri an ças fora da es co la e ele var a
90% a taxa de ma trí cu las. 

O Uni cef ob ser va que a taxa de ma trí cu las vem
cres cen do mais do que a po pu la ção, mas que ain da
exis tem 100 mi lhões de cri an ças em ida de es co lar
fora das sa las de aula – na ma i o ria, cri an ças que tra -
ba lham, por ta do ras de de fi ciên ci as, mo ra do ras de
áre as ru ra is ou ori un das de fa mí li as po bres ou de mi -
no ri as éti cas. A es sas, so mam-se as por ta do res do
ví rus HIV e as que ha bi tam re giões de con fli to. 

Ou tra meta, na área da edu ca ção, re fe ria-se à
al fa be ti za ção de adul tos, em que onde ocor reu uma
re du ção de 16%. No ano pas sa do, cons ta tou-se a
exis tên cia de 875 mi lhões de adul tos anal fa be tos,
con tra 895 mi lhões em 1990. De acor do com o Uni cef, 

o anal fa be tis mo se con cen tra na Ásia Me ri di o nal e
nos pa í ses afri ca nos; no que res pe i ta ao gê ne ro, é
pre do mi nan te en tre as mu lhe res. 

A pro pa ga ção da Aids foi um dos te mas mais
dis cu ti dos por oca sião da Cú pu la Mun di al pela Cri an -
ça. O re la tó rio do Uni cef acen tua que, no ce ná rio in -
ter na ci o nal, os pa í ses in dus tri a li za dos não as su mi -
ram a de vi da res pon sa bi li da de na ba ta lha con tra o ví -
rus. ”Ao cons ta tar que a epi de mia fora con ti da den tro
de seus pró pri os pa í ses – as si na la o do cu men to –
mu i tos go ver nan tes olha ram com in di fe ren ça ao que
ocor ria em ou tros pa í ses. (...) So men te ao des pon tar
o novo mi lê nio, é que eles com pre en de ram que nes sa 
luta as fron te i ras na ci o na is são in sig ni fi can tes e que,
ou se luta lado a lado, ou caem to dos jun tos“. 

A por cen ta gem de mor ta li da de de cri an ças me -
no res de cin co anos de ida de em con se qüên cia da
Aids, para o pe río do 2000/2005, é es ti ma da em 48%
na Na mí bia, 50% na Áfri ca do Sul e no Zim bá bue e
64% em Bot su a na, se gun do o Uni cef. Embo ra a epi -
de mia seja mais de vas ta do ra no sul e no les te da Áfri -
ca, os nú me ros são mo ti vo de pre o cu pa ção em to das
as par tes do mun do. Na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be,
es ti ma-se que 210 mil adul tos e cri an ças con tra í ram o 
ví rus des sa mo lés tia du ran te o ano pas sa do. 

Hoje, sabe-se que me ta de dos no vos ca sos de
in fec ção pelo HIV ocor re em jo vens en tre 15 e 24
anos; que 1 mi lhão e 400 mil cri an ças com ida de aba i -
xo de 15 anos con vi vem com o HIV em todo o mun do;
que 80% das cri an ças nes sa fa i xa etá ria vi vem na
Áfri ca; que 4 mi lhões e 300 mil cri an ças de até 15
anos mor re ram de Aids des de o iní cio des sa epi de -
mia; e que mais de 13 mi lhões de cri an ças com até 14 
anos fi ca ram ór fãos em con se qüên cia da Aids. 

Ou tro pon to que tem sido exa us ti va men te de ba -
ti do no âm bi to do Uni cef se re fe re aos con fli tos, se jam 
eles re gi o na li za dos ou mais am plos, em di ver sas par -
tes do pla ne ta. Essa dis cus são, que ga nha ma i or atu -
a li da de com o bom bar de io do ter ri tó rio afe gão pe los
Esta dos Uni dos, em re pre sá lia a atos ter ro ris tas, põe
em evi dên cia nú me ros ater ra do res: exis tem, em todo
o mun do, nada me nos que 35 mi lhões de pes so as re -
fu gi a das ou asi la das, sen do 80% des se con tin gen te
de cri an ças e de mu lhe res; en tre 1990 e o ano pas sa -
do, 2 mi lhões de cri an ças fo ram mas sa cra das, 6 mi -
lhões fo ram fe ri das ou fi ca ram per ma nen te men te in -
vá li das e 12 mi lhões fi ca ram sem teto. 

As es ta tís ti cas de mons tram ain da, Sras. e Srs.
Se na do res, que en tre 80 e 90% das pes so as que
mor rem em con fli tos são ci vis; e que os con fli tos
trans for ma ram em ór fãos, ou se pa ra ram de suas fa -



mí li as, mais de 1 mi lhão de cri an ças, no pe río do en tre 
1990 e 2000. 

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o do cu -
men to ”Si tu a ção Mun di al da Infân cia 2002“ é um re la -
tó rio re a lis ta, que, ao no ti ci ar os pro gres sos ob ti dos
des de a Cú pu la Mun di al da Cri an ça, res sal va as
opor tu ni da des des per di ça das na pro pos ta de tor nar o 
pla ne ta mais fra ter no e mais hu ma no para mi lhões de 
cri an ças e ado les cen tes. 

”Qu an do lí de res go ver na men ta is fa lam em mi -
lhões de pes so as, os in di ví du os en vol vi dos são fa cil -
men te re du zi dos a ci fras, seus so fri men tos trans for -
ma dos em es ta tís ti cas e ten dên ci as“ – en fa ti za o re la -
tó rio. To man do como base a si tu a ção exis ten te em
1990, quan do acon te ceu a Cú pu la Mun di al pela Cri -
an ça, o do cu men to ques ti o na: por que os di re i tos da
cri an ça con ti nu am a ser des res pe i ta dos? A po bre za
in fan til e as con di ções de sa ú de se rão mons tros im -
ba tí ve is e in ven cí ve is que con ti nu a rão en tre nós? A
ex plo ra ção de cri an ças deve con ti nu ar para sem pre?

Ao re la tar os ex tra or di ná ri os pro gres sos con -
quis ta dos pela hu ma ni da de nes se cur to pe río do de
uma dé ca da – a Inter net, que re pre sen ta a co mu ni ca -
ção ins tan tâ nea para mi lhões de pes so as, a clo na -
gem de um ma mí fe ro, que deu à luz fi lho tes sa u dá ve -
is e a com pre en são do có di go ge né ti co hu ma no – o
re la tó rio es pe cu la: ”Ha ve rá al guém que pos sa afir mar 
com se ri e da de que as de cla ra ções dos lí de res em
be ne fí cio das cri an ças, fe i tas em 1990, re pre sen tam
um so nho im pos sí vel?“.

Sa be mos que não, Sr. Pre si den te. Sa be mos
que esse so nho é pos sí vel, e que para se tor nar re a li -
da de exi ge, mais do que pa la vras bo ni tas e do cu men -
tos tim bra dos, a efe ti va von ta de dos go ver nos, dos
edu ca do res, dos lí de res co mu ni tá ri os e re li gi o sos,
em pre sá ri os e aca dê mi cos, de toda a so ci e da de, en -
fim, de in ves tir no de sen vol vi men to sus ten tá vel, de
acre di tar na paz e de lu tar para trans mi tir um mun do
me lhor às no vas ge ra ções. 

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o novo mo de lo
bra si le i ro para ser vi ços pú bli cos de te le fo nia, cri a do
pela atu al ad mi nis tra ção, ba se ia-se na con ces são a
em pre sas pri va das do di re i to de pres ta ção des ses
ser vi ços e na re gu la ção e fis ca li za ção do cum pri men -
to das re gras des sas con ces sões por uma Agên cia
Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções, a Ana tel. Esse mo de -
lo, tor na do pos sí vel pela pri va ti za ção das es ta ta is de
te le co mu ni ca ções, re sul tou ine ga vel men te em di na -
mi za ção do mer ca do de te le fo nia, es pe ci al men te

sen sí vel no que diz res pe i to à mo da li da de ce lu lar, que 
se tor nou di fun di da en tre pes so as das mais di ver sas
fa i xas de ren da.

No en tan to, é ne ces sá rio ad mi tir que a atu a ção
da Ana tel – como, a pro pó si to, a das ou tras agên ci as
re gu la do ras cri a das nos úl ti mos anos – pre ci sa de
aper fe i ço a men to. Nada de mu i to gra ve, pois não se ria 
mes mo de se es pe rar que um mo de lo in te i ra men te
novo de ges tão dos se to res de ser vi ços pú bli cos co -
me ças se a fun ci o nar per fe i ta men te logo des de o iní -
cio de sua ope ra ção. Por essa ra zão, acre di to ser pos -
sí vel di ri gir crí ti cas à ope ra ção atu al das em pre sas de 
te le co mu ni ca ção e da Ana tel sem in cor rer em má
von ta de. Qu e ro di zer, crí ti cas cons tru ti vas, que po -
dem con tri bu ir para a me lho ria dos ser vi ços.

Nes se sen ti do, te nho ob ser va do que uma das
mu dan ças me nos po si ti vas ve ri fi ca das após a pri va ti -
za ção do se tor de te le co mu ni ca ções foi o fe cha men to 
das lo jas de aten di men to das em pre sas con ces si o ná -
ri as de te le fo nia. Ante ri or men te, quan do as con ces si -
o ná ri as eram es ta ta is, o usuá rio de te le fo nia – ou o in -
te res sa do em se tor nar usuá rio – po dia di ri gir-se a
uma das lo jas e en trar em um pla no de ex pan são, ad -
qui rir um te le fo ne se hou ves se li nha dis po ní vel, fa zer
con sul tas so bre co bran ças que con si de ras se in de vi -
das e di ri mir qua is quer ques tões re la ti vas aos ser vi -
ços da em pre sa. 

Ago ra, após o fe cha men to das lo jas de aten di -
men to, nada dis so é mais pos sí vel: as úni cas for mas
de con tac to com es sas em pre sas es tão no uso do te -
le fo ne e do cor re io ele trô ni co – que tam bém de pen -
dem de um te le fo ne. Ora, Srs. Se na do res, pa re ce-me
ha ver em tudo isso cer to des pre zo pe los in te res ses
dos usuá ri os, ou con su mi do res dos ser vi ços de te le -
fo nia. Pois há pes so as – e não são pou cas, os Se nho -
res po dem es tar se gu ros dis so – que se ir ri tam com
as in ter mi ná ve is se qüên ci as de op ções a que são ex -
pos tas quan do li gam para os te le fo nes de ser vi ço dis -
po ni bi li za dos pe las em pre sas, pre fe rin do o con ta to
pes so al com aten den tes.

Re al men te, pode ser mu i to abor re ci do fi car ou -
vin do aque las gra va ções que di zem: ”se você li gou
para pe dir tal ser vi ço, te cle 1; se você li gou para tal
ou tro, te cle 2…“ e as sim por di an te. Com pre en de-se
que pes so as mais ido sas ou mais im pa ci en tes não
apre ci em es sas ”mo der ni da des“.

Ora, te mos co nhe ci men to de que o Ban co Cen -
tral ba i xou re cen te men te uma por ta ria que obri ga os
ban cos a ofer tar ser vi ços de aten di men to pes so al
nas agên ci as. Com essa por ta ria, o Ban co Cen tral vi -
sou co i bir a ten dên cia que es sas ins ti tu i ções vi nham
apre sen tan do de ten tar for çar seus cli en tes a uti li zar



ca i xas au to má ti cos ou os ser vi ços pela in ter net, de
modo a po de rem fa zer cor tes cada vez ma i o res de
pes so al nas agên ci as.

Se o Ban co Cen tral, que é uma agên cia ex tre -
ma men te pro fis si o nal e pro mo to ra da mo der ni da de,
en ten deu a ne ces si da de da par te de mu i tos cli en tes
dos ser vi ços ban cá ri os da dis po ni bi li da de do aten di -
men to pes so al, por que a Ana tel não po de ria fa zer o
mes mo? Afi nal de con tas, a Lei Ge ral de Te le co mu ni -
ca ções (LGT), em seu ar ti go 19, atri bui à agên cia a
com pe tên cia de ”ado tar as me di das ne ces sá ri as para 
o aten di men to do in te res se pú bli co“. Reza ain da a
LGT, no in ci so IV des se mes mo ar ti go, que esse de -
ver in ci de es pe ci al men te no que diz res pe i to à ex pe di -
ção de ”nor mas quan to à (…) pres ta ção e fru i ção do
ser vi ços de te le co mu ni ca ções nos ser vi ços pú bli cos“,
e à re pres são de ”in fra ções dos di re i tos dos usuá ri os“.

Não se ria o caso, Sr. Pre si den te, de um di re i to
dos usuá ri os o de ser tra ta do di re ta men te por um ser
hu ma no a es tar sen do vi o len ta do pela ex tin ção das
lo jas de aten di men to ao pú bli co? Não se ria o caso,
por con se qüên cia, de es tar a Ana tel a fal tar com o
cum pri men to da lei que rege seu fun ci o na men to?

Por tudo isso jul go ne ces sá rio co brar da Ana tel
al gu ma for ma de re gu la men ta ção que leve as em pre -
sas de te le fo nia a tor nar dis po ní vel aos usuá ri os o
aten di men to pes so al em lo jas como op ção. Cre io ser
um ple i to jus to e de cum pri men to viá vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. LUIZ PONTES (PSB – SE) – Sr. Pre si -

den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a cri se do ra ci o na men -
to con ti nua ca u san do trans tor nos e da nos ir re pa rá ve -
is aos se to res pro du ti vos do País.

No meu Esta do, o Ce a rá, a exem plo dos de ma is
Esta dos nor des ti nos, a imi nên cia de mais três fe ri a -
dos num pe río do que já con ta nor mal men te com ou -
tros dois, pre o cu pa os em pre sá ri os, de i xa em es ta do
de aler ta as clas ses tra ba lha do ras e mo ti va o nos so
pro tes to. 

Isso por que, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na -
do res, o Ce a rá e Per nam bu co fo ram os dois úni cos
Esta dos do Nor des te a cum prir a meta do ra ci o na -
men to no úl ti mo mês de se tem bro.

Uma po si ção – diga-se a bem da ver da de – al -
can ça da à cus ta do sa cri fí cio da pro du ti vi da de nas
em pre sas e da li mi ta ção da ofer ta de em pre go a mi -
lha res de tra ba lha do res.

Não bas tas se isso, o go ver no anun cia mais três
fe ri a dos, para os dias 22 de ou tu bro, 16 e 26 de no -
vem bro, res pec ti va men te. Duas se gun das e uma sex -
ta-fe i ra.

O pre ju í zo atin gi rá a to dos, atra vés dos mais di -
fe ren tes efe i tos: na que da de ven das do co mér cio, na
ba i xa pro du ção in dus tri al, no atra so ou na pror ro ga -
ção one ro sa de com pro mis sos fi nan ce i ros, na re du -
ção dos sa lá ri os do pe río do, nas au las das re des pú -
bli ca e pri va da, na re du ção da pres ta ção de ser vi ços
pú bli cos, nos trans por tes, etc. Sem con tar com uma
con clu são pa ra do xal: en quan to a re du ção de ener gia
será ob ser va da nos se to res co mer ci al, in dus tri al e de
ser vi ços, po de rá, por ou tro lado, ha ver au men to no
con su mo re si den ci al em ra zão des sa for ço sa per ma -
nên cia em casa das pes so as que tra ba lham.

O Ce a rá cum priu a sua meta, mas, no en tan to,
es ta rá sen do pe na li za do como se não ti ves se cum pri -
do. O go ver no ge ne ra li za a me di da numa re gião em
que fo mos uma das duas úni cas ex ce ções.

A me di da não se com pa ti bi li za com a ne ces si -
da de de re cu pe rar a pro du ção e os ser vi ços, já pre ju -
di ca dos em ra zão do ra ci o na men to de con su mo.

Mas não se rão ape nas as clas ses em pre sa ri al e 
tra ba lha do ra a amar ga rem os pre ju í zos de cor ren tes
des sa de sas tro sa me di da no fa tu ra men to de pro du -
tos e ser vi ços e nas fo lhas de pa ga men to: os go ver -
nos mu ni ci pa is, es ta du al e fe de ral, tam bém se rão afe -
ta dos em cada es fe ra de ar re ca da ção.

Não ha ven do tra ba lho, não ha ve rá pro du ção
nem co mer ci a li za ção de bens e ser vi ços, re du zin -
do-se o ín di ce de ar re ca da ção de im pos tos e ta xas
des ti na dos aos co fres pú bli cos, tais como IPI, ICMS,
ISS e ou tros. O re co lhi men to de en car gos so fre rá re -
du ção dos pe río dos efe ti va men te tra ba lha dos nos
dois me ses: de 1/30 avos em ou tu bro e 2/30 avos em
no vem bro, além de um elen co de ou tros inú me ros
pre ju í zos, que des mon ta rão par te da es tru tu ra emer -
gen ci al pro je ta da para o pe río do em cri se.

É ina ce i tá vel que tais me di das se jam im pos tas
den tro de um pe río do em que já se cum pre duas ou -
tras me di das: o ra ci o na men to nor mal e o pró prio ho -
rá rio de ve rão, re cém-ini ci a do, que gera, por si só,
uma na tu ral pers pec ti va de re du ção de con su mo.

Assim sen do, Sr. pre si den te, Sras. e Srs. Se na -
do res, ape lo ao ex ce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te e aos mem bros
da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca,
que re ve jam essa po si ção.

Su ge ri mos ao go ver no bus car ou tras al ter na ti -
vas, se pos sí vel de ba ten do-as além dos li mi tes de ci -
só ri os da Câ ma ra de Ges tão da Cri se.

Qu e ro re gis trar o es for ço das nos sas en ti da des
em pre sa ri a is, como CIC, Facic, FIEC, Fecomércio,
CDL , e sin di ca is que, uni das, lu tam para pre ser var



mi lha res de em pre gos no mo men to em que fa to res in -
ter nos e ex ter nos con tri bu em para di mi nu ir a ofer ta
de va gas no mer ca do de tra ba lho, pro vo can do apre -
en são em la res nor des ti nos.

Re a fir mo o meu ape lo, em nome de mi lhões de
ce a ren ses, para ser to ma da a tem po uma me di da que 
não gere mais trans tor nos e não ca u se mais pre ju í zos 
à eco no mia do Ce a rá, de pen den te do tra ba lho de
uma gen te que não me diu es for ços para res pon der
ao cha ma men to da res pon sa bi li da de de eco no mi zar.

Mu i to obri ga do. 
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si den -

te, Sras. e Srs. Se na do res, no úl ti mo dia 8, a re vis ta
IstoÉ Di nhe i ro ho me na ge ou as 100 em pre sas de ten -
to ras dos ma i o res lu cros no Bra sil. A so le ni da de acon te -
ceu no Ho tel Tran sa mé ri ca, em São Pa u lo, onde o Dr.
Do min go Alzu ga ray, di re tor da re vis ta re ce beu cer ca de
1.000 con vi da dos, en tre re pre sen tan tes da in dús tria,
co mér cio, sis te ma fi nan ce i ro e au to ri da des, en tre as
qua is os pre si den tes da Argen ti na, Fer nan do de la Rúa,
e do Bra sil, Fer nan do Hen ri que Car do so.

O ob je ti vo da re vis ta IstoÉ Di nhe i ro com essa
ho me na gem foi le van tar a ban de i ra de que ”o lu cro
não é pe ca do“. É, an tes de tudo, de mons tra ção cris -
ta li na da efi ciên cia de nos so par que pro du ti vo, uma
pro va ine quí vo ca de que se está in te gra do de for ma
com pe ti ti va na glo ba li za ção. Os lu cros apu ra dos
nes se le van ta men to – que tem por base nú me ros da 
Co mis são de Va lo res Imo bi liá ri os (CVM) – com pro -
vam a ma tu ri da de da li vre ini ci a ti va nes te País.

O pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
sa u dou o en con tro como sen do ”de quem acre di ta 
no Bra sil, e o fato de es tas em pre sas to das, e to -
das elas bra si le i ras, te rem tido lu cro mos tra que
esse não é um cas ti go mas um prê mio ao tra ba -
lho“. Dis se o pre si den te que ”es tas cem em pre sas
são res pon sá ve is por me ta de do pro du to bra si le i -
ro. Isto mos tra a for ça do Bra sil, que deve apro ve i -
tá-la para in te grar ao res to do mun do e que essa
in te gra ção pos sa tra zer con ver gên cia en tre os pa í -
ses se jam ou não la ti no-ame ri ca nos.“

Se gun do o pre si den te, ”em bo ra te nha mos a
con vic ção das di fi cul da des, te mos tam bém a dis po si -
ção de avan çar, o que traz a cer te za de que o ama nhã 
será me lhor e o será por que em nos sos pa í ses exis te
paz, que tam bém pode ser tra du zi da por de sen vol vi -
men to, pro gres so so ci al, con cór dia, to le rân cia e re ci -
pro ci da de.“

Aspec tos po si ti vos da aber tu ra de mer ca do, de -
sen vol ven do sa dia com pe ti ção em se to res tão dís pa -
res como ban cos, te le fo nia, para fi car nos ca sos mais

re le van tes, tam bém fi ca ram de mons tra dos. Nos so
sis te ma fi nan ce i ro não per deu es pa ço di an te da con -
cor rên cia es tran ge i ra, como te mia-se no iní cio. Ape -
sar da en tra da de vá ri os con cor ren tes, te mos ins ti tu i -
ções ban cá ri as ro bus tas, ain da lí de res do ran king
na ci o nal, ba ten do re cor de so bre re cor de nos seus
de sem pe nhos.

Ou tro fato po si ti vo é a pri va ti za ção em al gu mas
áre as. O exem plo mais vi sí vel é o da ex-es ta tal Com -
pa nhia Vale do Rio Doce, ago ra em mãos pri va das,
que con ver teu-se na em pre sa mais lu cra ti va do Bra -
sil. Da mes ma for ma, o se tor de te le fo nia apre sen ta
um cres ci men to que não era pos sí vel à épo ca da re -
ser va de mer ca do

Ao mos trar em pre sas que dão lu cro, o even to
ten tou apa gar o ve lho ran ço de pe ca do que pa i ra va
so bre esse re sul ta dos. Sem apre sen tar ou di vul gar
seus lu cros, ja ma is irão atra ir in te res sa dos em apos -
tar ne las. Em mer ca dos como o ame ri ca no, fa mí li as,
as so ci a ções de ido sos e mes mo fre i ras e pa dres cri -
am fun dos de ações para in ves tir na ini ci a ti va pri va da
atra vés da Bol sa de Va lo res. 

A mu dan ça de ati tu de que a re vis ta Di nhe i ro
acre di ta es tar ini ci an do a par tir da ho me na gem às
100 ma i o res e mais lu cra ti vas, é que as em pre sas de -
vem re ve ren ci ar o lu cro como meta, como fon te ge ra -
do ra de mais pro du ção, mais em pre go, mais ri que zas
para o Bra sil e como a cha ve que nos abri rá mer ca -
dos em todo o mun do.

Mu i to obri ga do.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, mais um dia de
gre ve nas nos sas uni ver si da des. Em todo o país es -
tão acon te cen do ma ni fes ta ções. Em meu Esta do,
onde tam bém a Uni ver si da de Fe de ral do Acre – a
UFAC – está pa ra li sa da. Na Pra ça Plá ci do de Cas tro
re a li zou-se ato pú bli co or ga ni za do pelo CEDUP – Co -
man do Estu dan til em De fe sa da Uni ver si da de Pú bli -
ca. A UFAC é um bom exem plo dos ma le fí ci os ad vin -
dos do des ca so com o en si no su pe ri or pú bli co. Não
por que es te ja en tre as ma i o res ou mais fa mo sas uni -
ver si da des do País. Te mos cer ca de 9 mil es tu dan tes,
268 pro fes so res e con di ções de tra ba lho ex tre ma -
men te pre cá ri as. Fal tam des de o giz até ver bas para
pes qui sa e ex ten são. E es ta mos fa lan do de uma ins ti -
tu i ção que de ve ria, as sim como as de ma is da re gião,
ter um pa pel cha ve no de sen vol vi men to da Ama zô nia, 
como pólo de ge ra ção de co nhe ci men to, tec no lo gia e
ca pi tal hu ma no ca paz de im pul si o nar o po ten ci al re -
co nhe ci do in ter na ci o nal men te e tão dis pli cen te men te 
tra ta do pelo nos so pró prio País. 



O Con gres so Na ci o nal está fa zen do seu pa pel,
por meio de vá ri os par la men ta res di re ta men te en vol -
vi dos nas ne go ci a ções e de to dos que pro cu ram aju -
dar pa ra le la men te, para que as so lu ções avan cem.
Inde pen den te men te dos re sul ta dos das ma ni fes ta -
ções e da re u nião re a li za da on tem com o Go ver no, há 
al gu mas re fle xões a se rem fe i tas so bre o acon te ci -
men to até aqui. Embo ra mu i tos ava li em que esta é
mais uma gre ve, um acer to de con tas se to ri al en tre o
go ver no fe de ral e os pro fes so res e fun ci o ná ri os do
en si no su pe ri or, o que as sis ti mos é o mo men to mais
crí ti co de um pro ble ma da mais alta re le vân cia para
to dos os bra si le i ros. 

Há um pri me i ro e no tó rio equí vo co de ar gu men -
to, quan do o mi nis tro da Edu ca ção fala de si mes mo
como o de fen sor do in te res se dos es tu dan tes, mo ti vo
pelo qual vi nha in sis tin do em for çar a vol ta às au las,
usan do para isso o ins tru men to da sus pen são do pa -
ga men to aos pro fes so res gre vis tas. Um se gun do
equí vo co é a ten ta ti va de jus ti fi car essa sus pen são
como o le gí ti mo di re i to de “não pa gar a quem não tra -
ba lha”. 

O pri me i ro equí vo co está em con fun dir a ple na
vi gên cia do en si no uni ver si tá rio pú bli co com o fun ci o -
na men to ve ge ta ti vo das uni ver si da des pú bli cas, com
o ato bu ro crá ti co de alu nos es ta rem em suas ca de i ras 
e pro fes so res à fren te. Essa é uma pe ri go sa sim pli fi -
ca ção. Cor res pon de a que rer me lho rar as es ta tís ti cas 
de al fa be ti za ção cri an do exér ci tos de anal fa be tos fun -
ci o na is. Tal sim pli fi ca ção de no ta – e aí a sua gra vi da -
de – uma des mo ti va ção do go ver no em re la ção ao
pa pel cri a dor e crí ti co fun da men tal do en si no su pe ri or 
pú bli co de qua li da de num pro je to bra si le i ro de na ção
de sen vol vi da e jus ta. 

O es ta do de su ca ta a que che ga ram as uni ver si -
da des fe de ra is é uma ur gên cia na ci o nal, é uma fra gi li -
za ção te me rá ria das po ten ci a li da des do país no ce -
ná rio glo bal. É pre ci so co ra gem de to das as par tes di -
re ta men te en vol vi das para en ca rar os pro ble mas e fa -
zer o que é ne ces sá rio, an tes que te nha mos que i ma -
do ir re me di a vel men te al guns de nos sos prin ci pa is
trun fos para cres cer: a for ma ção de bons pro fis si o na -
is e de ci da dãos res pon sá ve is, a pes qui sa e a cri a ção
in te lec tu al em to das as áre as. 

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o go ver -
no de ve ria re co nhe cer seu erro es tra té gi co de en tre -
gar o Ensi no Mé dio e o Su pe ri or aos de síg ni os do
mer ca do. De ve ria re co nhe cer que essa ati tu de é mais 
pe ri go sa para o País do que de i xar ban cos fa li rem. E
se ta ma nha con ces são foi fe i ta ao mun do fi nan ce i ro – 
com o so cor ro mo ne tá rio tor ren ci al a em pre sá ri os in -
com pe ten tes ou fran ca men te de lin qüen tes – em

nome do in te res se na ci o nal, o que não de ve ria ser fe i -
to para sal var a edu ca ção? 

O se gun do equí vo co, ain da que sus ten ta do por
de ci sões le ga is, é a ati tu de eti ca men te con de ná vel do 
go ver no, quan do ten ta des qua li fi car os pro fes so res e
ser vi do res equi pa ran do-os a ga ze te i ros que que rem
ga nhar sem tra ba lhar. Em pri me i ro lu gar, se o go ver -
no es ti ves se re al men te in te res sa do em es ta be le cer
uma cor re ta re la ção en tre o em pre go dos re cur sos
pú bli cos e o in te res se pú bli co, não te ria de i xa do, por
exem plo, que o sa lá rio dos pro fes so res uni ver si tá ri os
che gas se a ser tão fla gran te men te des pro por ci o nal
ao seu pre pa ro, aos seus tí tu los, à sua com pe tên cia e
à sua res pon sa bi li da de na for ma ção pro fis si o nal e ci -
da dã da ju ven tu de. Além dis so, te ria se em pe nha do
de ma ne i ra mais fir me e ou sa da no diá lo go e na ne -
go ci a ção para evi tar que a si tu a ção che gas se a esse
pon to: mais de 80 dias de gre ve. Isso pre ju di ca os es -
tu dan tes? Cer ta men te que sim, mas não ape nas isso.

Não leva a nada que rer trans for mar-se em pa la -
di no do in te res se es tu dan til se le ci o nan do ape nas um
dos com po nen tes do pro ble ma, como se fos se úni co
ou prin ci pal.

A so lu ção para os er ros na po lí ti ca edu ca ci o nal
do País co me ça pela com pre en são pro fun da, por par -
te dos que es tão no po der, do ca rá ter es tra té gi co e
pri o ri tá rio de in ves ti men tos na área. E, no caso, in ves -
tir não sig ni fi ca ape nas es ta be le cer do ta ções or ça -
men tá ri as. Sig ni fi ca ter pro pos tas, ter idéi as, ter dis -
po si ção per ma nen te para o diá lo go e para uma pro -
fun da re for ma con ce i tu al, me to do ló gi ca, ope ra ti va.
Isso se faz per ma nen te men te e não só quan do im -
pas ses já che ga ram a um tal pon to de sa tu ra ção que
se trans for mam em gre ves e ten são.

De qual quer for ma, se ana li sar mos a ques tão
do pon to de vis ta es tri ta men te fi nan ce i ro, é dra má ti ca
a in ca pa ci da de do go ver no de en ten der e pra ti car
essa re for ma pro fun da. Con for me a se na do ra Emi lia
Fer nan des en fa ti zou nes te ple ná rio há pou cos dias, a
Co mis são Eco nô mi ca para a Amé ri ca La ti na e Ca ri be 
– Ce pal – mos tra que as ta xas de re tor no do in ves ti -
men to em edu ca ção são al tís si mas, por isso re co -
men da o in cre men to de 4% do va lor do PIB para a
edu ca ção a par tir do pa ta mar em que o País se en -
con trar. No caso bra si le i ro, se gun do nos in for mou a
Se na do ra Emi lia, a Ce pal es ti ma que se o Bra sil fi zes -
se o in ves ti men to re co men da do te ria um au men to po -
ten ci al de 17% em seu PIB. Hoje o Bra sil in ves te 4,6%
do PIB em edu ca ção. Ele var esse pa ta mar para 7%, ín -
di ce in di ca do pe los fó runs in ter na ci o na is de edu ca ção,
sig ni fi ca ria um in cre men to de 24 bi lhões de re a is.



Essa in ver são, com bi na da com as ati tu des ne -
ces sá ri as e pa trió ti cas aqui já ci ta das, de ve ria ser o
rumo do País para um de sen vol vi men to con sis ten te e
res pon sá vel, em be ne fí cio de to dos os ci da dãos. Que
Flo res tan Fer nan des, Aní sio Te i xe i ra, Pa u lo Fre i re,
Darcy Ri be i ro e ou tros ilu mi na dos pro fe tas da im por -
tân cia da edu ca ção ins pi rem a to dos nós e, prin ci pal -
men te, aque les que de têm os ins tru men tos do po der
pú bli co para in du zir essa gran de mu dan ça.

Qu e ro ter mi nar, Sr. Pre si den te, ci tan do tre cho
de ar ti go de Cân di do Grzybows ki, do IBASE: “a he -
mor ra gia em nos sas uni ver si da des Fe de ra is é, num
cer to sen ti do, uma fa ca da na pró pria so ci e da de ci vil
bra si le i ra. Mes mo man ti das pelo go ver no, as uni ver si -
da des são por ex ce lên cia ins ti tu i ções pú bli cas cen tra -
is na con for ma ção da ci da da nia e da par ti ci pa ção.
Este tal vez seja o seu tra ço mais mar can te. Sua au to -
no mia e li ber da de são, num cer to sen ti do, si nô ni mos
do grau de au to no mia e li ber da de de que go zam mo -
vi men tos e or ga ni za ções da so ci e da de ci vil, mes mo
os mais po bres e ex clu í dos, que es tão se gre ga dos da 
atu al vida uni ver si tá ria. As Uni ver si da des são in dis -
pen sá ve is como base de par ti ci pa ção e te ci do de de -
fe sa ci da dã, ins ti tu i ções cen tra is em qual quer de mo -
cra cia. São as Uni ver si da des que, por de fi ni ção, jun -
tam o uni ver sal ao es pe cí fi co, o tra du zem e o re cri am
se gun do as ne ces si da des e pos si bi li da des lo ca is.
Sal ve mos as nos sas Uni ver si da des Fe de ra is pois isto 
é fun da men tal para que o en con tro do Bra sil con si go
mes mo, como Na ção, não seja ir re me di a vel men te
com pro me ti do.” 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Fun do Inter -
na ci o nal para o De sen vol vi men to da Agri cul tu ra
(FIDA), das Na ções Uni das, em seu re la tó rio di vul ga -
do no iní cio des te ano, con si de rou o atu al pro gra ma
bra si le i ro de re for ma agrá ria como um dos mais avan -
ça dos do mun do. 

Para ter mos uma idéia da gran de za des se pro -
gra ma, bas ta di zer que, até o fim do ano pas sa do,
qua se 18 mi lhões de hec ta res de ter ra ha vi am sido
dis tri bu í dos, uma área eqüi va len te aos Esta dos do
Rio de Ja ne i ro e Espí ri to San to jun tos.

É im por tan te res sal tar que, em toda a his tó ria
agrá ria do Bra sil, não exis tem re gis tros com pa rá ve is
ou mes mo apro xi ma dos, in clu si ve com as sis tên cia
téc ni ca e apo io de ci si vo do Pro gra ma Na ci o nal de
For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar (Pro naf). Aliás, 
con vém lem brar que no ano pas sa do a agri cul tu ra fa -
mi li ar teve ga nhos ex pres si vos. Os agri cul to res ti ve -
ram aces so a mais de 4 bi lhões de re a is em fi nan ci a -

men tos ofe re ci dos pelo Pro naf, com ta xas de ju ros
pré-fi xa das em 4% ao ano.

A gran de di fe ren ça en tre a re for ma agrá ria do
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so e as di ver sas
ten ta ti vas re a li za das nos úl ti mos trin ta anos co me ça
pelo nú me ro de fa mí li as as sen ta das. Nos úl ti mos seis 
anos do atu al go ver no, meio mi lhão de tra ba lha do res
ru ra is fo ram as sen ta dos. Em hec ta res, como já dis se -
mos, fo ram dis po ni bi li za dos qua se 18 mi lhões. Em
con tra par ti da, nos trin ta anos an te ri o res a esse pe río -
do, ape nas du zen tas mil fa mí li as re ce be ram ter ras
em pro gra mas de re for ma agrá ria. 

Além des sas enor mes di fe ren ças es ta tís ti cas, é
bom lem brar igual men te que a re for ma agrá ria do Go -
ver no Fer nan do Hen ri que ca rac te ri za-se pela des -
cen tra li za ção, pela ofer ta de as sis tên cia téc ni ca aos
agri cul to res, pela fa ci li da de de aces so dos be ne fi ci a -
dos ao cré di to agrí co la, e pela opor tu ni da de de for -
ma ção, que tem como ob je ti vo ma i or va lo ri zar a vo ca -
ção agrí co la dos pe que nos pro du to res. Nos pro gra -
mas an te ri o res, a vi são de re for ma agrá ria era to tal -
men te di fe ren te e ca rac te ri za va-se pelo as sis ten ci a -
lis mo e pelo pa ter na lis mo. Hoje, a con cep ção mu dou
ra di cal men te. O agri cul tor é vis to como um agen te
eco nô mi co que co me ça a sua tra je tó ria sem a ter ra,
em se gui da trans for ma-se em um as sen ta do, e mais
adi an te tor na-se um efi ci en te agri cul tor fa mi li ar.

Se gun do o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca (IBGE), exis tem mais de 4 mi lhões de es -
ta be le ci men tos agrí co las fa mi li a res no Bra sil. A agri -
cul tu ra fa mi li ar res pon de por 30,5% da área agrí co la
ex plo ra da e por 37% do va lor bru to da pro du ção no
cam po. Os es ta be le ci men tos fa mi li a res pro du zem
97% do fumo, 84% da man di o ca, 67% do fe i jão, 49%
do mi lho, 52% do le i te e 58% dos su í nos do País.
Enfim, a ma i or par te dos ali men tos que che gam às
nos sas me sas vem da pro du ção agrí co la fa mi li ar. Daí, 
a im por tân cia in ques ti o ná vel da pe que na agri cul tu ra
no Bra sil e a gran de pre o cu pa ção que o Go ver no tem
tido em in cen ti vá-la. Para isto, além da va li o sa con tri -
bu i ção do Pro naf e do Ban co da Ter ra, o Go ver no vem 
in cen ti van do a mon ta gem de um sis te ma al ter na ti vo
aos ban cos ofi ci a is. O re sul ta do tem sido o for ta le ci -
men to das co o pe ra ti vas de cré di to, o pro je to do Ban co
do Povo e das ca i xas de cré di to nos mu ni cí pi os, com o
ob je ti vo de di mi nu ir os en tra ves bu ro crá ti cos que se
co lo cam no ca mi nho dos pe que nos agri cul to res.

Em to dos os pa í ses de agri cul tu ra avan ça da, o
sis te ma fa mi li ar de pro du ção agrí co la ocu pa lu gar de
des ta que nas re la ções eco nô mi cas e no abas te ci -
men to das fa mí li as. Isso se ve ri fi ca no ta da men te na
Ale ma nha, na Espa nha, Fran ça e na Grã-Bre ta nha,



ape nas para ci tar al guns exem plos. Nos Esta dos Uni -
dos, se gun do da dos do Cen so Agro pe cuá rio de 1992, 
a agri cul tu ra fa mi li ar era res pon sá vel por 54% da pro -
du ção co mer ci a li za da.

No Bra sil, ape sar dos gran des obs tá cu los que a
agri cul tu ra fa mi li ar en con tra para se afir mar, e da
enor me pres são exer ci da con tra ela pelo gran de la ti -
fún dio, o Go ver no tem uma di re triz mu i to de fi ni da so -
bre o as sun to. Em sua con cep ção, os pe que nos agri -
cul to res de vem ser os su je i tos mais im por tan tes do de -
sen vol vi men to ru ral. Assim, a des con cen tra ção da
base pro du ti va do País e a di na mi za ção da vida eco nô -
mi ca, so ci al, po lí ti ca e cul tu ral dos pe que nos e mé di os
mu ni cí pi os não po dem de i xar de le var em con ta os in -
te res ses mais ime di a tos dos pe que nos agri cul to res.

To dos sa bem que a es tru tu ra agrá ria bra si le i ra é 
al ta men te con cen tra da e ex clu den te. Em par ti cu lar,
no Nor des te e no Nor te do País essa si tu a ção é bem
mais vi sí vel. Nes sas re giões, en con tra mos imen sos
la ti fún di os im pro du ti vos que ca u sam gran des pre ju í -
zos à eco no mia como um todo e im pe dem que a re -
for ma agrá ria avan ce com mais ra pi dez. Assim, fi cam
pre ju di ca dos os me i os de fi xa ção de fa mí li as sem ter -
ra no cam po, a am pli a ção do mer ca do con su mi dor
com mais ali men tos e pre ços mais ge ne ro sos, e a cri -
a ção de no vos em pre gos. Mes mo ten do de en fren tar
es sas di fi cul da des, é im por tan te res sal tar que a re for -
ma agrá ria tem con se gui do der ru bar por te i ras se cu la -
res e le var a jus ti ça so ci al ao cam po. Para ter mos uma 
idéia des ses be ne fí ci os, bas ta di zer que a ren da mé -
dia das fa mí li as dos as sen ta dos bra si le i ros é de 3,7
sa lá ri os mí ni mos. Tal si tu a ção os co lo ca na fa i xa de
dig ni da de, por tan to, bem lon ge da vida mi se rá vel dos
qua se 50 mi lhões de bra si le i ros que in fe liz men te ain -
da es tão mer gu lha dos na in di gên cia e na po bre za. 

O Go ver no sabe per fe i ta men te que a re for ma
agrá ria é uma po de ro sa arma para ab sor ver par te da
po pu la ção que ve ge ta nas ci da des. Ele sabe igual -
men te que o cus to de fi xa ção do ho mem ao cam po é
mu i to me nor do que na ci da de, onde a cri a ção de um
em pre go in dus tri al exi ge in ves ti men tos mu i to ma i o -
res. Por fim, ele en ten de que a re for ma agrá ria será
de ci si va para a mo der ni za ção da agri cul tu ra na ci o nal
e para a mo di fi ca ção de fi ni ti va do sta tus quo da ter ra
em nos so País. Aliás, como ve re mos a se guir, é bom
que se diga que o Go ver no já está ga nhan do o di fí cil
con fron to con tra a ex ces si va con cen tra ção da ter ra.

Nos pri me i ros quin ze anos de vi gên cia do Esta -
tu to da Ter ra, en tre 1964 e 1979, a re for ma agrá ria
pra ti ca men te não avan çou. Du ran te esse pe río do,
ape nas 9.327 fa mí li as fo ram be ne fi ci a das em pro je -
tos de re for ma agrá ria e 39.948 em pro je tos de co lo ni -
za ção. 

No que se re fe re à con cen tra ção da ter ra, o ín di -
ce de Gini mos tra que ela pas sou de 0,731 em 1960

para 0,858 em 1970, e 0,867 em 1975. Se gun do os
ana lis tas, esse cál cu lo diz res pe i to ape nas à dis tri bu i -
ção da ter ra en tre os pro pri e tá ri os. Se con si de rar mos
tam bém as fa mí li as sem ter ra, o ín di ce de Gini de -
mons tra uma con cen tra ção bem ma i or: 0,879 em
1960; 0,938 em 1970 e 0,942 em 1975. Na dé ca da de
oi ten ta, o grau de con cen tra ção per ma ne ceu inal te -
ra do e só ago ra ele vem di mi nu in do como ve re mos
adi an te. É im por tan te di zer que o ín di ce de Gini é uma 
me di da do grau de de si gual da de da dis tri bu i ção de
ren da ou de um re cur so. O ín di ce va ria de um mí ni mo
de zero a um má xi mo de um. Nes sa es ca la, o ”zero“
re pre sen ta ne nhu ma de si gual da de e o ”um“ o grau
má xi mo.

Pois bem, em seis anos de Go ver no, o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so con se guiu ti rar o
Bra sil do dé ci mo se gun do lu gar no ran king dos pa í ses 
das três Amé ri cas com ma i or con cen tra ção de ter ras
e o co lo cou em quin to lu gar. Assim, de 0,848 re gis tra -
do em de zem bro de 1999, ele foi re du zi do para 0,802
em de zem bro de 2000. Se olhar mos para os ín di ces
an te ri o res que aca ba mos de apre sen tar, con clu i re -
mos que o Go ver no atu al foi o úni co em qua ren ta
anos que teve a co ra gem de mu dar o per fil da con cen -
tra ção de ter ras no Bra sil. Para con quis tar essa po si -
ção his tó ri ca é pre ci so di zer que o Go ver no Fe de ral
gas tou 11,2 bi lhões de re a is nos úl ti mos seis anos
com a re for ma agrá ria e con se guiu re du zir pela me ta -
de o nú me ro de in va sões de ter ras.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, gos ta ria
de ter mi nar este pro nun ci a men to di zen do que a his tó -
ria da re for ma agrá ria no Bra sil foi uma his tó ria de
opor tu ni da des per di das até a ele i ção do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, que teve a co ra gem de
en fren tar a he ge mo nia do gran de la ti fún dio e as sen -
tar meio mi lhão de tra ba lha do res ru ra is. Em con tra -
par ti da, em trin ta anos de Esta tu to da Ter ra, com ple -
ta dos em 1994, ape nas du zen tas mil fa mí li as re ce be -
ram seus tí tu los nos di ver sos pro gra mas de re for ma
agrá ria. 

Gos ta ria de apro ve i tar esta opor tu ni da de para
pa ra be ni zar igual men te o Mi nis tro Raul Jung mann,
que é o gran de he rói des ta cru za da em de fe sa da dig -
ni da de e da jus ti ça so ci al no cam po.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 na pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 23, às 14 ho ras e 30
mi nu tos a se guin te:



ORDEM DO DIA

       O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 10 mi nu tos.)



Ata da 138ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 19 de ou tu bro de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Mo za ril do Ca val can ti, Car los Pa tro cí nio,
Gil vam Bor ges, La u ro Cam pos e Mo re i ra Men des

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses -
são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, 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 234, de 2001 (nº 1.093/2001, na ori gem), de
17 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei do Se na do nº 125, de 1990 (nº 3.875/93, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), de au to ria do Se na dor Te o tô -
nio Vi le la Fi lho, 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 e dá ou -
tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.295, de 17 de ou tu bro de 2001.

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Nº 259/2001, de 15 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 435,
de 2001, do Se na dor Se bas tião Ro cha.

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

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

PARECERES

PARECER Nº 1.170, DE 2001

Da Co mis são Di re to ra, so bre o Pro je -
to de Re so lu ção nº 126, de 1996-CN, de au -
to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, que ins ti tui 

o Di plo ma Chi co Men des de Meio Ambi en te
e Ci da da nia e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo

I – Re la tó rio

O Pro je to de Re so lu ção nº 126, de 1996-CN,
apre sen ta do pela no bre Se na do ra Ma ri na Sil va, ins ti -
tui o Di plo ma Chi co Men des de Meio Ambi en te e Ci -
da da nia, como for ma de dis tin guir a pes soa, na tu ral
ou ju rí di ca, que te nha pres ta do com pro vá ve is ser vi -
ços à ca u sa do meio am bi en te e da ci da da nia.

A láu rea será atri bu í da anu al men te, no mês de
de zem bro, em ses são do Con gres so Na ci o nal es pe -
ci al men te con vo ca da para este fim. Para a jus ta atri -
bu i ção da ho me na gem, será ava li a do o tra ba lho e a
ação do can di da to em sua res pec ti va área de atu a -
ção. A es co lha do can di da to dar-se-á me di an te se le ção 
a ser pro ce di da por um con se lho in te gra do por cin co
par la men ta res, res pec ti vos su plen tes e por seu pre si -
den te, a quem ca be rá a prer ro ga ti va da in di ca ção dos
re fe ri dos mem bros, ao iní cio de cada ses são le gis la ti va.

O pro je to em epí gra fe es ta be le ce pra zos e con -
di ções de apre sen ta ção de can di da tos jun to à Mesa
Di re to ra do Con gres so Na ci o nal, ao tem po que veda
tan to o pa tro cí nio di re to de pes soa ju rí di ca a qual quer 
in di ca do, como a par ti ci pa ção de in te gran tes dos Po -
de res Le gis la ti vos e Ju di ciá rio Fe de ral, do Pre si den te
da Re pú bli ca e de Mi nis tro de Esta do.

O art. 60 da pro po si ção em exa me atri bui ao con -
se lho a ta re fa de ele ger o for ma to e o teor do di plo ma
cri a do pelo pre sen te ato, in cum bin do-o de en ca mi nhar
a su ges tão à Mesa Di re to ra do Con gres so Na ci o nal.

Em aná li se na Co mis são de Edu ca ção, o pro je to 
de re so lu ção não re ce beu emen das no pra zo re gi -
men tal.

II – Aná li se

Em boa hora vem o Con gres so Na ci o nal ins ti tu -
ir, por for ça do pre sen te pro je to de re so lu ção, o Di plo -
ma Chi co Men des de Meio Ambi en te e Ci da da nia. É



opor tu na e per ti nen te a atri bu i ção des sa hon ra ria à
pes soa na tu ral ou ju rí di ca, cuja atu a ção nos cam pos
da de fe sa do meio am bi en te e da ci da da nia me re ça
re co nhe ci men to pú bli co.

Por ou tro lado, a pro pos ta da no bre Se na do ra
Ma ri na Sil va se con ver te em ho me na gem per ma nen -
te ao pró prio Chi co Men des, cuja mor te, nas trá gi cas
cir cuns tân ci as em que ocor reu, o trans for mou em
sím bo lo dos ide a is que se nu trem nos so nhos de re a -
li za ção in te gral do ho mem, por meio da ga ran tia da
sua dig ni da de e da cri a ção de um am bi en te vol ta do
para a vida. A dig ni da de do ser hu ma no é si nô ni mo de 
ci da da nia. A pre ser va ção am bi en tal é con di ção para
que se pre ser ve a vida, hoje e no fu tu ro.

III – Voto

Ante o ex pos to o voto é fa vo rá vel à apro va ção
do Pro je to de Re so lu ção nº 126, de 1996 – CN.

Sala das Re u niões, – Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te – Ge ral do Melo, Re la tor – Ca sil do
Mal da ner – Na bor Jú ni or.

PARECER Nº  1.171, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, so bre o Subs ti tu ti vo da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 179, 
de 1996 – CN (nº 3.162/97, na que la Casa),
que dis põe so bre o re gis tro ge ral de re -
cém-nas ci dos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

A pro pos ta ora exa mi na da foi apro va da por esta
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e,
ago ra, re tor na com subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.

O art. 1º do subs ti tu ti vo acres cen ta aos hos pi ta is
e ma ter ni da des o de ver de, após co pi a rem as im pres -
sões das pa pi las di gi ta is da mãe e as im pres sões dos
pés do re cém-nas ci do, emi tir de cla ra ção ne o na tal.

O § 1º do art. 1º tam bém so freu al te ra ção, pas -
san do a dis por que a de cla ra ção ne o na tal con te rá to -
dos os da dos in for ma ti vos da iden ti fi ca ção, es pe ci al -
men te o nome da cri an ça e dos seus ge ni to res, tipo e
fa tor san güí ne os, lo cal, hora e data do nas ci men to.

To dos es ses da dos se rão chan ce la dos pelo res -
pon sá vel pela ins ti tu i ção, ma ter ni da de ou hos pi tal,
que res pon de rá ju di ci al men te pela ve ra ci da de das in -
for ma ções (§ 2º do art. 1º). A se gun da via da de cla ra -
ção ne o na tal, con ten do os da dos in for ma ti vos an tes

men ci o na dos, in te gra rá o rol de do cu men tos do re gis -
tro ge ral do re cém-nas ci do (§ 3º do art. 1º).

O art. 2º da pro pos ta tem a mes ma re da ção do
ori gi nal, dis pon do que, dos nas ci dos fora de ins ti tu i -
ções hos pi ta la res ou de ma ter ni da des, onde não seja
pos sí vel co lher as im pres sões do re cém-nas ci do e da 
mãe, o re gis tro de nas ci men to será la vra do sob tes te -
mu nho de, pelo me nos, duas pes so as ha bi li ta das a
de cla rar ao ofi ci al de re gis tro que co nhe cem a ge ni to -
ra, a vi ram ges tan te e que a data do nas ci men to cor -
res pon de à de cla ra da (pa rá gra fo úni co do art. 2º).

O art. 3º de ter mi na que, a res pe i to da ma té ria,
ob ser var-se-ão as dis po si ções da Lei de Re gis tros
Pú bli cos (Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro de 1973).

Por fim, o art. 4º pre vê que a vi gên cia da nor ma
co in ci di rá com a de sua pu bli ca ção.

II – Aná li se

É ina diá vel que se po si ti ve nor ma con sig na tó ria
da obri ga to ri e da de de iden ti fi car re cém-nas ci dos, as -
so ci an do-os às suas ge ni to ras. Hoje, os re gis tros de -
cor rem de de cla ra ções sim ples ao ofi ci al (Lei de Re -
gis tros Pú bli cos, nº 6.015/73, arts. 50 e 52), e o mais
efi ci en te modo de iden ti fi car é pela co lhe i ta de im -
pres sões pa pi la res da mãe e do fi lho, sem pre que
pos sí vel, ou, quan do os anéis e sul cos pa pi la res não
o per mi tam, me di an te o tes te mu nho qua li fi ca do de,
pelo me nos, duas pes so as.

O mo men to de co pi ar as im pres sões, diz a pro -
pos ta subs ti tu ti va, é ime di a ta men te ao nas ci men to,
ain da nos hos pi ta is e ma ter ni da des, pú bli cos ou par ti -
cu la res. Com essa me di da, o re gis tro será ofi ci a do
com base em in for ma ção de boa pro ce dên cia, evi tan -
do-se as fal sas de cla ra ções de nas ci men to, os não
ex pli ca dos de sa pa re ci men tos de re cém-nas ci dos e o
seu re gis tro em car tó ri os de ou tros mu ni cí pi os, além
de uma con si de rá vel gama de maus pro ce di men tos
que cos tu mam de sa guar na cha ma da ado ção à bra si -
le i ra, as sim com pre en di do o ar ti fi cio de al guém de cla -
rar como seu o fi lho de ou trem, com ou sem anuên cia
dos pais bi o ló gi cos.

O subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos am plia 
a pro pos ta ori gi nal e a vin cu la à Lei de Re gis tros Pú -
bli cos, o que lhe dá ma i or con sis tên cia por si tu ar o
tema em mol du ra le gal pre es ta be le ci da.

Apro pri a da, igual men te, é a in te ra ção en tre a
de cla ra ção ne o na tal, ele va da a con di ção es sen ci al
para o re gis tro do nas ci men to, e o rol de in for ma ções
que de vem ser adi ci o na das, en tre elas, o tipo e o fa tor
san güí ne os e a as si na tu ra do res pon sá vel pelo es ta -
be le ci men to hos pi ta lar. É o mes mo que di zer: an tes



de o re gis tro ser efe tu a do pelo ofi ci al, dar-se-á ma i or
cer te za ju rí di ca ao pró prio re cém-nas ci do e, na mes -
ma me di da, di fi cul tar-se-ão to das as con du tas de li ti -
vas que, não raro, são pra ti ca das no in ter va lo com -
pre en di do en tre o fim da ges ta ção e o re gis tro.

III – Voto

Está evi den ci a do, no de cor rer da aná li se, que o
Subs ti tu ti vo ofe re ci do na Câ ma ra dos De pu ta dos
nº 3.162-A, de 1997, ao Pro je to de Lei do Se na do nº 179,
de 1996, apri mo ra o tex to ori gi nal e man tém re ves ti da 
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de 
a ma té ria que con tém, con di ções que re co men dam a
sua apro va ção.

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. – 
Ber nar do Ca bral – Pre si den te – José Edu ar do Du -
tra – Re la tor – Íris Re zen de – Se bas tião Ro cha –
Antô nio Car los Jú ni or – Bel lo Par ga – Ma gui to Vi -
le la – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro meu Tuma – Ade -
mir Andra de – João Alber to – Alva ro Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

TÍTULO II

CAPÍTULO IV
Do Nas ci men to

Art. 50. Todo nas ci men to que ocor rer no ter ri tó -
rio na ci o nal de ve rá ser dado a re gis tro, no lu gar em
que ti ver ocor ri do o par to ou no lu gar da re si dên cia
dos pais, den tro do pra zo de quin ze dias, que será
am pli a do em até três me ses para os lu ga res dis tan tes 
mais de trin ta qui lô me tros da sede do car tó rio.

§ 1º Qu an do for di ver so o lu gar da re si dên cia
dos pais, ob ser var-se-á or dem con ti da nos itens 1º e
2º do art. 52.

§ 2º Os ín di os, en quan to não in te gra dos, não
es tão obri ga dos a ins cri ção do nas ci men to. Este po -
de rá ser fe i to em li vro pró prio do ór gão fe de ral de as -
sis tên cia aos ín di os.

§ 3º Os me no res de vin te e um (21) anos e ma i o -
res de de zo i to (18) anos po de rão, pes so al men te e
isen tos de mul ta, re que rer o re gis tro de seu nas ci -
men to.

§ 4º É fa cul ta do aos nas ci dos an te ri or men te à
obri ga to ri e da de do re gis tro ci vil re que rer, isen tos de
mul ta, a ins cri ção de seu nas ci men to.

§ 5º Aos bra si le i ros nas ci dos no es tran ge i ro se
apli ca rá o dis pos to nes te ar ti go, res sal va das as pres -
cri ções le ga is re la ti vas aos con su la dos.
....................................................................................

Art. 52. São obri ga dos a fa zer de cla ra ção de
nas ci men to:

1º) o pai;
2º) em fal ta ou im pe di men to do pai, a mãe, sen -

do nes te caso o pra zo para de cla ra ção pror ro ga do
por qua ren ta e cin co (45) dias;

3º) no im pe di men to de am bos, o pa ren te mais
pró xi mo, sen do ma i or achan do-se pre sen te;

4º) em fal ta ou im pe di men to do pa ren te re fe ri do
no nú me ro an te ri or os ad mi nis tra do res de hos pi ta is ou
os mé di cos e par te i ras, que ti ve rem as sis ti do o par to;

5º) pes soa idô nea da casa em que ocor rer, sen -
do fora da re si dên cia da mãe;

6º) fi nal men te, as pes so as (VETADO) en car re -
ga das da guar da do me nor.

§ 1º Qu an do o ofi ci al ti ver mo ti vo para du vi dar
da de cla ra ção, po de rá ir à casa do re cém-nas ci do ve -
ri fi car a sua exis tên cia, ou exi gir a ates ta ção do mé di -
co ou par te i ra que ti ver as sis ti do o par to, ou o tes te -
mu nho de duas pes so as que não fo rem os pais e ti ve -
rem vis to o re cém-nas ci do.

§ 2º Tra tan do-se de re gis tro fora do pra zo le gal o 
ofi ci al, em caso de dú vi da, po de rá re que rer ao Juiz as 
pro vi dên ci as que fo rem ca bí ve is para es cla re ci men to
do fato.
....................................................................................
....................................................................................

PARECER Nº 1.172, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre,
so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 295, de 2001 (nº 877/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a con ces são da TV Espla na da do
Pa ra ná 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 Pon ta Gros sa, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 295, de 2001 (nº 877, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato



que re no va a con ces são da TV Espla na da do Pa ra ná
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 Pon ta Gros sa, Esta do do Pa -
ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.068,
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 do De cre to de 17 de
ju lho de 2000, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to TV Espla na da do Pa ra ná Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de par ti ci pa ção

Pa u lo Da udt Ma ri nho 290.000

Fran cis co Cu nha Pe re i ra Neto 145.000

Mar co Antô nio Bro glio Le mans ki 145.000

To tal de Co tas  580.000

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 295, 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 Espla na da do Pa ra -
ná 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, 16 de ou tu bro de 2001. –
Fre i tas Neto, Pre si den te Even tu al no Exer cí cio da
Pre si dên cia – Alva ro Dias, Re la tor – Ri car do San -
tos – Luiz Pon tes – Pe dro Piva – Antô nio Car los
Jú ni or – Ju vên cio da Fon se ca – Ro meu Tuma –
Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Te o tô nio Vi le la Fi -
lho – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pin to – Na bor
Jú ni or – Car los Pa tro cí nio – Fer nan do Ma tu sa lém.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Re so lu ção nº 126, de 1996-CN, de au to ria da Se na -
do ra Ma ri na Sil va, que ins ti tui o Di plo ma Chi co Men -
des de Meio Ambi en te e Ci da da nia e dá ou tras pro vi -
dên ci as, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe -
ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce -
ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

Ofí cio s/n.

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em vis ta de com pro mis sos pre vi a men te agen -

da dos em meu Ga bi ne te, co mu ni co a Vos sa Exce lên -
cia, para a ado ção das pro vi dên ci as re gi men ta is ca bí -
ve is, que com pa re ci ao Ple ná rio do Se na do, mas não
pude per ma ne cer até o tér mi no da Ses são De li be ra ti -
va Ordi ná ria de hoje, 17 de ou tu bro de 2001, quar -
ta-fe i ra. Mes mo ten do re gis tra do mi nha pre sen ça, fi -
ca ram pen den tes de vo ta ção no mi nal, no mo men to
em que de i xei o Ple ná rio, al guns itens cuja de li be ra -
ção es ta va agen da da para a men ci o na da Ses são.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia meus pro tes tos de ele va da es ti ma e dis -
tin ta con si de ra ção. – José Co e lho, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 307/2001

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a

Vos sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor
Car los Pa tro cí nio, como su plen te da vaga do Par ti do
Tra ba lhis ta Bra si le i ro – PTB, ce di da pelo Par ti do da
Fren te Li be ral – PFL, na Co mis são de Infra-Estru tu ra
des ta Casa.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. – Se na dor Car los Pa tro cí nio, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia de sig na o Se na dor Car los Pa tro cí nio,
como su plen te, in di ca do pela Li de ran ça do PTB, para
in te grar a Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra. 

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

OFGSLA. Nº 1.737/2001

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Com os cor di a is cum pri men tos, in for mo que,

ape sar de ter re gis tra do mi nha pre sen ça na ses são
or di ná ria do dia 18 de ou tu bro cor ren te, não foi pos sí -
vel par ti ci par da vo ta ção no mi nal ocor ri da na que la
data, de vi do a com pro mis sos po lí ti cos ina diá ve is as -
su mi dos no meu es ta do de ori gem.

So li ci to, por tan do, que seja con si de ra da jus ti fi -
ca da mi nha au sên cia na re fe ri da vo ta ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O ofí cio 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 (Mo za ril do Ca val can ti) 
Pela or dem, tem V. Exª a pa la vra, no bre Se na dor Ber -
nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si den te, se rei
bre ve. Qu e ro co mu ni car à Casa que os es tu dos para
a Re for ma do Ju di ciá rio vêm sen do de sen vol vi dos
com a ca u te la que se im põe. Após exa us ti va au diên -
cia pú bli ca com os mais re pre sen ta ti vos dos seus in -
te gran tes, fal ta va ape nas a pa la vra do Pre si den te do
Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil, Dr. Ru bens Appro ba to Ma cha do. S. Sª ha via vi a ja -
do para o ex te ri or no dia pre vi a men te acer ta do para a
sua con tri bu i ção, mas, ten do re tor na do, com bi na mos
um en con tro aqui no Se na do na pró xi ma ter ça-fe i ra,
para co lher im pres sões pes so a is  se bem que já dis -



po nho da ma i o ria de las  do ti tu lar de um dos ór gãos
mais im por tan tes da so ci e da de ci vil.

O emi nen te Pre si den te Pa u lo Cos ta Le i te, do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, fez a en tre ga – con for me 
é do co nhe ci men to de V. Exª – de vá ri as emen das,
que re co lhi como con tri bu i ção, umas aco lhi das, ou -
tras re je i ta das.

Hoje, es tou ul ti man do as pro vi dên ci as, Sr. Pre si -
den te, para ver se, no pró xi mo dia 30, na re u nião or di -
ná ria da Co mis são da Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, po de re mos já dis tri bu ir os pri me i ros avul sos para
que haja, da par te dos in te gran tes da Co mis são, o
tem po ne ces sá rio para a aná li se de um as sun to que a 
po pu la ção re cla ma a cada dia.

Sabe V. Exª que o for ma lis mo pro ces su al exa ge -
ra do do sis te ma bra si le i ro, a len ti dão da Jus ti ça tor -
nam, se gun do a opi nião pú bli ca, mais di fí cil e ár duo o
ca mi nho para se pe dir a pres ta ção ju ris di ci o nal. Por -
tan to, es pe ro que, quan do os meus Co le gas dis pu se -
rem des se ma te ri al, emi tam suas opi niões so bre ele
para que, a se guir, a ma té ria ve nha ao ple ná rio.

Sr. Pre si den te, que ro sa li en tar a co la bo ra ção
que re ce bi de to dos os ór gãos li ga dos à Jus ti ça – e aí
é a Jus ti ça no sen ti do do Di re i to –, ad vo ga dos, ma gis -
tra dos, Mi nis té rio Pú bli co, a fim de que não se faça
ape nas uma re for ma cons ti tu ci o nal que seja con jun -
tu ral e não es tru tu ral; cos mé ti ca, ao in vés de uma ci -
rur gia pro fun da.

Ao fi nal, Sr. Pre si den te, é pre ci so que se des ta -
que, para que o povo tome co nhe ci men to, que essa
re for ma cons ti tu ci o nal, pela via com pe ten te, não re -
sol ve rá os pro ble mas da Jus ti ça. Só com a le gis la ção
in fra cons ti tu ci o nal – e aí os cha ma dos pro ce di men tos 
pro ces su a is – é que será pos sí vel ata car o pro ble ma
ma i or que aco me te a Jus ti ça, que é a sua len ti dão.

Era essa a co mu ni ca ção que que ria fa zer a V. Exª,
com os cum pri men tos por vê-lo na Pre si dên cia dos
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Ber nar do Ca bral, não só a Pre si dên cia, mas
te nho cer te za de que toda Na ção bra si le i ra sen te-se
re go zi ja da com a co mu ni ca ção que V. Exª faz, da pos -
sí vel apre sen ta ção, no dia 30 des te mês, do re la tó rio
so bre a Re for ma do Ju di ciá rio. Essa re for ma re al men -
te vem sen do an si a da por toda a so ci e da de e que nin -
guém me lhor do que V. Exª, como ex-Pre si den te da
OAB na ci o nal, Re la tor da nos sa Cons ti tu in te e atu al -
men te Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, do Se na do, po de ria re la tá-lo com a
ade qua ção que me re ce.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, por
ces são do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – 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, ti ve mos a opor -
tu ni da de on tem de, na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, do Se na do Fe de ral, ou vir a pa les tra, mu i to
con ci sa, mu i to di dá ti ca, do Emba i xa dor Sér gio Ama -
ral, hoje Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co -
mér cio Exte ri or, a res pe i to da po si ção atu al do Bra sil
com re la ção ao mer ca do ex ter no. Pa re ce que te re mos
ago ra um tra ba lho mais efe ti vo no âm bi to da que le Mi -
nis té rio, vol ta do para a po lí ti ca de co mér cio ex te ri or.

Sr. Pre si den te, o mun do todo vive essa cri se de
ter ro ris mo. A bus ca aos ter ro ris tas tem que ser per pe -
tra da mes mo e le va da até o fim. Evi den te men te, não
com o sa cri fí cio de vi das ino cen tes. Mas, de qual quer
ma ne i ra, te mos que aca bar com a pos si bi li da de de
ter ro ris mo em nos so uni ver so, até por que es ta mos
as sis tin do ao iní cio de uma guer ra bac te ri o ló gi ca e
po de re mos ter uma guer ra quí mi ca de di fi cí li mo con -
tro le. 

Então, é ne ces sá rio que to das as na ções do
mun do se unam para com ba ter o ter ror, pro cu ran do
não ce i far vi das ino cen tes, por que se não o fe i ti ço
aca ba vi ran do con tra o fe i ti ce i ro. Já es ta mos ven do
ma ni fes ta ções no mun do, so bre tu do nos pa í ses is lâ -
mi cos, con tra essa guer ra, que, a meu ver, já deve es -
tar aca ban do, por que o Afe ga nis tão não tem mais
nada para ser bom bar de a do.

Mas vejo com mu i ta sa tis fa ção, Sr. Pre si den te,
que o Bra sil pode ti rar van ta gem des sa cri se, apro ve i -
tan do-se da des va lo ri za ção cam bi al. O jor nal O Glo -
bo de hoje no ti cia que os su per mer ca dos vão cor tar a 
com pra de im por ta dos em até 40%. Mu i tos des ses
pro du tos são su pér flu os im por ta dos para o pe río do
na ta li no: brin que dos, gu lo se i mas, ali men tos, fru tas,
que o Bra sil pro duz com qua li da de igual ou se me -
lhan te – mu i tas ve zes, até su pe ri or. Isso, se gun do in -
for ma ti vo da Asso ci a ção Bra si le i ra de Su per mer ca -
dos. Oi ten ta por cen to dos es ta be le ci men to en tre vis -
ta dos in for ma ram que vão re du zir as com pras dos im -
por ta dos, com des ta ques para aze i tes, que i jos e be -
bi das.

Con si de ro um ab sur do o Bra sil im por tar que i jos. 
Sa be mos que, em to dos os nos sos Esta dos, os pro -
du to res de le i te es tão fa zen do mo vi men tos em fa vor



da me lho ra do pre ço do seu pro du to, que che gou a
pa ta ma res in sus ten tá ve is. O cus to de pro du ção é ma -
i or que o pre ço de ven da. Há Esta dos em que o pre ço
do li tro do le i te está em R$0,13 para o pro du tor. Um
copo de água mi ne ral, com 250ml, cus ta R$0,50;
quan do nos afas ta mos dos gran des cen tros, che ga -
mos a pa gar R$1,00 pela mes ma quan ti da de. Um li tro 
de le i te che ga a va ler R$0,13! Dez li tros: R$1,30! E
ain da im por ta mos que i jo! Essas são po lí ti cas que de -
ve mos for mu lar para que pos sa mos con fe rir ao nos so 
pro du tor ru ral me lho res ga nhos.

Vejo tam bém que o ba ca lhau, Sr. Pre si den te, o
car ro-che fe des sas im por ta ções nos pe río dos de Se -
ma na San ta e de Na tal, so fre rá um cor te de 50%. Na
re gião de V. Exª, cre io que na re gião do emi nen te Se -
na dor Tião Vi a na e na mi nha tam bém, pro du zi mos
um pe i xe, o pi ra ru cu, que cha ma mos de pi ros ca, se -
me lhan te a um ba ca lhau de pri me i rís si ma qua li da -
de. Já tive opor tu ni da de de pe gar pe i xe ma i or do
que V. Exª, cur ti-lo no sal e de po is ser vi-lo num jan tar
para os ami gos. O pi ra ru cu é um ”ba ca lhau“ de ex ce -
lên cia, e o te mos em gran de quan ti da de ain da na nos -
sa Ama zô nia. 

Ago ra, o nos so Esta do já está se pre pa ran do
para a pro du ção do ba ca lhau em ca ti ve i ro. Se gun do
in for mes mais re cen tes, está dan do ex ce len te re sul -
ta do – va mos pro du zir ba ca lhau em ca ti ve i ro. Acre di to 
que po de re mos de i xar, cada vez mais, de im por tar
es ses ali men tos, es sas mer ca do ri as que te mos aqui
no nos so País – às ve zes, de me lhor qua li da de. Ci tei
dois exem plos.

Tam bém os vi nhos vão so frer uma que da ver ti -
gi no sa na im por ta ção, se gun do a Abras – Asso ci a ção 
Bra si le i ra de Su per mer ca dos. Te mos vi nhos de ex ce -
len te qua li da de em Ben to Gon çal ves e Ca i xas do Sul, 
no Rio Gran de do Sul, e ago ra no Nor des te. Ontem,
re ce bi de pre sen te duas gar ra fas de vi nho de Pe tro li -
na, tam bém de ex ce len te qua li da de. Esta mos pro du -
zin do uva na que le an ti go semi-ári do, hoje ir ri ga do
pelo Ve lho Chi co.

É por isso, Sr. Pre si den te, que as su mi a tri bu na
na ma nhã de hoje: para di zer da mi nha ale gria, pois,
ape sar das cri ses ou por ca u sa de las, po de re mos
me lho rar mu i to o equi lí brio da nos sa ba lan ça co mer -
ci al, uma vez que, to dos os anos, im por ta mos mu i tos
su pér flu os e ali men tos que pro du zi mos em abun dân -
cia em nos so ter ri tó rio. Isso de se qui li bra a ba lan ça
co mer ci al.

O Mi nis tro Sér gio Ama ral está hoje no Rio de Ja -
ne i ro para con tra tar qua tro em pre sas de pu bli ci da de
e mar ke ting que irão fa zer o lan ça men to da cam pa -
nha me di an te a qual se con cla ma rá a Na ção bra si le i -

ra a com prar pro du tos bra si le i ros, e os su per mer ca -
dos e im por ta do res a di mi nu í rem as im por ta ções.
Além dis so, se gun do o Mi nis tro, os pa í ses de sen vol vi -
dos es tão for man do um blo co de sus pen são das im -
por ta ções. O sub sí dio está sen do tão gran de, que
eles es tão fa zen do um pro gra ma de sus pen são das
im por ta ções, pro du zin do e trans for man do mer ca do ri as, 
agre gan do va lo res a mer ca do ri as com qua li da de mu i -
to in fe ri or àque las que im por tam e ven den do a pre ços 
sim bó li cos nos seus mer ca dos in ter nos. Assim, evi -
tam que o Bra sil e ou tras na ções emer gen tes co lo -
quem mer ca do ri as de va lor agre ga do na que les mer -
ca dos, o que se ria im por tan te para a nos sa ba lan ça
co mer ci al. 

Enfim, que rem com prar do Bra sil tão-so men te
pro du tos pri má ri os, es sas de no mi na das com mo di ti es, 
para lá trans for ma rem, evi tan do que agre gue mos va -
lor aos nos sos pro du tos, ge ran do mão-de-obra in ter -
na no nos so País.

Cum pri men to o Mi nis tro e a Abras – Asso ci a ção 
Bra si le i ra de Su per mer ca dos. Cre io que nin guém
sen ti rá fal ta do pro du to im por ta do, por que no Bra sil
há tudo. Por exem plo, as no zes po dem mu i to bem ser
subs ti tu í das pela cas ta nha do Pará, que te mos em
abun dân cia. Tive opor tu ni da de de ir à Ro mê nia, em
Bu ca res te, e vi uma fila no mer ca do, tí pi ca da que les
mer ca dos do Bra sil, para com prar cas ta nha do Pará.
Em re su mo, os bra si le i ros não dão aos nos sos pro du -
tos o va lor que têm lá fora. 

Sr. Pre si den te, uma ou tra me di da im por tan te
que pode di mi nu ir o nos so dé fi cit pú bli co e equi li brar a 
nos sa ba lan ça de im por ta ção é o anún cio fe i to hoje
pelo Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es, de que, a par tir dos
pró xi mos dias, o Bra sil pas sa a in cor po rar mais 2% do 
ál co ol à ga so li na. E por quê? Por que o pre ço do açú -
car caiu mu i to no mer ca do in ter na ci o nal. Por isso,
será bom que pos sa mos pro du zir mais ál co ol. Va mos
pas sar de 22% para 24% a adi ção de ál co ol hi dra ta do 
à ga so li na.

Por inú me ras ve zes, eu e ou tros co le gas des ta
Casa já ocu pa mos esta tri bu na para fa lar so bre a ne -
ces si da de de uma po lí ti ca efe ti va de ener gi as al ter na -
ti vas para o nos so País. Des de que aqui che guei, em
1989, te nho ba ti do nes sa te cla. Pen so que te mos nos
des cu i da do de ana li sar a pos si bi li da de de cap tar
ener gia so lar, a pos si bi li da de de fa zer a trans for ma -
ção em ener gia atra vés da bi o mas sa, a ener gia eó li ca 
e so bre tu do a ener gia dos ca na vi a is. Sim, do ál co ol,
pois de te mos uma tec no lo gia de pon ta na pro du ção
de ál co ol car bu ran te, de ál co ol ani dro, de ál co ol hi dra -
ta do. Expor ta mos para ou tros pa í ses essa tec no lo gia, 
e não sei por que mo ti vo nun ca im ple men ta mos uma



efe ti va po lí ti ca de re no va ção da nos sa ma triz ener gé -
ti ca.

Afi nal de con tas, veio o Apa gão, o que era es pe -
ra do, pois o sis te ma de pri va ti za ção não foi aque le
que qui se mos, aque le de se ja do, já que ven de mos o
que já es ta va pron to e ins ta la do. O mo de lo li be ral de
eco no mia quer pri va ti zar a tam bém a Fer ro via Nor -
te-Sul, que está aí por fa zer. Que apa re çam as pes so -
as para cons tru ir a Fer ro via Nor te-Sul! Isso, sim. Mas
não te mos que pri va ti zar aqui lo que já está pron to,
que é do povo bra si le i ro.

Pri va ti za mos as hi dre lé tri cas, as li nhas de trans -
mis são, e nin guém in ves tiu na pro du ção de mais
ener gia nem em fon tes al ter na ti vas de ener gia, o que
re sul tou no que es ta mos ven do. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, os pró xi mos dias ha ve -
re mos de in cor po rar mais 2% de ál co ol hi dra ta do à
ga so li na, o que sig ni fi ca rá um con su mo anu al de mais 
de 300 mil me tros cú bi cos de ál co ol como com bus tí -
vel. O Bra sil vai pro du zir 13 mi lhões de me tros cú bi -
cos de ál co ol na pró xi ma sa fra, dos qua is 12,5 mi -
lhões se rão con su mi dos in ter na men te e uti li za dos na
re cu pe ra ção dos es to ques, que es tão ba i xos; o res -
tan te será ex por ta do.

Por tan to, den tro da po lí ti ca que já vem sen do
im ple men ta da há al gum tem po pelo Mi nis tro Pra ti ni
de Mo ra es, te mos que ex por tar ál co ol. Cada vez mais
es tou con ven ci do, e in sis to nis so, de que te mos que
cri ar me ca nis mos para que a in dús tria au to mo bi lís ti -
ca na ci o nal pro du za car ros com car bu ra do res pre pa -
ra dos para a uti li za ção do ál co ol com bus tí vel, o que
foi fe i to em uma de ter mi na da épo ca, mas que de po is
de i xou de ser fe i to. O Bra sil pre ci sa de re gras cla ras,
cons tan tes e du ra dou ras para que pos sa mos ter
auto-su fi ciên cia em re la ção ao nos so com bus tí vel.

Sr. Pre si den te, te nho dito tam bém que nun ca
con cor dei com o nú me ro de usi nas fe cha das no Nor -
des te. São usi nas ca na vi e i ras do se tor su cro al co o le i -
ro que se tor na ram ina dim plen tes, com uma de man -
da ju di ci al que já vem ao lon go de mu i tos anos, ca u -
san do um enor me pre ju í zo para toda a Na ção e, so -
bre tu do, para o la vra dor.

Re cen te men te, en tre ga ram a usi na de Ca ten de, 
em Per nam bu co aos pro du to res e fun ci o ná ri os. Eles
fi ze ram uma co o pe ra ti va, e a usi na está pro du zin do,
to dos es tão ga nhan do di nhe i ro. Além dis so, tam bém
es tão plan tan do ce re a is e ver du ras para a sub sis tên -
cia de to dos eles. Pen so que po de ría mos es ten der
esse pro ces so para as usi nas do Nor des te que se en -
con tram to tal men te fe cha das, ina dim plen tes e in so lú -
ve is.

Te mos que aju dar de al gu ma ma ne i ra. Para tan -
to, se ria con ve ni en te que pu dés se mos en tre gá-las ao 
tra ba lha dor ru ral, aque le que, sen do dono, efe ti va -
men te sa be rá como cu i dar des sas em pre sas.

Faço este ape lo mais uma vez, Sr. Pre si den te.
Vo ta mos on tem, aqui, uma ma té ria im por tan te e de li -
ca da, qual seja, a re no va ção da ou tor ga à TV Ôme ga
Ltda., à Rede TV. Vi a di fi cul da de dos Se na do res em
vo tar essa ma té ria. A Rede TV é a an ti ga Man che te,
que deu um ca lo te mu i to gran de em seus fun ci o ná ri -
os, e foi com pra da pela TV Ôme ga Ltda., que, por sua 
vez, tam bém não cum priu os com pro mis sos com os
fun ci o ná ri os – eles es tão à mín gua. So bre esse caso,
pen sa mos: o que va mos fa zer? A Rede TV já tem
qua se dois mil fun ci o ná ri os e está ex pan din do a sua
au diên cia por todo o Bra sil. Então, op ta mos pelo mal
me nor. Enten do que o Se na do, acer ta da men te, apro -
vou a re no va ção da con ces são da Rede TV ou da TV
Ôme ga para, pelo me nos, apro ve i tar os fun ci o ná ri os
que já es tão lá tra ba lhan do e tam bém pos si bi li tar que
a em pre sa, já que está fa tu ran do, cum pra seus com -
pro mis sos tra ba lhis tas, con for me os ca sos que es tão
nas va ras tra ba lhis tas com pe ten tes.

Por tan to, Sr. Pre si den te, pen so que o Bra sil vai
fe char o ano com su pe rá vit na ba lan ça co mer ci al, ten -
do em vis ta a di mi nu i ção das im por ta ções, so bre tu do
de su pér flu os, que é pro du zi do, em nos so País, com a 
mes ma qua li da de, a mes ma efi ciên cia, se não até em 
me lho res con di ções. 

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 na dor Car los Pa tro cí nio, con vi do V. Exª a as su mir a 
Pre si dên cia da Mesa. (Pa u sa).

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te 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, on tem,
ocu pan do esta tri bu na para ho me na ge ar os mé di cos
pelo seu dia, tive opor tu ni da de de te cer co men tá ri os,
fa zer uma aná li se crí ti ca, cons tru ti va da má dis tri bu i -
ção dos mé di cos e das es co las mé di cas no País. Fiz,
in clu si ve, men ção ao fato de que as Re giões Nor te e
Nor des te jun tas têm um ter ço da po pu la ção na ci o nal
e ape nas 17% das es co las mé di cas. A Re gião Nor te é 
a mais cas ti ga da ain da, por que há ape nas dois cur -



sos no Pará, um no Ama zo nas, um em Ro ra i ma e
ago ra, re cen te men te, foi au to ri za da a aber tu ra do
cur so no Acre e tam bém em To can tins. Na ver da de, a
po lí ti ca, di ría mos as sim, de ge o es tra te gia, no que
tan ge ao fato de for mar-se mé di cos em cada Esta do,
re al men te é um de sas tre no País. A Re gião Su des te
tem cin quen ta es co las de me di ci na. Então, é re al -
men te ne ces sá rio re pen sar a sa ú de de uma ma ne i ra
di fe ren te, co me çan do pela raiz. 

Hoje, Sr. Pre si den te, que ro abor dar um tema
que do mi na há mu i to tem po as man che tes das te le vi -
sões, dos rá di os, dos jor na is, que é a ques tão dos
me di ca men tos ge né ri cos. Che ga-se ao ab sur do de
cons ta tar, como o fiz há pou cos dias, que um me di ca -
men to ge né ri co pode cus tar cer ca de 70% me nos do
que um re mé dio de mar ca. Como mé di co – e co in ci -
den te men te há um mé di co pre si din do a ses são e ou -
tro no ple ná rio –, eu in da go: será que há con fi a bi li da -
de numa me di ca ção que che ga a cus tar 70% me nos
do que um re mé dio de mar ca? Qu i se ra eu po der,
como mé di co, di zer ao pa ci en te que tome o re mé dio
ge né ri co por que ele tem a mes ma qua li da de do re -
mé dio de mar ca. Infe liz men te, essa não é a re a li da de.

Esse é o tema que que ro abor dar hoje, Sr. Pre si -
den te, sa li en tan do a pre o cu pa ção que te nho, como
mé di co, prin ci pal men te com aque las pes so as que to -
mam me di ca ção de uso con tí nuo e que ge ral men te
são as mais ca ren tes – apo sen ta dos, pen si o nis tas,
pes so as, en fim, que têm seu or ça men to com pro me ti -
do com a me di ca ção. O ide al se ria se o Go ver no pu -
des se dar uma es pé cie de bol sa-me di ca ção para
esse pa ci en te. Se, pelo me nos, ti vés se mos con di ções 
de di zer que o re mé dio ge né ri co, no Bra sil, está bem,
como diz a pro pa gan da – o G de di a be tes, o G de hi -
per ten são, o G de tan tas ou tras do en ças –, po de ría -
mos es tar aqui hoje di zen do à po pu la ção bra si le i ra
que fi nal men te es ta mos che gan do ao ide al, pelo me -
nos no que tan ge a es sas do en ças crô ni cas que exi -
gem me di ca ção con tí nua.

Esse de ba te na ci o nal a pro pó si to dos me di ca -
men tos po la ri zou-se em tor no, ba si ca men te, de duas
ques tões: o pre ço e a pro du ção de ge né ri cos. É cer to
que se tra ta de dois te mas da ma i or re le vân cia para a
sa ú de de toda a po pu la ção bra si le i ra, es pe ci al men te
em ra zão da sua con di ção so ci o e co nô mi ca. É pre ci so,
po rém, não es que cer ou re le gar a pla no se cun dá rio o
pro ble ma da qua li da de dos me di ca men tos, de idên ti ca
ou ma i or im por tân cia e enor me pe ri cu lo si da de.

Fa bri car uma es pe ci a li da de far ma cêu ti ca, uma
subs tân cia ati va, é pro ces so com pli ca do que de man -
da anos e mi lhões de dó la res. Em Sa ú de Pú bli ca,
”me di ca men to é toda subs tân cia ou com po si ção pos -

su i do ra de pro pri e da des cu ra ti vas re la ti vas a do en -
ças hu ma nas ou ani ma is, as sim como todo pro du to
sus ce tí vel de ser ad mi nis tra do ao ho mem e aos ani -
ma is, a fim de es ta be le cer um di ag nós ti co mé di co ou
de res ta u rar, cor ri gir ou mo di fi car as suas fun ções or -
gâ ni cas“. Já a es pe ci a li da de far ma cêu ti ca é ”todo me -
di ca men to pre pa ra do an te ci pa da men te, apre sen ta do 
sob uma em ba la gem par ti cu lar e ca rac te ri za do por
uma de no mi na ção par ti cu lar“.

De po is que uma subs tân cia é re co nhe ci da
como far ma ce u ti ca men te ati va, ela é sub me ti da a
uma sé rie de pro ce di men tos de alto ri gor ci en tí fi co:
re ce be uma rou pa gem far ma cêu ti ca ou ”for ma ga lê ni -
ca“; é tes ta da em ani ma is para ava li ar a to xi dez, se
pode pre ju di car a for ma ção de fe tos, como fun ci o na
no or ga nis mo e sua com pli ca ções; é sub me ti da a en -
sa i os clí ni cos e, fi nal men te, é au to ri za da a sua co lo -
ca ção no mer ca do, que, no Bra sil é con ce di da pela
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, do Mi nis té -
rio da Sa ú de (Anvi sa).

É opor tu na, por tan to, a ma ni fes ta ção re cen te do 
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na acer ca da ne ces si da -
de de que to dos os me di ca men tos te nham ga ran tia
go ver na men tal, in clu si ve os ge né ri cos. A in dús tria
far ma cêu ti ca bra si le i ra ra ra men te pro duz um fár ma co 
– ve jam bem, a nos sa in dús tria ra ra men te pro duz um
fár ma co –, pois ad qui re o com pos to quí mi co de pro -
du to res, fre qüen te men te de in dús tri as lo ca li za das em 
ou tros pa í ses. A par tir daí, es sas ma té ri as-pri mas são 
ma ni pu la das para ser con ver ti das em me di ca men tos, 
quer se jam ge né ri cos ou não.

A prin ci pal ga ran tia é a aná li se ri go ro sa da ma -
té ria-pri ma: o fár ma co. Essa aná li se exi ge equi pa -
men tos e téc ni cas so fis ti ca das, es sen ci a is até para
sa ber se o pro du to com pra do é re al men te o fár ma co
cor re to. 

E aqui faço uma pa u sa para re lem brar os inú -
me ros es cân da los em la bo ra tó ri os de re no me. Cito o
caso dos an ti con cep ci o na is, fe i tos ape nas de pó, que
le va ram a gra vi de zes in de se ja das. 

Então, é mu i to im por tan te que, nes te mo men to
em que se faz uma pro pa gan da de sen fre a da a fa vor
dos ge né ri cos, te nha mos a sen sa tez e, aci ma de
tudo, a res pon sa bi li da de de exi gir tam bém da Agên -
cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, do Go ver no Fe -
de ral, por tan to, que haja um ex tre mo ri gor quan to a
essa ques tão.

Como não exis te pro du to quí mi co 100% puro, é
im por tan te de tec tar pe que nas quan ti da des de im pu -
re zas que po dem ter efe i to tó xi co. Só após re co nhe ci -
dos es ses efe i tos, a aná li se da ma té ria-pri ma é di re ci -
o na da para exa mi nar sua pre sen ça.



Esse con tro le é ex tre ma men te caro e só é viá vel 
quan do o cus to é dis tri bu í do para gran des lo tes de
me di ca men tos, o que in vi a bi li za ria as mi cro in dús tri as
far ma cêu ti cas e as ”far má ci as de ma ni pu la ção“ es pa -
lha das pelo País, sem qual quer ca pa ci da de de se -
quer sa ber se o que mis tu ram é o pro du to que re al -
men te cons ta no ró tu lo.

É evi den te, Srªs e Srs. Se na do res, que os pro -
ble mas da qua li da de dos me di ca men tos pro du zi dos e 
ven di dos no Bra sil de cor rem das fa lhas de con tro le e
fis ca li za ção. A Vi gi lân cia Sa ni tá ria só de ve ria con ce -
der o re gis tro do me di ca men to após exa me da do cu -
men ta ção ci en tí fi ca, en vol ven do a aná li se da to xi dez
e das re a ções se cun dá ri as, além da qua li da de apre -
go a da no me di ca men to. Após o re gis tro, se ria efe tu a -
da a ins pe ção na fá bri ca, para ava li ar as ins ta la ções,
equi pa men tos e a qua li da de téc ni ca da pro du ção, re -
a li za da por téc ni cos de vi da men te pre pa ra dos.

Além do con tro le da qua li da de dos me di ca men -
tos pro du zi dos, de ve ria ser fe i to o con tro le da pro pa -
gan da. Essa é uma ques tão mu i to im por tan te. Fico in -
dig na do ao ver a quan ti da de de pro pa gan das so bre
me di ca men tos nos me i os de co mu ni ca ção – te le vi -
são, rá dio e jor na is – com a ma i or des fa ça tez e, ape -
nas no fi nal zi nho, apa re ce a men sa gem cur ta e rá pi -
da: ”Não de sa pa re cen do os sin to mas, pro cu re ori en -
ta ção mé di ca“. Quer di zer, o la bo ra tó rio pres cre ve, faz
a pro pa gan da e, só no fi nal, faz essa pe que na ad ver tên -
cia. Cre io que a men sa gem de ve ria ser ao con trá rio: ”Só 
tome me di ca ção com es tri ta pres cri ção mé di ca.“

Para ga ran tir que a pro pa gan da não seja in com -
ple ta, en ga no sa ou fra u du len ta, é pre ci so ser vi gi a da.
E, nes se par ti cu lar, é pre ci so que ela bo re mos uma le -
gis la ção mais se ve ra, mais rí gi da, que pos sa efe ti va -
men te es cla re cer, por exem plo, que uma me di ca ção
com ró tu lo de pro du to na tu ral não in ter fe re nas fun -
ções re nal, car día ca ou he pá ti ca de um pa ci en te. Mu i -
tas ve zes, um pa ci en te, por de sin for ma ção ou por
uma in for ma ção en ga no sa, é le va do a con su mir es -
sas dro gas que são abu si va men te pro pa gan de a das
na te le vi são.

Cha mo a aten ção para um dado. Há no mer ca do 
bra si le i ro en tre 24 a 33 mil mar cas de me di ca men to
de fá bri ca, en quan to Ale ma nha e Ingla ter ra têm 15
mil; a Espa nha, 14.700; a Itá lia, 13.200; a Fran ça,
7.400; e a No ru e ga, ape nas 1.870. E es ses pa í ses
têm in di ca do res de sa ú de mu i to me lho res do que os
nos sos. Por tan to, não é a quan ti da de de me di ca men -
tos que vai ga ran tir a me lho ria da qua li da de de sa ú de
no País. Ve ri fi ca-se, por tan to, por es ses nú me ros, que 
os me di ca men tos têm sido tra ta dos como se fos sem

uma mer ca do ria qual quer, sub me ti dos aos me ca nis -
mos da lei de mer ca do. 

Além des sa pro li fe ra ção de me di ca men tos, a
ver da de é que, Srªs e Srs. Se na do res, o Sis te ma Na -
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria não está efe ti va men te
im plan ta do no in te ri or do Sis te ma Úni co de Sa ú de. A
vi gi lân cia de ve ria ser fe i ta de for ma in te gra da pe los
sis te mas es ta du a is de sa ú de, com pes so al es pe ci fi -
ca men te tre i na do, cons tan te men te atu a li za do e dig -
na men te re mu ne ra do, do ta do dos re cur sos ne ces sá -
ri os para o exer cí cio de tão im por tan te ati vi da de. A fis -
ca li za ção abran ge ria o re gis tro de me di ca men to em
toda a sua com ple xi da de, a ava li a ção téc ni ca da pro -
du ção, o con tro le sis te má ti co de qua li da de e a efi cá -
cia dos me di ca men tos pos tos no mer ca do, a sua bi o -
dis po ni bi li da de e a sua bi o e qui va lên cia, o efe ti vo con -
tro le do con te ú do de suas bu las e da pro pa gan da ve i -
cu la da pe los me i os de co mu ni ca ção.

Para que o mer ca do de um país pos sa ofe re cer
a seus con su mi do res uma li nha de me di ca men tos é
pri mor di al que uma agên cia do Esta do te nha in fra-es -
tru tu ra per fe i ta para con tro lar a fa bri ca ção, fis ca li zar e 
mo ni to rar o uso, pois a fa bri ca ção de um me di ca men -
to deve ser efe tu a da numa li nha de pro du ção igual e
com to das as ca rac te rís ti cas de se gu ran ça e pu re za.

No Bra sil, de nada vai adi an tar a lei so bre me di -
ca men tos ge né ri cos se a Agên cia Na ci o nal de Vi gi -
lân cia Sa ni tá ria – Anvi sa – não en ca rar com a de vi da
se ri e da de o pro ble ma de con tro le de qua li da de e não
mon tar uma in fra-es tru tu ra ade qua da a fim de que os
mé di cos bra si le i ros pos sam nela con fi ar, e que os ci -
da dãos – os pa ci en tes, como cha ma mos – pos sam
dis so se be ne fi ci ar.

É pre ci so, ain da, es tar mos aten tos a uma pe cu -
li a ri da de. Sa í mos de um sis te ma que pou co fis ca li za -
va e não po de mos cair num ex tre mo opos to. Não po -
de mos, por exem plo, pres si o na dos por opi nião
mal-in for ma da ou alar mis ta, cri ar pa râ me tros im pos -
sí ve is de se rem cum pri dos. É fun da men tal, ain da, ao
re ver os me di ca men tos que po dem ser co mer ci a li za -
dos, es ti mar seu cus to/be ne fí cio: não exis tem me di -
ca men tos inó cu os – como não exis tem ali men tos sem 
alér ge nos, mais co muns in clu si ve nos ali men tos na tu -
ra is que nos trans gê ni cos, o que, por ana lo gia, pro i bi -
ria a ven da de todo e qual quer ali men to. Sem bom
sen so, to dos os an ti tu mo ra is se ri am pro i bi dos, pois
to dos tam bém in du zem a tu mo res, ain da que com
uma fre qüên cia ex tre ma men te ba i xa.

Nada, en tre tan to, nos exi me, Srªs e Srs. Se na -
do res, da nos sa obri ga ção em re la ção à fis ca li za ção
dos me di ca men tos co lo ca dos à dis po si ção da po pu -
la ção bra si le i ra. É pre ci so pro mo ver me ca nis mos que



as se gu rem am pla co mu ni ca ção, in for ma ção e edu ca -
ção so bre o uso de me di ca men tos e é pre ci so fo men -
tar, tam bém, pro gra mas de apo io ao de sen vol vi men to 
téc ni co-ci en tí fi co apli ca do à me lho ria da qua li da de
dos me di ca men tos, bus can do para isso a co o pe ra ção 
de uni ver si da des e de ins ti tu i ções na ci o na is e in ter -
na ci o na is re la ci o na das com a afe ri ção da qua li da de
dos me di ca men tos.

Encer ro meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te,
fa lan do como mé di co, ma ni fes tan do a mi nha pre o cu -
pa ção so bre esse pro ces so es can ca ra do de pro pa -
gan da so bre ge né ri cos e si mi la res que es ta mos a as -
sis tir no Bra sil. É ló gi co que nós, mé di cos, gos ta ría -
mos de ver to dos os que pre ci sam sen do tra ta dos
com me di ca men to efi ci en te, ba ra to, e, se pos sí vel,
gra tu i to. 

Lem bro-me da fa mo sa Cen tral de Me di ca men -
tos – Ceme, que o Go ver no cri ou exa ta men te com o
ob je ti vo de for ne cer à rede pú bli ca me di ca ção a pre ço 
de cus to. Para isso com pra va dos pró pri os la bo ra tó ri -
os pro du to res dos re mé di os de mar ca. Mas, por ca u -
sa de fra u des de na tu re za ad mi nis tra ti va, em li ci ta -
ções, a Ceme foi ex tin ta. Ago ra, já se fala no va men te
em res sus ci tar al gu ma co i sa pa re ci da. Por que, no
Bra sil, a es tra té gia é sem pre esta: quan do se des co -
brem fra u des em um ór gão pú bli co, o Go ver no o ex -
tin gue e, mu i tas ve zes, os cul pa dos fi cam im pu nes. 

Então, na ques tão dos me di ca men tos, de i xo um 
ape lo ao Go ver no bra si le i ro para que faça me nos pro -
pa gan da e tra ba lhe mais sé rio no sen ti do de pro por ci -
o nar à po pu la ção po bre, aque la que pre ci sa dos me -
di ca men tos bá si cos e de uso con tí nuo, a pos si bi li da -
de de com prá-los por um pre ço mais ba ra to, se pos sí -
vel de gra ça, mas de ex ce len te qua li da de. 

Mu i to obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Amir Lan do, por
per mu ta com o Se na dor Tião Vi a na.

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, ve nho a esta tri bu na
para abor dar um tema de gran de in te res se para toda
a re gião ama zô ni ca, que é a ques tão da ener gia elé -
tri ca. 

Espe ci al men te o meu Esta do de Ron dô nia, e
tam bém o Esta do do Acre, que vão se abas te cer da
ener gia ge ra da em Ron dô nia, ne ces si tam, ur gen te -
men te, da cons tru ção do ga so du to Uru cu-Por to Ve -
lho. Se rão 550 km de um pro je to que, com cer te za,
aten de rá a de man da por trin ta anos. É um cus to que o 
País deve pa gar, por que sa be mos que, hoje, in te res -

ses con trá ri os àqui lo que é o bem co mum e, so bre -
mo do, a van ta gem pú bli ca, obram con tra a cons tru -
ção do ga so du to. Qu e rem trans por tar o gás via bar ca -
ças, e as em pre sas que do mi nam o se tor fa zem um
lobby bru tal con tra a cons tru ção do ga so du to. Aliás, o 
mun do in te i ro trans por ta com bus tí vel, se jam ga so sos 
ou lí qui dos, por ole o du tos ou ga so du tos. E, aqui, no
Bra sil, há uma re sis tên cia bru tal, por que exis tem gue -
tos, car tó ri os que que rem man ter um pri vi lé gio que
agre ga um cus to ele va do aos com bus tí ve is. 

É di fí cil lu tar con tra es ses in te res ses in crus ta -
dos de ma ne i ra oblí qua, para não di zer no la ma çal da
cor rup ção; é di fí cil lu tar para o in te res se da so ci e da de.

Mais uma vez, que re mos aqui pro tes tar essa
po si ção da no sa a Ron dô nia, à re gião Nor te em ge ral,
que ne ces si ta da ge ra ção de ener gia para in cre men -
tar o de sen vol vi men to eco nô mi co-so ci al.

Sr. Pre si den te, é pre ci so re gis trar que as Ban ca -
das do Esta do de Ron dô nia, por di ver sas le gis la tu ras,
sem pre con sig na ram re cur sos para a ele tri fi ca ção ru ral.

Hoje, pelo me nos como re fe rên cia, po de ría mos
di zer, sem er rar, que 70% des sas pro pri e da des ru ra is
já têm rede elé tri ca. Às ve zes, a ener gia não é con tí -
nua, por que a ge ra ção a com bus tão sem pre so fre so -
lu ção de con ti nu i da de, mas não há dú vi da de que isso 
é um ga nho para a po pu la ção. E devo di zer que gran -
de par te des sas re des foi im ple men ta da pe las co mu -
ni da des lo ca is – re fi ro-me às as so ci a ções de pro du to -
res ru ra is. Isso re al men te é um fato inu si ta do.

Atu al men te, essa teia de ener gia, que leva a in -
for ma ção atra vés dos me i os de co mu ni ca ção, que
leva, de ma ne i ra in ci pi en te, a um pro ces so de in dus -
tri a li za ção, aten de a gran de par te da po pu la ção ru ral
do Esta do de Ron dô nia.

Pre ci sa mos ge rar ener gia ba ra ta, ge rar ener gia
com o gás na tu ral de Uru cu, que vem aten der, nes te
mo men to, a uma ne ces si da de im pe ri o sa para o de -
sen vol vi men to da nos sa re gião.

Por isso, Sr. Pre si den te, é pre ci so de i xar cla ro –
e isto ma ni fes to no meu dis cur so es cri to – uma po si -
ção con trá ria a es sas in ge rên ci as de ca rá ter in te res -
se i ro da or dem pri va da, que sem pre que rem pre ser -
var pri vi lé gi os e man tê-los in có lu mes para o seu ga -
nho pró prio, para a sua van ta gem par ti cu lar. De ve mos
olhar o co le ti vo, por que a po lí ti ca é a arte de ser vir ao
bem co mum, e é dis so que o ho mem pú bli co não pode
ab di car na sua prá ti ca po lí ti ca, des se com pro mis so
com a éti ca e com o bem-es tar da so ci e da de. 

Por isso, Sr. Pre si den te, quan do faço es tas bre -
ves ob ser va ções, cujo con te ú do en con tra-se no tex to
es cri to, que ro, mais uma vez, de i xar aqui gra va do que 



Ron dô nia pre ci sa bus car o de sen vol vi men to. Não
bas ta Sa mu el com 216 me ga watts. Te mos que bus car 
Ji pa ra ná I e Ji pa ra ná II. E, en tão, sim, va mos dar a
Ron dô nia as pe que nas usi nas hi dre lé tri cas, que se
es pa lham por todo o ter ri tó rio de Ron dô nia, cujo mo -
vi men to do re le vo pro pi cia as que das d’água e a ge ra -
ção de ener gia.

Sr. Pre si den te, mais uma vez, te mos que agir
com fir me za – e é para isso que peço o apo io do Con -
gres so Na ci o nal –, a fim de que o Po der Exe cu ti vo dê
re al men te exe cu ção a um pro je to de in te res se da re -
gião, de in te res se do País e, so bre tu do, de in te res se
do Esta do de Ron dô nia. 

O Bra sil pre ci sa de ener gia. O Bra sil não pode fi -
car ao sa bor dos apa gões, e a Ama zô nia tem um po -
ten ci al hi dre lé tri co imen so, mas tam bém, hoje, tem o
po ten ci al de gás na tu ral, que se per de rá se não for
usa do de ma ne i ra con tí nua e per ma nen te. 

Por tan to, que ro fa zer um ape lo so bre a ne ces si -
da de ime di a ta da cons tru ção do ga so du to, que vai li -
gar Uru cu a Por to Ve lho. São 550 qui lô me tros, e não
há ne nhum dano eco ló gi co em re la ção a essa obra,
como se pen sa. Com cer te za, o mo vi men to das bar -
ca ças le van do o gás, su bin do e des cen do os rios, vai
ge rar as so re a men to, vai ge rar da nos eco ló gi cos de
ex pres são e ma ta rá as ve i as lí qui das da Ama zô nia,
que são os rios, os cur sos d’água. 

Não po de mos per der essa re fe rên cia, por que,
no re i no das nái a des, com cer te za o im por tan te é o
do mí nio das águas, é a pre ser va ção dos cur sos, dos
va les, des sas ve i as que dão vida à Ama zô nia e que
fa zem ain da da que la re gião um ca pí tu lo do gê ne sis,
um úl ti mo ca pí tu lo da ge o gra fia na tu ral. 

Por isso, Sr. Pre si den te, o meu ape lo, para que o 
Po der Exe cu ti vo, com ur gên cia, pro mo va essa obra
de gran de in te res se na ci o nal, re gi o nal e, so bre mo do,
de Ron dô nia.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Tião Vi a na. 

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

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 ini ci al men te
apro ve i tar a opor tu ni da de, já que não o fiz on tem,
para tam bém pres tar a mi nha bre ve ho me na gem aos
mé di cos do Bra sil, que on tem co me mo ra ram o seu
dia, o dia de São Lu cas, que se afir ma va como o mé -
di co de ho mens e de al mas. São Lu cas é o sím bo lo da 

his tó ria da Me di ci na, que ex tra po la a Me di ci na atu al e 
se es ten de por to dos os tem pos.

V. Exª fez um pro nun ci a men to cla ro e ver da de i ro 
on tem, quan do pres tou essa ho me na gem, e pe diu,
mais uma vez, a in te ri o ri za ção dos mé di cos do Bra sil. 

Apro ve i to para de i xar uma men sa gem em ho -
me na gem a to dos os mé di cos do in te ri or, das cá te dra
e dos gran des cen tros ur ba nos: que con ti nu em a mis -
são ex tra or di ná ria do exer cí cio pro fis si o nal que en -
can ta a po pu la ção de to dos os tem pos des de Hi pó -
cra tes, e que pos sa mos sem pre le var em con si de ra -
ção as pa la vras que um pa dre pro fe riu em uma mis sa
co me mo ra ti va ao Dia do Mé di co, que diz o se guin te:
”A mão do mé di co é o co ra ção de Deus“. Pen so que a
ra zão ci en tí fi ca do exer cí cio pro fis si o nal, ali a da ao ca -
rá ter hu ma nis ta que tem a nos sa pro fis são, deve es -
tar sem pre acom pa nha da des sas pa la vras. 

Que a mão do mé di co, em sua ra zão ci en tí fi ca,
seja sem pre a mão de Deus, e es ta re mos sem pre
bem re pre sen ta dos na so ci e da de.

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo, em edi to ri al de on -
tem, ma ni fes tou uma crí ti ca, em bo ra com con si de ra -
ção po si ti va, afir man do que os mé di cos do Bra sil ti -
nham ape nas uma con de na ção, por er ros ou in fra -
ções, da or dem de 0,3%. Con si de rou que, ape sar
des sa pe que na per cen ta gem, os mé di cos são de nun -
ci a dos e pas sam por pro ces sos de in ves ti ga ção pe los 
seus Con se lhos. Eu gos ta ria de fa zer um re pa ro: o
jor nal não foi ne ga ti vo em sua aná li se, mas, sem dú vi -
da al gu ma, de i xou uma dí vi da com os pró pri os mé di -
cos bra si le i ros, por que, em bo ra haja ape nas 0,3% de
con de na ção, há mi lha res de de nún ci as jul ga das pe -
los con se lhos re gi o na is, e, la men ta vel men te, ou tras
ca te go ri as pro fis si o na is têm dí vi da efe ti va no jul ga -
men to e na in ves ti ga ção dos de li tos pra ti ca dos pe los
seus pro fis si o na is, como, por exem plo, os ad vo ga dos
do Bra sil. Gos ta ria de sa ber quan tas Ordens de Advo -
ga dos do Bra sil têm pelo me nos me ta de do nú me ro
de pro ces sos jul ga dos e in ves ti ga dos pe los Con se -
lhos Re gi o na is de Me di ci na. 

Então, de i xo isso como so li da ri e da de à mi nha
ca te go ria, por que sei que mes mo que haja al gum cor -
po ra ti vis mo, al gu ma ten ta ti va de pro te ção ex ces si va,
até pela mo ti va ção emo ci o nal que en vol ve es ses pro -
fis si o na is, sem dú vi da al gu ma é a ca te go ria que mais
tem in ves ti ga do e ten ta do jul gar pre ci sa men te os pro -
fis si o na is quan do co me tem fa lhas ou trans gres sões.

Apro ve i to a opor tu ni da de para fa zer uma ho me -
na gem, que jul go im por tan te para toda a so ci e da de
bra si le i ra, ao de fi ci en te vi su al, que tem fi ca do es que -



ci do mas que, sem dú vi da, me re ce uma re fle xão mais 
cla ra da so ci e da de bra si le i ra.

A de fi ciên cia vi su al é pri o ri da de ab so lu ta da Me -
di ci na e da po lí ti ca so ci al de qual quer go ver no que se
pre ze. Acre di to ser fun da men tal de ba ter esse pro ble -
ma e suas im pli ca ções dis cri mi na tó ri as no mer ca do
de tra ba lho, bem como aler tar para a ne ces si da de de
o Po der Exe cu ti vo ina u gu rar, de ime di a to, pla nos de
in te gra ção do de fi ci en te vi su al no mer ca do de tra ba -
lho, além de pro mo ver pro gra mas of tal mo ló gi cos pre -
ven ti vos e cor re ti vos em es ca la na ci o nal.

Antes de qual quer co i sa, jul go con ve ni en te mer -
gu lhar mos um pou co mais no es pí ri to do medo e iso -
la men to de que se re ves te o uni ver so do cego no
mun do de hoje. Para tan to, nada mais apro pri a do que
re vi si tar um pe que no tre cho so bre o as sun to, re di gi do 
pela pes qui sa do ra bra si le i ra Ma ria Lú cia Ami ra li an,
que diz:

No es tu do em que, atra vés de uma
abor da gem psi ca na lí ti ca, pro cu rei com pre en -
der a in fluên cia da ce gue i ra na or ga ni za ção
da per so na li da de, pude ob ser var que a ce -
gue i ra – tan to pela con di ção fí si ca, pela au -
sên cia da per cep ção vi su al, como pe los sig -
ni fi ca dos cons ci en tes e in cons ci en tes de
que ser cego é ser di fe ren te num mun do vi -
den te – con duz a con fli tos e sen ti men tos co -
muns. Seja a con di ção de ce gue i ra sen ti da
como uma in ca pa ci da de ge ne ra li za da, seja
di fi cul tan do suas re la ções afe ti vas, seja de -
sen ca de an do sen ti men tos de in ve ja, ou de -
sen vol ven do a ca pa ci da de de re pa ra ção e
pro pi ci an do ri cas in tros pe ções, ela apa re ce
sem pre como ele men to sub ja cen te e cen tral 
na his tó ria de vida des sas pes so as. 

Di an te des sa com ple xa e úni ca ex pe riên cia
exis ten ci al de que se re ves te a ce gue i ra, va mos ima -
gi nar um país onde sua po pu la ção in cor po ra um con -
tin gen te enor me de ce gos, ou qua se ce gos, des pro vi -
do de qual quer as sis tên cia ou pro te ção, seja do Esta -
do, seja da so ci e da de. Pois é, as sim tem sido a re la -
ção do Bra sil com seus ce gos.

Vi san do su a vi zar ta ma nho con fli to, uma par ce -
ria en tre a Asso ci a ção Flu mi nen se de Ampa ro aos
Ce gos (Afac) e a Su pe rin ten dên cia de Trân si to Mu ni -
ci pal do Rio de Ja ne i ro (Su tram) foi re cen te men te se -
la da, com o ob je ti vo de hu ma ni zar o trans por te co le ti -
vo para de fi ci en tes vi su a is da ca pi tal ca ri o ca. Mais
con cre ta men te, pla cas em bra i le es tão sen do ins ta la -
das nos no vos abri gos de ôni bus. Além dis so, até o fi -
nal do ano, a Su tram pre ten de co me çar tam bém a

ins ta la ção de pi sos de tex tu ra di ver si fi ca da nas pro xi -
mi da des dos abri gos, para fa ci li tar a ori en ta ção ge o -
grá fi ca de ce gos. De acor do com as pa la vras da pe -
da go ga Ana Cla ra Sou za, vice-pre si den te da Afac,
me di das como es sas res ta u ram, em tem po, a ci da da -
nia dos por ta do res de de fi ciên cia vi su al.

Na mes ma li nha, o Fun do Na ci o nal de De sen -
vol vi men to da Edu ca ção (FNDE) anun ci ou, para este
se mes tre, a dis tri bu i ção de qua tro mil li vros di dá ti cos
em bra i le. Com os li vros, cri an ças en tre 6 e 14 anos
que não en xer gam po de rão ler e iden ti fi car ilus tra -
ções nos mes mos li vros di dá ti cos ado ta dos nas es co -
las pú bli cas. Até o mo men to, li vros si mi la res so men te
eram aces sí ve is em es co las pri va das es pe ci a is. Se -
gun do o FNDE, os cus tos cor res pon de rão a R$6 mi -
lhões ao ano. Ape sar do alto va lor, é im por tan te fri sar
que um li vro di dá ti co em bra i le pos sui, em mé dia, um
vo lu me cin co ve zes ma i or que o li vro co mum.

Na re a li da de, des de 99, a par tir da as si na tu ra
do De cre to nº 3.298, que re gu la men ta a in ser ção dos
por ta do res de de fi ciên cia fí si ca no mer ca do de tra ba -
lho, a cons ciên cia do Esta do bra si le i ro pa re ce ter sido 
des per ta da para o gra ve pro ble ma das mi no ri as de fi -
ci en tes. A im pres são que se tem é de que o eixo tra di -
ci o nal da po lí ti ca para o por ta dor de de fi ciên cia se
des lo ca de uma ló gi ca emi nen te men te as sis ten ci a lis ta 
para uma ou tra que pri vi le gia a in ser ção pro du ti va no
mer ca do de tra ba lho, pro pi ci an do em pre go e ren da.

Já na que la épo ca, es ti ma va-se que a taxa de
de sem pre go en tre os por ta do res de de fi ciên cia no
Bra sil era o do bro da que la ve ri fi ca da en tre os tra ba -
lha do res não-de fi ci en tes. Por isso mes mo, de acor do
com o De cre to, a em pre sa com mais de mil em pre ga -
dos fica obri ga da a ofe re cer 5% de seus car gos aos
be ne fi ciá ri os da Pre vi dên cia So ci al re a bi li ta dos, ou à
pes soa por ta do ra de de fi ciên cia ha bi li ta da. Tal per -
cen tu al de ab sor ção cai à pro por ção que se re duz a
es ca la de em pre ga dos na em pre sa. Ade ma is, pelo
de cre to, ca rac te ri za-se o de fi ci en te vi su al como
aque le cuja acu i da de de vi são seja igual ou me nor
que 20/200 no me lhor olho, mes mo após os cor re ti -
vos, como ócu los e len tes de con ta to.

A Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS) cal cu la 
que cer ca de 10% da for ça ati va de tra ba lho é for -
ma da por por ta do res de al gum tipo de de fi ciên cia vi -
su al. No Bra sil, isso se tra duz nu me ri ca men te na fa i -
xa apro xi ma da dos 16 mi lhões de de fi ci en tes po ten -
ci al men te ca pa ci ta dos ao tra ba lho. Sem re ce io, a
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de jul ga que o avan ço
tec no ló gi co e a in for ma ti za ção se en qua dram como
in dis pen sá ve is ali a dos na adap ta ção do de fi ci en te
ao tra ba lho.



Não aci den tal men te, o Bal cão de Empre gos
para De fi ci en tes, no Rio de Ja ne i ro, re gis tra as fun -
ções au xi li a res nas áre as de te le mar ke ting, ad mi nis -
tra ção, con ser va ção e ma nu ten ção de pa tri mô nio
como o con jun to pre fe ren ci al de ocu pa ções re ser va -
das aos de fi ci en tes vi su a is. No en tan to, res sal va que
ain da é ab so lu ta men te in sig ni fi can te a in ci dên cia de
por ta do res de de fi ciên cia vi su al ocu pan do po si ções
de che fia ou de ma i or pres tí gio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is da 
de ge ne ra ção ma cu lar, as três ma i o res ca u sas de ce -
gue i ra em adul tos são di a be tes, gla u co ma e ca ta ra ta.
Me ta de dos 13 mi lhões de bra si le i ros que so frem de
di a be tes tem ris co de de sen vol ver re ti no pa tia di a bé ti -
ca, al te ra ção dos va sos da re ti na que pro vo ca he mor -
ra gi as, des co la men to da re ti na e ce gue i ra ir re ver sí vel. 
Mais gra ve ain da, se gun do o Con se lho Bra si le i ro de
Oftal mo lo gia (COB), o Bra sil abri ga o con tin gen te,
nada des pre zí vel, de 2,9 mi lhões de pes so as aci ma
de 65 anos que so frem do mal da de ge ne ra ção se nil
da má cu la.

Qu an to mais cedo for di ag nos ti ca do o pro ble -
ma, ma i o res as chan ces de cura. Tan to é as sim que o
pró prio Co lé gio Bra si le i ro de Oftal mo lo gia ad ver te
que, en quan to 0,3% dos ha bi tan tes de pa í ses ri cos e
com bons ser vi ços de sa ú de pú bli ca fi cam ce gos, nos 
pa í ses po bres a ocor rên cia de ce gue i ra che ga a 1,2% 
da po pu la ção. Em ou tras pa la vras, as chan ces da in -
ci dên cia da ce gue i ra so bre o in di ví duo do Ter ce i ro
Mun do é qua dru pli ca da em re la ção aos pa í ses de Pri -
me i ro Mun do. Isso se ex pli ca, evi den te men te, pe las
con di ções pre cá ri as nas qua is o con ce i to e a prá ti ca
da sa ú de pú bli ca se de sen vol vem nas re giões mais
po bres do Pla ne ta. Nes sa óti ca, a de sin for ma ção
cons ti tui um dos fa to res de ma i or en tra ve à boa vi são
do bra si le i ro. Mes mo para quem tem um pa drão de
vida ele va do, a qua li da de e a quan ti da de das in for ma -
ções a res pe i to do que deve ser fe i to para man ter uma 
boa vi são em fun ci o na men to ain da são mu i to ba i xas.

Numa pers pec ti va mais pro fi lá ti ca, o Hos pi tal
das Clí ni cas, em São Pa u lo, pro mo veu, no fi nal de ju -
lho, uma cam pa nha de pre ven ção ex tre ma men te efi -
ci en te, de no mi na da Cam pa nha de Ca ta ra ta e Re ti no -
pa tia Di a bé ti ca. Com o ob je ti vo de li mi tar o nú me ro de 
ce gos na po pu la ção pa u lis ta na de me nor po der aqui -
si ti vo, o Hos pi tal das Clí ni cas iden ti fi ca en tre as pes -
so as que se apre sen tam aque las que car re gam os
sin to mas da do en ça e, ime di a ta men te, mar ca a ci rur -
gia apro pri a da.

Em Ri be i rão Pre to, ci da de pa u lis ta na ad mi nis -
tra da pelo Par ti do dos Tra ba lha do res, os ce gos dis -
põem de uma au di o te ca de 270 fi tas cas se te, so bre

cujo pro ces so de gra va ção se res sal va, no en tan to,
seu as pec to ain da ama dor. Ape sar dis so, mon ta da
pela Asso ci a ção dos De fi ci en tes Vi su a is da ci da de,
con ta, atu al men te, com um es tú dio de gra va ção para
fa zer o tra ba lho de ma ne i ra mais pro fis si o nal e com
me lhor qua li da de. É mu i to pro vá vel que, por ini ci a ti -
vas des sa na tu re za, a auto-es ti ma do por ta dor de de -
fi ciên cia vi su al seja, em cer ta me di da, res ga ta da da
de so la ção em que ge ral men te se vê mer gu lha da.

Para con clu ir, não há como evi tar um ape lo ra di -
cal pela re du ção drás ti ca dos ín di ces que afe rem a
de fi ciên cia vi su al no Bra sil. Como é de co nhe ci men to
de to dos, mu i tos dos ca sos po de ri am ser re ver ti dos
se os ser vi ços de sa ú de pú bli cos ga ran tis sem os
me i os ne ces sá ri os para um di ag nós ti co e um tra ta -
men to efi ci en tes. De cor ren te prin ci pal men te da fal ta
de pre ven ção ou de tra ta men to ina de qua do, o alto nú -
me ro de ca sos re gis tra dos exi ge uma con tra par ti da
do Go ver no, que deve ser re fle ti da na for ma de in cen -
ti vos fis ca is ou le ga is, di re ci o na dos para ma i or in ser -
ção dos de fi ci en tes vi su a is no mer ca do de tra ba lho e
na so ci e da de bra si le i ra como um todo.

Acre di to, Sr. Pre si den te, que os ges tos têm sido
apre sen ta dos pe los se to res or ga ni za dos da so ci e da -
de. O Mi nis té rio da Sa ú de – é bom que se diga – tem
de fen di do e apli ca do, em ter mos ob je ti vos, um mu ti -
rão cha ma do Mu ti rão da Ca ta ra ta, que atin ge vá ri os
Esta dos do Bra sil, a par tir dos cen tros de re fe rên cia
em ati vi da des de tra ta men to de do en ças da vi são, e mu i -
tos Esta dos têm de sen vol vi do ações nes se sen ti do. 

No meu Esta do, o Acre, temo-nos afir ma do, en -
quan to go ver no, com um pro gra ma de in te ri o ri za ção
da pre sen ça do es pe ci a lis ta, que de tec ta pre co ce -
men te as do en ças que le vam à de fi ciên cia vi su al
mais gra ve, ten tan do tra tá-las. Te mos tam bém, no
cam po pre ven ti vo da in clu são so ci al dos por ta do res
de de fi ciên cia vi su al, o or gu lho de di zer que, em nos -
so Esta do, numa es co la pe que na que al ber ga ape nas 
vin te e sete por ta do res de de fi ciên cia vi su al, já fi ze -
mos um in ves ti men to da or dem de R$100 mil. O re sul -
ta do é que te mos uma es co la das mais ad mi rá ve is da
Re gião Nor te, com com pu ta do res, com soft wa res
pró pri os para ce gos, lu pas, le i to res óp ti cos, es pa ço
de la zer bem apro pri a do para pes so as com de fi ciên -
cia vi su al, a pos si bi li da de de in clu são no apren di za do 
per ma nen te e con ti nu a do e um am bi en te que se in se -
re, jun ta men te com os in di ca do res da dig ni da de hu -
ma na, den tro do con ce i to de sa ú de pú bli ca na Re gião 
Nor te.

Ain da no pri me i ro ano do exer cí cio do meu man -
da to, pude apre sen tar, pela pri me i ra vez na his tó ria
do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal, a tra du -



ção em Bra il le de um pro nun ci a men to abor dan do já
esse tema, fe i to de ma ne i ra mu i to pro fis si o nal e ele -
va da pela Grá fi ca do Se na do Fe de ral.

Por sua vez, a Se na do ra He lo í sa He le na apre -
sen tou tam bém pro je to des sa na tu re za, ga ran tin do
um aces so me lhor aos por ta do res de de fi ciên cia vi -
su al no Bra sil.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, o 
Sr. Car los Pa tro cí nio, 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) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Gil vam Bor ges. 

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun -
ci a men to. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho à tri bu na do Se na do Fe de ral para
efe tu ar um dos mais im por tan tes re gis tros que a hu -
ma ni da de pode apre ci ar: a ava li a ção de como está a
si tu a ção mun di al da in fân cia, no mo men to em que
com ple ta mos pou co mais de uma dé ca da de tra ba -
lhos, des de a re a li za ção da Cú pu la Mun di al da Infân -
cia, em 1990.

Avan ços no mun do e no Bra sil são es ta tis ti ca -
men te po si ti vos e de vem ser vir de es tí mu lo a to dos os 
ho mens pú bli cos para a con ti nu i da de e in ten si fi ca ção
de to das as ações que ob je ti vem a dig ni da de e a me -
lho ria da qua li da de de vida para as cri an ças, as her -
de i ras do nos so Bra sil e de nos so pla ne ta como um
todo. 

São sá bi as as pa la vras do Se cre tá rio-Ge ral da
ONU, Dr. Kofi Annan, re cém-la u re a do com o Prê mio
No bel da Paz, no re la tó rio so bre a si tu a ção mun di al
da in fân cia, pu bli ca do pelo UNICEF: 

Toda cri an ça deve ser li vre para cres -
cer com sa ú de, paz e dig ni da de, e não há
atri bu i ção mais sa gra da do que o nos so de -
ver de pro te ger os di re i tos da cri an ça.

Qu es tões como a mor ta li da de, a es co la ri da de,
a vi o lên cia do més ti ca, o tra ba lho in fan til e o de sam -
pa ro que leva cri an ças às ruas, en tre ou tras, de vem
ser ob je to de nos sa es pe ci al aten ção, pois os in di ca -
do res na ci o na is, mes mo apre sen tan do no tá ve is pro -
gres sos na dé ca da fin da, ain da se en con tram dis tan -
tes dos pa drões do Pri me i ro Mun do, que con si de ra -
mos como a meta dig na para a in fân cia bra si le i ra.

A mor ta li da de in fan til até cin co anos é o mais
clás si co dos in di ca do res re la ti vos à in fân cia, e sua
aná li se é sem pre re le van te. O ín di ce mun di al, que era
de 94 mor tes por mil nas ci dos vi vos em 1990, foi re -
du zi do a 81 mor tes por mil nas ci dos vi vos em 2000,
com uma re du ção de 14%. No Bra sil, o ín di ce era de
62 mor tes, em 1990, e ba i xou para 40 mor tes, em
2000, numa re du ção de 35%, sig ni fi ca ti va e su pe ri or
à meta de 33%, es ta be le ci da pelo Uni cef para a dé ca -
da pas sa da, mas ain da dis tan te do in di ca dor cor res -
pon den te nos pa í ses do Pri me i ro Mun do, que é de
ape nas seis mor tes, até os cin co anos, para cada mil
cri an ças nas ci das vi vas.

No en tan to, não po de mos de i xar de elo gi ar o es -
for ço na ci o nal em re la ção à mor ta li da de in fan til, que
re dun dou na sal va ção de mais de um mi lhão e meio
de cri an ças na úl ti ma dé ca da. Nes se sen ti do, não
po de ria de i xar de re gis trar a in ten sa e con se qüen te
atu a ção da Pas to ral da Cri an ça, or ga ni za ção
não-go ver na men tal que re pre sen ta o prin ci pal bra ço
ope ra ci o nal da atu a ção do Uni cef no Bra sil, cujo tra -
ba lho in can sá vel per mi tiu, in clu si ve, a sua in di ca ção
para o Prê mio No bel da Paz.

Ain da no con tex to da sa ú de pré-na tal e ne o na -
tal, é im por tan te con sig nar que a mor ta li da de ma ter -
na no mun do re du ziu-se à me ta de na dé ca da pas sa -
da, ba i xan do de 420 para 210 mor tes por gru po de
cem mil nas ci dos vi vos. No Bra sil, esse ín di ce está
em tor no de 160 mor tes, aba i xo da mé dia mun di al,
mas dis tan te das ape nas 55 mor tes ve ri fi ca das nos
pa í ses de sen vol vi dos.

A re du ção da in ci dên cia de mo lés ti as in fan tis
tam bém apre sen tou re sul ta dos al ta men te pro mis so -
res na dé ca da fin da, como a er ra di ca ção da po li o mi e -
li te e do té ta no ne o na tal em cen te nas de pa í ses, en tre 
os qua is o Bra sil. A co ber tu ra de va ci na ção atin giu um 
ín di ce su pe ri or a 70% das cri an ças de todo o mun do,
en quan to, no Bra sil, o per cen tu al de 84%, em 1990,
ele vou-se a mais de 95%, em 2000, na mé dia das
prin ci pa is va ci nas re que ri das na in fân cia. 

A mor ta li da de in fan til por di ar réia e in fec ções
res pi ra tó ri as agu das de cres ceu em 50% e 33%, res -
pec ti va men te, no mun do, en quan to, no Bra sil, as re -
du ções su pe ra ram os 60%, em am bos os ca sos. 

A sub nu tri ção, mo de ra da ou se ve ra, re du ziu-se,
em todo o mun do, a ape nas 10% das cri an ças en tre
zero e cin co anos, ten do al can ça do um ín di ce de 7%
em nos so País, con tra 11% em 1990. 

Cabe no tar que, nos pa í ses sub de sen vol vi dos,
a sub nu tri ção não apre sen ta ín di ces com sig ni fi ca ção 
es ta tís ti ca, por se rem pra ti ca men te igua is a zero. 



O ale i ta men to ma ter no ex clu si vo até os três me -
ses atin giu, no mun do, um ín di ce de 46%, em 2000,
con tra 39%, em 1990. No Bra sil, o in di ca dor atin giu
ape nas 40%, mas é im por tan te no tar que era de ape -
nas 25%, em 1995, o que de mons tra uma taxa de
cres ci men to sig ni fi ca ti va, que ten de a ele var o ín di ce
a cer ca de 70%, na dé ca da que se ini cia.

Re le van te, tam bém, a me di ção do con su mo de
sal io da do, res pon sá vel pela re du ção das di fi cul da -
des de apren di za do, cujo in di ca dor pas sou, em ní vel
mun di al, de 20%, em 1990, para 72%, em 2000, ten -
do o Bra sil atin gi do a al tís si ma mar ca de 95%, com -
pa rá vel à dos pa í ses de sen vol vi dos.

Sr. Pre si den te, em re la ção à ques tão do apren -
di za do, a dé ca da de 90 apre sen tou re sul ta dos sig ni fi -
ca ti vos na co ber tu ra de ma trí cu las para as cri an ças
em ida de es co lar, de 7 a 14 anos, sal tan do de 70%,
em 1990, para 82%, em todo o mun do. No Bra sil, o
per cen tu al de ma tri cu la dos nes sa fa i xa etá ria atin giu
a mar ca de 96%, o que é al ta men te po si ti vo e com pa -
rá vel aos me lho res in di ca do res do Pri me i ro Mun do.

No en tan to, a eva são es co lar, pe las mais va ri a -
das ra zões, re duz a ma trí cu la no se gun do grau para
ape nas 36%, afas tan do o Bra sil da ca te go ria dos pa í -
ses que efe ti va men te pro por ci o nam con di ções para a 
con ti nu i da de do es tu do a seus jo vens.

Con tri bu in do para tal con tex to, co me çam a
apa re cer as ma ze las a que já me re fe ri, como a vi o -
lên cia fa mi li ar, o tra ba lho in fan til e a fuga do am bi en -
te fa mi li ar, ge ran do os me ni nos e me ni nas de rua.
So bre es ses ce ná ri os, não dis po mos de es ta tís ti cas
tão con fiá ve is como as que apre sen tei, mas sal ta
aos olhos a in ten sa re la ção en tre es ses te mas e
ques tões es tru tu ra is da so ci e da de bra si le i ra e mun -
di al, como a po bre za, in clu í da a mi sé ria ab so lu ta, a
má dis tri bu i ção das ri que zas, a ca rên cia de con di -
ções bá si cas de sa ne a men to, ha bi ta ção e pos tos de
tra ba lho e, em mu i tos ca sos, a fal ta de von ta de po lí ti -
ca dos di ri gen tes para com ba ter es sas re a is e sé ri as 
de fi ciên ci as so ci a is.

No caso bra si le i ro, fica o aler ta e o fir me cha ma -
men to à re a li da de de que não fi gu ra mos na par te no -
bre das es ta tís ti cas so bre a in fân cia e de que há, ain -
da, um lon go ca mi nho a per cor rer, prin ci pal men te nas 
re giões me nos fa vo re ci das, em que os in di ca do res
são mu i to in fe ri o res à mé dia na ci o nal.

Nos sas me tas de vem ser as mes mas do Uni cef:
re du zir a mor ta li da de in fan til e ma ter na, di mi nu ir a
sub nu tri ção in fan til, uni ver sa li zar o aces so à água po -
tá vel e ao sa ne a men to bá si co e pro te ger a cri an ça em 
to das as cir cuns tân ci as.

Srªs e Srs. Se na do res, con cluo meu dis cur so ci -
tan do as pa la vras da Drª Ca rol Bel lamy, Di re to ra Exe -
cu ti va do Uni cef, que são uma con vo ca ção a to dos
para uma luta fra ter na em prol da in fân cia no mun do:

Ga ran tir os di re i tos e o bem-es tar da
cri an ça é a so lu ção para as se gu rar o de sen -
vol vi men to de um país, a paz e a se gu ran ça 
mun di a is. Assu mir essa res pon sa bi li da de,
to tal e fir me men te, a qual quer cus to, é a es -
sên cia da boa li de ran ça. Che fes de Esta do e 
Go ver no são os ma i o res res pon sá ve is, mas
o com pro me ti men to e as ações da so ci e da -
de ci vil tam bém são ne ces sá ri os. O in ves ti -
men to na in fân cia é, sim ples men te, o me -
lhor in ves ti men to que uma so ci e da de pode
fa zer.

Antes das cri an ças, fa ça mos uma ho me na gem
es pe ci al às mu lhe res, pela sua as cen são e pela sua
im por tân cia na es tru tu ra so ci al da nos sa so ci e da de.
Cu i dar bem das mu lhe res, es tru tu rá-las, dan do-lhes
aces so à boa edu ca ção, pro pi ci a rá, com cer te za, a
ge ra ção de cri an ças for tes e men tal men te sa di as,
que cons tru i rão um mun do so li di fi ca do na paz, no tra -
ba lho e na efi ciên cia hu ma na.

Por tan to, an tes de mi nhas ho me na gens às or -
ga ni za ções in ter na ci o na is e na ci o na is que se mo bi li -
zam em prol da in fân cia e da ado les cên cia, es ten do
meu fra ter nal abra ço a to das as mu lhe res bra si le i ras
e do mun do, pois são elas que ge ram e que de vem
ser for ta le ci das na con di ção de ser que es tru tu ra,
com amor, a boa fa mí lia, além de con du zi rem seus
ma ri dos pelo ca mi nho da re ti dão, da paz e da fra ter ni -
da de.

Fi na li zan do, agra de ço a to dos que, nes ta ma -
nhã de sex ta-fe i ra, es cu tam a voz do Ama pá da tri bu -
na do Se na do Fe de ral.

Era o que eu 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 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, Se na dor Edi son Lo bão; Srs.
Se na do res Na bor Jú ni or e Gil vam Bor ges, ou vi mos
hoje a voz do Nor te do País, por meio do Se na dor
Tião Vi a na, do Acre; e, ago ra, do Ama pá, pelo Se na -
dor Gil vam Bor ges. Há ain da o Pre si den te da Casa,
que é do Ma ra nhão. Po de mos  o Nor te e o Nor des te 
to mar con ta do Bra sil, pelo me nos aqui no Se na do.



Infe liz men te, o que ve nho di zer aqui não é mu i to
bom para o Bra sil, pelo me nos não para o meu Esta -
do. Não te nho por há bi to as sus tar-me com pes qui sas, 
nú me ros ou ou tros in di ca do res es ta tís ti cos de de ter -
mi na da re a li da de so ci al. Eles são ins tru men tos de
tra ba lho, aju dam a per ce ber e a fa ci li tar a aná li se dos
fa tos e da pró pria so ci e da de; ori en tam-nos para ela -
bo ra ção de po lí ti cas pú bli cas, so bre tu do quan do se
bus cam so lu ções para os nos sos gra ves pro ble mas.
Algu mas es ta tís ti cas até de vem ser olha das com cu i -
da do, pois, mu i tas ve zes, mais es con dem e dis tor cem 
do que es cla re cem.

Um tra ba lho, en tre tan to, pu bli ca do na úl ti ma
edi ção da re vis ta Veja, cha mou a mi nha aten ção  e,
con fes so, as sus tou-me. Não por de mons trar o qua dro 
de vi o lên cia no Bra sil  ver da de co nhe ci da por to dos,
pois vi ven ci a da no nos so quo ti di a no , mas por que a
ci da de do Re ci fe é ca ta lo ga da como a ca pi tal bra si le i -
ra mais pe ri go sa para se vi ver. E isso é re cor ren te. Em 
to dos os le van ta men tos, sem pre e in fe liz men te, Re ci -
fe e Per nam bu co si tu am-se en tre as ci da des de ten -
to ras dos pi o res in di ca do res de vi o lên cia. Essa tris te
re a li da de é su ma men te gra ve e não pode ser des con -
si de ra da por nin guém, mu i to me nos pelo Go ver no es -
ta du al.

Ela bo ra do pelo es ta tís ti co pa u lis ta Pa u lo Gu i -
ma rães, do Insti tu to de Pes qui sa GPP, o tra ba lho em
ques tão re cor re a uma nova me to do lo gia e bus ca
com pre en der qual o ní vel real de ex po si ção de uma
fa mí lia de qua tro pes so as à vi o lên cia em 13 ca pi ta is
bra si le i ras. E os re sul ta dos, para a nos sa ci da de, são
im pres si o nan tes: nela ha ve ria uma pos si bi li da de em
cin co de al guém de uma fa mí lia com qua tro pes so as
ser mor to por um tiro. Logo em se gui da, vi ri am Vi tó ria
(uma pos si bi li da de em seis), Rio de Ja ne i ro (uma em
nove), Sal va dor (uma em 11), Cam po Gran de (uma
em 12), São Pa u lo e Bra sí lia (uma em 14), Por to Ale -
gre (uma em 16), Belo Ho ri zon te (uma em 20), Cu ri ti -
ba (uma em 25), For ta le za (uma em 33). Flo ri a nó po lis 
se ria a ci da de mais ”tran qüi la“, se pu der mos usar
essa ter mi no lo gia, pois apre sen ta ria uma re la ção
bem dis tan te da ve ri fi ca da em Re ci fe: uma em 50.

Tais con clu sões, pelo me nos a par tir de uma le i -
tu ra mais su per fi ci al, em bo ra pos sam ser con tes ta -
das em vir tu de da me to do lo gia ado ta da, pa re cem
não fi car mu i to dis tan tes dos nú me ros co li gi dos pela
Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca de Per nam bu co.
Con for me di vul ga ram jor na is do nos so Esta do no úl ti -
mo fi nal de se ma na pro lon ga do, fo ram as sas si na das
30 pes so as na cha ma da Re gião do Gran de Re ci fe,
sen do que 21 na ca pi tal e no mu ni cí pio do Cabo de
San to Agos ti nho.

A base ge ra do ra da vi o lên cia no Bra sil e em
Per nam bu co é com ple xa, vem sen do cons tru í da há
vá ri os anos e se ali men ta, pri mor di al men te, dos gra -
ves de se qui lí bri os so ci a is, da mi sé ria e, fato re le van -
te, in clu si ve em ní vel uni ver sal, do es va zi a men to de
uma agen da onde a afir ma ção de va lo res é des pre za -
da e o res pe i to fra ter no e so li dá rio en tre os se res hu -
ma nos se de sa gre ga a cada dia que pas sa. Se as
atu a is ins tân ci as da ad mi nis tra ção pú bli ca não po -
dem ser con si de ra das cul pa das, em bo ra tam bém se -
jam res pon sá ve is, elas es tão obri ga das em nome da
so ci e da de a en ten der a vi o lên cia como uma ques tão
mu i to gra ve e que deve ser com ba ti da com to dos os
me i os de mo crá ti cos dis po ní ve is. E isto exi ge con -
cen tra ção de re cur sos – fi nan ce i ros, hu ma nos e ma -
te ri a is. É ini ma gi ná vel ado tar a pos tu ra de que so -
men te o de sen vol vi men to, em lon go pra zo, pode su -
pe rar a vi o lên cia, até por que isso tem uma ver ten te
meio li be ral. 

O com ba te à vi o lên cia tem tudo a ver com o de -
sen vol vi men to. Mas, tam bém de pen de da com pe tên -
cia dos go ver nos, de po lí ti cas pú bli cas de se gu ran ça,
de ar ti cu la ção po lí ti ca en vol ven do par ti dos e to dos os 
seg men tos da so ci e da de. A se gu ran ça não pode se
trans for mar em pa lan que ou pa la vra de or dem para
fa zer flu ir a de ma go gia. Deve ser en ca ra da com res -
pon sa bi li da de por to dos e, em es pe ci al, pe los go ver -
nos e par ti dos de opo si ção que, como nós, pre ten de -
mos ser Go ver no. 

Per nam bu co vive, nos dias atu a is, um mo men to
de li ca dís si mo em re la ção ao tema vi o lên cia. Nós, da
Opo si ção, de ve mos ser con tun den tes na de nún cia e
na exi gên cia de me di das que vi sem, pelo me nos, di -
mi nu ir a in se gu ran ça da ci da da nia. E isso te mos fe i to. 

O PPS vai além. Por pri vi le gi ar o diá lo go, e mes -
mo na Opo si ção não se fur tar ao de ba te e bus car al -
ter na ti vas, en ten deu – ao lon go e ao lar go das am bi -
güi da des go ver na men ta is nas ques tões re la ti vas à
se gu ran ça pú bli ca e no tra to com as Po lí ci as Ci vil e
Mi li tar – como po si ti va a cri a ção pelo Go ver na dor Jar -
bas Vas con ce los do Con se lho de De fe sa do Ci da dão, 
que ten ta bus car aqui lo que me pa re ce fun da men tal:
a par ti ci pa ção da so ci e da de no com ba te à vi o lên cia,
in clu si ve, par ti ci pa ção da so ci e da de no pró prio Con se -
lho de De fe sa, aber to, plu ra lis ta, in clu si ve com re pre -
sen tan tes da Opo si ção. Afi nal, não va mos re sol ver o
pro ble ma da vi o lên cia re cor ren do-se tão-so men te ao
apa ra to po li ci al como cla mam al gu mas vo zes. E mu i to 
me nos com mi li ta ris mo, esta nova e in con gru en te
des co ber ta do con ser va do ris mo. Des ne ces sá rio di -
zer, For ças Arma das cu i dam da so be ra nia do País e
não do cri me e da ban di da gem. 



O Con se lho, em que pese as suas po ten ci a li da -
des, já de ve ria ter dado res pos tas, ain da que par ci a is, 
aos pro ble mas re la ti vos à vi o lên cia em nos so Esta do.
Não me pa re ce acer ta da a po si ção de aguar dar todo
um lon go es tu do só para de po is pro por ações. 

Sabe-se que o de sar ma men to não aca ba com a 
vi o lên cia, mas inú me ros es tu dos, pes qui sas e da dos
es ta tís ti cos in di cam que uma po pu la ção de sar ma da
co me te mu i tos me nos cri mes. A pos se de ar mas por
uma po pu la ção re ve la, no co ti di a no, ver da de i ras tra -
gé di as: os cha ma dos aci den tes do més ti cos, in clu si ve 
com cri an ças, e os ho mi cí di os por mo ti vo fú til como,
por exem plo, a ra i va in con ti da no trân si to, a bri ga bes -
ta de bê ba do de bar, den tre ou tras mo da li da des. Da
mi nha par te, como sem pre de fen di no Con gres so,
sou a fa vor da pro i bi ção de ven das de ar mas no País,
aca ban do, in clu si ve, com o con ce i to de por te le gal.
Te ri am di re i to ao uso de ar mas ape nas as For ças
Arma das e cor pos po li ci a is es pe cí fi cos de fen di dos
por lei.

Enquan to essa pro i bi ção ge ral não vem, e a re -
sis tên cia a ela é mu i to gran de, in de pen den te men te de
par ti dos e ide o lo gi as, nes sa ma té ria a Lei nº 9.437, de 20 
de fe ve re i ro de 1997, que ins ti tui o Sis te ma Na ci o nal
de Armas, já per mi te ao Esta do ações efi ca zes. Todo
ci da dão con du zin do ar mas sem o por te le gal pode ser
du ra men te en qua dra do no ri gor da lei – art. 10, pa rá gra -
fos e in ci sos –, que de ter mi na como pe na li da de a de -
ten ção de um a dois anos e mul ta. A pena se ria au -
men ta da da me ta de se o cri me vier a ser pra ti ca do
por ser vi dor pú bli co. Inte res san te toda so ci e da de bra -
si le i ra sa ber que já exis te essa lei. Não pre ci sa nem
es pe rar mos o de sar ma men to da so ci e da de. Ela já
pode ser de sar ma da, em gran de par te, se for apli ca -
da com ri gor esta lei que ins ti tui esse Sis te ma Na ci o -
nal de Armas.

To das as for mas de lu tas para com ba ter a vi o -
lên cia são vá li das. Entre elas a re cen te cam pa nha
”De sar me-se!“, que está ocor ren do no Re ci fe, pa tro -
ci na da pelo Con se lho de De fe sa do Ci da dão. Entre -
tan to, – e aqui me di ri jo di re ta men te ao Go ver na dor
Jar bas Vas con ce los – não bas ta pe dir a paz – de sar -
me-se! É pre ci so tam bém agir para obtê-la. Va mos
de sar mar. Nes se sen ti do, per mi ta-me fa zer uma
pro pos ta con cre ta – aliás, já fiz, in clu si ve num pro -
gra ma de rá dio, quan do es tá va mos dis cu tin do a ins -
ta la ção des se Con se lho de De fe sa do Ci da dão, do
ra di a lis ta Ge ral do Fre i re, quan do pro pus que a pri -
me i ra me di da des se con se lho fos se a apli ca ção
ime di a ta des sa lei. É isso que ve nho aqui pro por de
for ma con cre ta, já pas sa do mu i to tem po, mas ain da é 
tem po de ado tar.

Sr. Go ver na dor:
1) de cre te de ime di a to sus pen são da con ces -

são de novo por te de arma de fogo e de ter mi ne a obri -
ga to ri e da de de re no va ção das já con ce di das – fa zer
um novo ca das tro; 2) de nun cie to dos os con vê ni os
ce le bra dos por Per nam bu co com ou tros Esta dos de
re cí pro ca va li da de de por te de ar mas de fogo – por -
tan to, não ha ve rá por te es ta du al de ar mas de fogo ou
de qual quer ou tro Esta do no Esta do de Per nam bu co;
isso al guns Esta dos já fa zem, in clu si ve o Ce a rá, cujo
ín di ce de vi o lên cia, bem me lhor que o de Re ci fe, tal -
vez se deva em par te, por que não?, a essa pro i bi ção
de trân si to li vre, sem ne nhum cer ce a men to, do por te
de arma. E, por úl ti mo, 3) de fi na, como uma pri me i ra
eta pa, o Gran de Re ci fe como área de ex clu são de todo
o tipo de ar mas e por meio de bar re i ras e vis to ri as po li -
ci a is per ma nen tes apli que com ri gor a lei que ins ti tui o 
Sis te ma Na ci o nal de Armas.

Aos crí ti cos apres sa dos e pre ten sos de fen so res 
da li ber da de do uso de ar mas sem cer ce a men to re -
cor ro à his tó ria, re cen te nos sa, e lem bro da me di da
ado ta da à épo ca do úl ti mo Go ver no Mi guel Arra es,
que pro mo veu in ter ven ção po li ci al de de sar ma men to
na Zona da Mata Sul per nam bu ca na, en tão na que la
opor tu ni da de de ten do al tos ín di ces de cri mi na li da de
– pró xi mo in clu si ve à di vi sa do Esta do de Ala go as,
Zona da Mata Sul, Água Pre ta, pró xi ma à re gião nor te 
do Esta do de Ala go as. A ope ra ção foi um su ces so,
ba i xan do o ín di ce de cri mi na li da de de uma for ma que, 
in clu si ve, ca u sou es pan to, pena que em vir tu de de
pres sões de in te res ses es cu sos não te nha tido con ti -
nu i da de.

Di ze mos que não es ta mos pro pon do a trans for -
ma ção do Esta do de mo crá ti co em Esta do po li ci al.
Faço essa ad ver tên cia por que, no mun do, hoje, por
exem plo, há um ris co mu i to gran de de trans for mar -
mos o mun do num gran de Esta do po li ci al. Por essa
ques tão do ter ro ris mo, al gu ma co i sa de cri a ção até
meio ar ti fi ci al de pâ ni co – esse pro ble ma do Antraz
pre ci sa ser um pou co re la ti vi za do, de ve mos ter cu i da -
do por que se não, da qui a pou co, é um pâ ni co ge ne ra -
li za do com a idéia da guer ra bac te ri o ló gi ca – mas, em
fun ção da uma re a li da de de um in sen sa to ata que so -
fri do pe los Esta dos Uni dos do ter ro ris mo in ter na ci o -
nal, te mos um pro ble ma em que se ten ta li mi tar li ber -
da des in di vi du a is, li ber da des da ci da da nia no com ba -
te ao ter ro ris mo. Não sei se isso é ne ces sá rio. Por
exem plo, lem brar que os co mu nis tas ita li a nos, jun to
ao go ver no da que le país, ti ve ram um pa pel de ci si vo
no com ba te às bri ga das ver me lhas, que tam bém en -
ve re da ram pelo ter ro ris mo po lí ti co. Sem ne nhu ma li -
mi ta ção à li ber da de do povo ita li a no, eles con se gui -



ram de ter essa es ca la da. São im por tan tes exem plos
como es ses para não ca ir mos um pou co nes sa idéia
do con ser va do ris mo, do fas cis mo que, nes te mo men -
to, gos ta de pes car mu i to em águas tur vas. É ne ces -
sá rio ter mos essa pre o cu pa ção. 

Não es ta mos pro pon do a trans for ma ção de Per -
nam bu co em ne nhum Esta do po li ci al. A nos sa pro -
pos ta de ri va de uma con cep ção hu ma nis ta. Qu e re -
mos, ape nas, que a le ga li da de de mo crá ti ca pre va le ça 
e os ins tru men tos de sua afir ma ção se jam co lo ca dos
em prá ti ca.

Que se apli que a lei. Já exis te uma lei, que é de -
mo crá ti ca, vo ta da pelo Con gres so Na ci o nal, que ins -
ti tui o Sis te ma Na ci o nal de Armas. A lei é dura, ri go ro -
sa na ques tão do por te de ar mas de fogo. Essa lei é a
fa vor da vida e con tra a mor te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Fre i re,
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Gil vam Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – Se na -
dor Ro ber to Fre i re, a Mesa as so cia-se às pre o cu pa -
ções de V. Exª em re la ção a este tema: vi o lên cia. E
con si de ran do a im por tân cia do pro nun ci a men to e as
con si de ra ções de V. Exª, so li ci to à Se cre ta ria da
Mesa que en ca mi nhe o seu pro nun ci a men to ao Mi -
nis tro da Jus ti ça e ao Pre si den te da Re pú bli ca.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or.
S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Con gres so Na ci o nal está se pre pa ran -
do para exer cer uma de suas atri bu i ções mais im por -
tan tes, de gran de al can ce eco nô mi co e so ci al para o
nos so País: a dis cus são e a vo ta ção do Orça men -
to-Ge ral da União para o exer cí cio de 2002.

A Co mis são de Orça men to do Con gres so Na ci o -
nal, ora sob a Pre si dên cia do Se na dor Car los Be zer -
ra, já es ta be le ceu um cro no gra ma para pro nun ci ar-se 
a res pe i to da pro pos ta ori gi nal, en ca mi nha da pelo Po -
der Exe cu ti vo, so bre a Lei de Me i os para o ano de
2002. Já foi apro va do, in clu si ve, o pa re cer pré vio do
Re la tor – no de cor rer des ta se ma na – e, ago ra,
abriu-se o pra zo para re ce bi men to de emen das par la -
men ta res, in di vi du a is e co le ti vas, quer de ban ca da,
de co mis sões ou de re gião.

Cada Se na dor, cada De pu ta do Fe de ral, já está
en tre gue à ta re fa de es ta be le cer seus cri té ri os e pri o -
ri da des, além de re u nir-se com a res pec ti va ban ca da, 
para de fi nir a apre sen ta ção das cha ma das emen das
par la men ta res, que nor mal men te ob je ti vam alo car re -

cur sos no Orça men to da União para os res pec ti vos
Esta dos e Mu ni cí pi os.

Foi o que ocor reu com a Ban ca da do Acre, nas
úl ti mas quar ta e quin ta-fe i ras, quan do seus oito De -
pu ta dos Fe de ra is e três Se na do res se re u ni ram, com
a pre sen ça do Go ver na dor Jor ge Vi a na, de 21 pre fe i -
tos dos 22 Mu ni cí pi os, con tan do, ain da, com a hon ro -
sa par ti ci pa ção do Tri bu nal de Jus ti ça do nos so Esta -
do. Jun tos, dis cu ti mos a ela bo ra ção das 15 emen das
co le ti vas de ban ca da, que ire mos en ca mi nhar à apre -
ci a ção da Co mis são de Orça men to no de cor rer da
pró xi ma se ma na, já que o pra zo fi xa do para sua en -
tre ga ex pi ra no pró xi mo dia 26.

Per mi tam-me V. Exªs., Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a sa tis fa ção de re gis trar nos ana is
mi nha de sig na ção, pe los de ma is Con gres sis tas acre -
a nos, para as hon ro sas fun ções de Co or de na dor da
nos sa Ban ca da no de cor rer do pró xi mo ano. Cum -
priu-se, as sim, o ro dí zio ha bi tu al, na re no va ção da co -
or de na do ria da Ban ca da: no ano an te ri or, foi a Se na -
do ra Ma ri na Sil va; ago ra, cou be a mim a mis são.

Qu e ro di zer, tam bém, que as dis cus sões se tra -
va ram em um cli ma de mu i ta com pre en são, ten do ha -
vi do, em al guns mo men tos, a sus pen são dos tra ba -
lhos para ne go ci a ções, já que o as sun to en vol via in te -
res ses do Esta do e dos Mu ni cí pi os. Mas, afi nal de
con tas, che ga mos a uma pro pos ta fi nal, sob o apla u -
so de to dos os pre sen tes, des ti nan do oito emen das
co le ti vas de ban ca da para o Esta do, para se rem exe -
cu ta das pela equi pe do Go ver na dor, sen do uma de -
las es pe cí fi ca para a cons tru ção da nova sede do Tri -
bu nal de Jus ti ça do Esta do e dos pré di os do Ju di ciá rio 
em vá ri as ci da des do in te ri or – o que vem sa nar uma
gra ve la cu na, pois há lo ca li da des onde a Jus ti ça não
está im plan ta da por fal ta de con di ções fí si cas para
fazê-lo.

As sete emen das res tan tes fo ram con sig na das
aos Mu ni cí pi os do Esta do. Os re cur sos de duas de las
se rão des ti na dos à Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Bran -
co, ca pi tal, que re pre sen ta 50% da co mu ni da de acre -
a na; uma ou tra emen da será des ti na da a Cru ze i ro do
Sul, que é o se gun do Mu ni cí pio mais po pu lo so do
Esta do; e as emen das res tan tes se rão dis tri bu í das
en tre os ou tros 20 Mu ni cí pi os, le van do-se em con si -
de ra ção a den si da de po pu la ci o nal de cada um de les. 

Por tan to, no que de pen der dos par la men ta res
acre a nos, to dos os pre fe i tos re ce be rão re cur sos da
União no pró xi mo ano, res sal va dos even tu a is obs tá -
cu los opos tos pelo Go ver no Fe de ral, na exe cu ção do
or ça men to – co i sas como o que está ocor ren do hoje,
quan do as emen das co le ti vas de ban ca da do cor ren -
te exer cí cio ain da não fo ram li be ra das. Só es tão sa in -



do as emen das in di vi du a is dos par la men ta res, mas
não as de ban ca da.

Mas, não ha ven do di fi cul da de su per ve ni en te, os 
pre fe i tos dos 22 Mu ni cí pi os do Esta do do Acre vão
con tar com re cur sos trans fe ri dos da União para exe -
cu ção de obras de in fra-es tru tu ra: sa ne a men to bá si -
co, re cu pe ra ção de es co las, pa vi men ta ção de ruas,
am pli a ção da rede de água, im plan ta ção da rede de
es go to, aber tu ra de es tra das vi ci na is, etc.

Qu e ro, en tão, res sal tar, Sr. Pre si den te, a im por -
tân cia des se tra ba lho dos par la men ta res, que, mu i tas 
ve zes, atra ves sa as no i tes, pri me i ro nas re u niões das
ban ca das e, de po is, quan do as emen das ali ela bo ra -
das co me çam a tra mi tar na Co mis são de Orça men to.
É quan do co me ça a gran de ba ta lha para a apro va ção
des sas emen das, com a ár dua dis pu ta en tre par la -
men ta res, cada um vi san do car re ar uma quan ti da de
ma i or de re cur sos para o seu Esta do. É o que acon te -
ce todo ano, e es ta mos en tran do nes sa fase.

His to ri ca men te essa é a prin ci pal atri bu i ção dos
Con gres sos: pre ver as re ce i tas e es ta be le cer as des -
pe sas da ad mi nis tra ção pú bli ca, to dos lu tan do para
as se gu rar aos res pec ti vos Esta dos e Mu ni cí pi os os
re cur sos para in ves ti men to, já que os mes mos não
dis põem de re ce i ta su fi ci en te para isso. No Acre, por
exem plo, exis tem Mu ni cí pi os, lo ca li za dos em fa i xa de
fron te i ra – e que fo ram re cen te men te guin da dos à
esta con di ção, por que an tes eram dis tri tos de ou tros
Mu ni cí pi os – onde as pre fe i tu ras pra ti ca men te não ar -
re ca dam nada. Sua po pu la ção é tão ca ren te que não
paga, se quer, IPTU; o co mér cio não paga im pos to so -
bre ser vi ços e nem paga o ICMS, por ab so lu ta fal ta de 
con di ções para isso. 

Essas co mu ni da des, às ve zes, têm oi ten ta, cem 
re si dên ci as, mas, como fi cam em fa i xa de fron te i ra,
são es sen ci a is à pre ser va ção da in te gri da de na ci o nal 
na que las re giões, como te mos, por exem plo, San ta
Rosa do Pu rus, Mu ni cí pio que fica na fron te i ra com o
Peru; como te mos Ma re chal Tha u ma tur go, no Alto Ju -
ruá, tam bém na fron te i ra com o Peru; como te mos,
tam bém, em si tu a ção se me lhan te, o Mu ni cí pio do
Jor dão, no alto do rio Ta ra u a cá. 

São Mu ni cí pi os pe que nos, cu jos Pre fe i tos não
têm, evi den te men te, con di ções de aten der às de -
man das da po pu la ção, em tor no de ser vi ços e obras
pú bli cas.

Por essa ra zão, as emen das, que os Par la men -
ta res apre sen tam nes ta fase do ano le gis la ti vo, têm
uma im por tân cia ca pi tal para os Esta dos e Mu ni cí pi -
os. Pode até dar mu i to tra ba lho, mas, ao fim, nas re u -
niões das Ban ca das sem pre se che ga a um con sen so 
de sua ela bo ra ção. E, en tão, tra va-se uma ver da de i ra

ba ta lha na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men to
Pú bli co e Ges tão, para que os re cur sos se jam as se -
gu ra dos aos Esta dos e Mu ni cí pi os. 

De po is do Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal
apro var o Orça men to da União, vem a ou tra luta – e
essa é mais di fí cil: a li be ra ção dos re cur sos por par te
da Go ver no Fe de ral.

Então, es ta mos tra van do ago ra esta se gun da
ba ta lha, que é ten tar, jun to as au to ri da des eco nô mi -
cas e mo ne tá ri as do País, a li be ra ção des ses re cur -
sos pro ve ni en tes das emen das, do or ça men to de
2001, de Ban ca da para o Esta do do Acre e para os
Mu ni cí pi os.

Qu e ro aqui tam bém me re por tar à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de 2000, de au to ria do
Se na dor José Alen car e ou tros Srs. Se na do res. Subs -
cri ta in clu si ve por mim, ela in se re dis po si ti vo na Cons -
ti tu i ção Fe de ral para tor nar obri ga tó ria a exe cu ção da
pro gra ma ção or ça men tá ria de cor ren te de emen das
par la men ta res, por que, no mo men to, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Orça men to da União é ape -
nas au to ri za ti vo. Essas emen das, apro va das com tan -
ta di fi cul da de, são ape nas au to ri za ti vas; não exis te
obri ga to ri e da de por par te da União na li be ra ção des -
ses re cur sos.

Por tan to, a emen da do Se na dor José Alen car
pro cu ra es ta be le cer cri té ri os, como pre co ni za o seu
art. 1º, para que as a con cre ti za ção das emen das
pas se a ser obri ga tó ria e não mais au to ri za ti va.

Diz a emen da:

“Art. 1º A Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a 
vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

Art. 166. A pro gra ma ção cons tan te da
lei or ça men tá ria anu al, de cor ren te de emen -
das de par la men ta res, é de exe cu ção obri -
ga tó ria.

§ 1º As do ta ções de cor ren tes de
emen das par la men ta res se rão iden ti fi ca das
na lei or ça men tá ria anu al

§ 2º São ve da dos o can ce la men to ou
con tin gen ci a men to, to tal ou par ci al, por par -
te do Po der Exe cu ti vo, de do ta ção cons tan te 
da lei or ça men tá ria anu al, de cor ren tes de
emen das par la men ta res.

§ 3º A não exe cu ção da pro gra ma ção
or ça men tá ria de cor ren te de emen das de
par la men ta res im pli ca cri me de res pon sa bi -
li da de de que tra ta o art. 85, VI, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.



O art. 2º des ta lei en tra em vi gor no
pri me i ro dia útil do ano sub se qüen te à sua
pu bli ca ção."

Sr. Pre si den te, apro ve i to este meu pro nun ci a -
men to para fa zer um ape lo à Casa, no sen ti do de
que seja agi li za da a tra mi ta ção da emen da do Se na -
dor José de Alen car, a fim de que te nha mos a ga -
ran tia de uma con clu são sa tis fa tó ria para nos so tra -
ba lho, nas três fa ses: na dis cus são com a Ban ca da,
na de fe sa das emen das pe ran te a Co mis são de
Orça men to e na li be ra ção dos re cur sos; sem isso,
todo o es for ço será em vão, frus tran do, tam bém, a
po pu la ção, que acom pa nha, pe los jor na is, a luta pe -
los re cur sos or ça men tá ri os. Às ve zes, en ve re da mos
pela no i te, ama nhe cen do o dia na Co mis são, como
V. Exª par ti ci pou vá ri as ve zes, Se na dor Gil vam Bor -
ges, e, de po is, os re cur sos não são li be ra dos.
Cria-se ex pec ta ti va, o pre fe i to ela bo ra o pro je to já vi -
san do à exe cu ção das obras, o Go ver no tam bém –
e ca í mos nes sa di fi cul da de de li be rar as ver bas.

Esta mos na se gun da me ta de do mês de ou tu -
bro, fal tan do dois me ses e pou cos dias para en cer rar
o ano de 2001, e pra ti ca men te as emen das co le ti vas
de Ban ca da do exer cí cio não fo ram li be ra das.

Da qui a pou co che ga o cha ma do “in ver no” na
Ama zô nia. V. Exª é da Re gião Nor te, como eu, e sabe
que não se tra ba lha em obras du ran te o pe río do chu -
vo so, que se es ten de, no mí ni mo, de no vem bro até
mar ço do ano se guin te; são cin co me ses, em que não
se pode re a li zar ab so lu ta men te obra al gu ma, por que
a in ten si da de das chu vas in vi a bi li za qual quer ini ci a ti -
va nes se sen ti do.

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

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Com
mu i to pra zer, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – No -
bre Se na dor Na bor Jú ni or, pedi o apar te para re gis -
trar a im por tân cia do dis cur so de V. Exª, quan do abor -
da uma ques tão fun da men tal que o Con gres so bra si -
le i ro terá que apre ci ar nes te ano, que é exa ta men te a
trans for ma ção do or ça men to au to ri za ti vo para or ça -
men to im po si ti vo. Me lho ra mos mu i to a con fec ção do
Orça men to. A cada ano, o pro ces so de con fec ção e
ela bo ra ção do Orça men to Fe de ral tem avan ça do.
Mas ocor re o que V. Exª re la ta, ou seja, que há dois
pro ble mas na exe cu ção do Orça men to: o con tin gen ci -
a men to e algo que, na Ama zô nia, é mu i to mais sig ni fi -
ca ti vo, qual seja a con di ção cli má ti ca, a im pos si bi li da -
de de exe cu ção de obras quan do da li be ra ção dos re -
cur sos em pe río do não fa vo rá vel à sua exe cu ção. Da

mes ma for ma, no caso do cré di to agrí co la, os re cur -
sos de vem ser dis po ni bi li za dos para o plan tio no mo -
men to do fi nan ci a men to e não de po is. Então, as co lo -
ca ções de V. Exª são im por tan tes. Te mos que lu tar
pela am pli a ção des sa emen da, pois o que deve ser
im po si ti vo não de vem ser so men te as emen das par la -
men ta res, mas to das as do ta ções, in clu si ve as obras
fe de ra is que efe ti va men te cons tem no Orça men to,
tais como a re cu pe ra ção de es tra das e a cons tru ção
de obras im por tan tes de in fra-es tru tu ra. Já está pas -
san do da hora de esse tema ser ana li sa do. Por tan to,
o Con gres so, nes te ano, de ve rá de bru çar-se so bre
essa ques tão. Qu e ro pa ra be ni zá-lo, até por que V. Exª
tem sido, na Co mis são de Orça men to, uma pre sen ça
for te, mar can te, de fen den do exa ta men te a li be ra ção
de re cur sos para o Esta do do Acre e para os Esta dos
mais po bres da Fe de ra ção. Era esse o re gis tro de re -
co nhe ci men to e de apla u so que gos ta ria de fa zer ao
dis cur so de V. Exª.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Qu e ro
agra de cer, Se na dor Ro me ro Jucá, a con tri bu i ção va -
li o sa que V. Exª em pres ta ao meu pro nun ci a men to.
Con cor do in te i ra men te com as ob ser va ções que V. Exª
fez, de que não só as emen das par la men ta res de vem
ser im po si ti vas e não au to ri za ti vas, como de vem ser
tam bém, por exem plo, os or ça men tos dos Mi nis té ri os.

Nes te ano de 2001, Sr. Pre si den te, o Mi nis té rio
dos Trans por tes só teve li be ra dos, pe los Mi nis té ri os
do Pla ne ja men to e da Fa zen da, 10% de re cur sos
para in ves ti men tos, só 10%! E V. Exª veja que o Bra sil, 
com a sua di men são con ti nen tal, é um país do ta do de 
uma ex ten sa ma lha viá ria, tal vez su pe ri or a trin ta mil
qui lô me tros de es tra das de ro da gem. A ma i o ria de las
não tem nem as fal to, e as pa vi men ta das es tão em si -
tu a ção de plo rá vel, qua se in tran si tá ve is. Então, do or -
ça men to do Mi nis té rio dos Trans por tes este ano, que
me pa re ce que era su pe ri or a R$2 bi lhões, só uma
par ce la de 10% foi exe cu ta da – como pode o Mi nis té -
rio dos Trans por tes, nes sas con di ções, re sol ver o ter -
rí vel pro ble ma de re cu pe ra ção das nos sas ro do vi as? 

Como po dem os ci da dãos exer ce rem seu di re i -
to, le gí ti mo, de co brar do Mi nis tro Eli seu Pa di lha a
aber tu ra de con cor rên cia para exe cu ção de no vas
obras, de re cu pe ra ção das obras an ti gas, se os re cur -
sos cor res pon den tes não che gam ao seu Mi nis té rio,
mes mo ex pres sa men te pre vis tos no Orça men to da
União para 2001? 

Admi to a ne ces si da de de en ten der que te mos
de ser re a lis tas, nos di fí ce is tem pos vi vi dos pela eco -
no mia do País. A meu ver, se é pos sí vel as se gu rar re -
cur sos para os Mi nis té ri os, para os Esta dos e os Mu -
ni cí pi os, a fim de que pos sam in ves tir em obras, no



mon tan te pro pos to no Orça men to, que se cum pra tal
ta re fa ri go ro sa men te den tro das pos si bi li da des da
União. Se não é pos sí vel li be rar tudo, que fa çam as
re du ções in dis pen sá ve is – mas ga ran tin do a li be ra -
ção. Isso é que deve ser fe i to. 

Te mos que tra ba lhar den tro de uma re a li da de,
re pi to, para não cri ar ex pec ta ti vas, pro tes tos, ma ni -
fes ta ções das co mu ni da des frus tra das, como os re -
cen tes blo que i os de es tra das, em di ver sas re giões do 
Bra sil, vis tos pela te le vi são. E, fa lan do ago ra mais di -
re ta men te das pe cu li a ri da des ama zô ni cas, o pe río do
chu vo so de i xa mu i tas es tra das ab so lu ta men te in tran -
si tá ve is, di fi cul tan do o abas te ci men to, já que o prin ci -
pal meio de trans por te hoje no Bra sil é o ro do viá rio,
que vai de por ta a por ta.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, com mu i to
pra zer.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Na bor Jú ni or, eu vi nha es cu tan do o seu dis cur so
pelo sis te ma de som, na es pe ran ça de che gar aqui a
tem po de ofe re cer-lhe um apar te de so li da ri e da de. O
que exis te, hoje, é um pro ces so de ela bo ra ção do
Orça men to que leva me ses de dis cus sões. Nes ta se -
ma na mes mo, acor re ram a Bra sí lia vá ri os Pre fe i tos –
do meu Esta do, vi e ram mais de cem Pre fe i tos –, e
mu i tos de les ain da es tão na Ca pi tal Fe de ral. Vi e ram
tam bém Ve re a do res, li de ran ças de en ti da des re pre -
sen ta ti vas e de ou tros seg men tos da so ci e da de, para
sa ber, jun to aos Par la men ta res da Câ ma ra dos De pu -
ta dos e do Se na do Fe de ral, so bre as emen das co le ti -
vas de Ban ca da, a fim de que seus Mu ni cí pi os, suas
re giões, suas en ti da des se jam con tem pla das no
Orça men to. São re a li za das re u niões no i te a den tro,
es ta be le cen do-se li mi tes, num es for ço tre men do,
con for me sa li en tou V. Exª e al guns co le gas que o
apar te a ram. De po is, anun cia-se o re sul ta do do que
foi pos sí vel fa zer, ape sar de não ser o ide al. A im pren -
sa re gis tra o fato, a co mu ni da de faz a fes ta, con fi an te
de que, na con cre ti za ção do Orça men to do ano se -
guin te, será cum pri do o es ta be le ci do. Com base nis -
so, pla ne jam, fa zem pro je tos por an te ci pa ção, anun ci -
am às co mu ni da des. Mas qual não será a sur pre sa
quan do, no ano se guin te, for mos avi sa dos de que
hou ve um con tin gen ci a men to e de que não há pre vi -
são?! Aí vai tudo para uma vala co mum. A ale ga ção
pas sa a ser a de que se tra ta de um Orça men to au to -
ri za ti vo e de que não há nada de com pul só rio. Como é 
que fi ca mos nes sa si tu a ção? Como é que fica, por
exem plo, a pa la vra de V. Exª, que foi Go ver na dor do

Acre, que foi De pu ta do Fe de ral, Se na dor por mu i to
tem po, um ho mem sé rio? E sa be mos que, às ve zes, a 
pa la vra vale mais do que a es cri ta. Como fica o po lí ti -
co pe ran te a sua co mu ni da de? Como pode o par la -
men tar res pon der às suas ba ses? Isso não é pos sí -
vel! Te mos que ter um mí ni mo de res pon sa bi li da de no 
con jun to. O Mi nis té rio do Pla ne ja men to, quan do ela -
bo ra o Orça men to para o exer cí cio se guin te, tem tem -
po para fazê-lo. Numa eco no mia es ta bi li za da, como a
que es ta mos a vi ver – não há mais um ín di ce de in fla -
ção de 30% a 40% ao mês –, em que não há ca sos de 
bar ba ri da des enor mes, como ques tões de se gu ro, ur -
gên cia, ca tás tro fes, não há por que de i xar que os va -
lo res os ci lem mu i to em re la ção à in fla ção. Caso con -
trá rio, não há pla ne ja men to, não se age com res pon -
sa bi li da de. Qu an do se es ti pu la um li mi te, ain da com
re ser va de con tin gên cia, nós, no Con gres so Na ci o -
nal, fa ze mos uma gi nás ti ca enor me para pro cu rar
adap tar re ce i ta e des pe sa den tro des ses li mi tes. E
não é pos sí vel que, de po is, tudo dê er ra do. Enten do
que deve ha ver um li mi te mí ni mo, den tro da que la
elas ti ci da de de 5%, 10% e até 20%, mas, fora dis so, é 
fal ta de se ri e da de e de res pon sa bi li da de! Esta be le -
ce-se o li mi te, e va mos ter se ri e da de para, de po is de
tan ta dis cus são, não fa lhar mos com a so ci e da de e le -
var mos a sé rio a con se cu ção de to das as pro pos tas.
Cum pri men to V. Exª, de co ra ção, em nome dos ca ta ri -
nen ses.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. 

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, in for mo à Casa e aos ci da dãos sin to ni za dos, nes -
te mo men to, na TV e na Rá dio do Se na do Fe de ral,
que fui re ce bi do, on tem, pelo Mi nis tro Aloy sio Nu nes
Fer re i ra, Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, em au diên cia a que tam bém com pa re ce ram ou -
tros mem bros da Ban ca da Fe de ral do Acre e Pre fe i -
tos Mu ni ci pa is. Fo mos re i vin di car a ges tão de S. Exª,
jun to ao Pre si den te da Re pú bli ca, para a li be ra ção
das cha ma das emen das co le ti vas de Ban ca da, vis to
que as emen das in di vi du a is já co me ça ram a ser li be -
ra das. S. Exª nos in for mou que, pro va vel men te, até o
fi nal des te mês de ou tu bro, o Go ver no de fi ni rá os cri té -
ri os e o mon tan te de re cur sos de que vai dis por, para o
aten di men to às cha ma das emen das de Ban ca da,
des ti na das aos Esta dos e Mu ni cí pi os bra si le i ros. 

Qu e ro, in clu si ve, con sig nar os meus sin ce ros
agra de ci men tos ao Mi nis tro Aloy sio Nu nes Fer re i ra,
pela ma ne i ra cor re ta, lha na e edu ca da com que nos
re ce beu e nos trans mi tiu essa in for ma ção. Tam bém
de se jo que as pre vi sões do Mi nis tro efe ti va men te se
re a li zem, no sen ti do de que o Pre si den te da Re pú bli -



ca e os Mi nis tros da área eco nô mi ca de fi nam, nes ses
12 dias que fal tam para o fi nal do mês, os cri té ri os
para a li be ra ção das emen das de Ban ca da, que são
re al men te im por tan tes para pro mo ver o de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al dos nos sos Esta dos e Mu -
ni cí pi os.

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

O SR. PRESIDENTE (Gil vam Bor ges) – Se na -
dor Na bor Jú ni or, a Mesa ou viu aten ta men te o seu
pro nun ci a men to e so li ci ta que V. Exª en ca mi nhe por
es cri to as in for ma ções so bre o pro je to de lei ci ta do,
de au to ria do Se na dor José Alen car, para que pos sa -
mos to mar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a sua
agi li za ção.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Te o to nio Vi le la
Fi lho, por 20 mi nu tos.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na para
te cer co men tá ri os a res pe i to da Con fe rên cia Inter na -
ci o nal so bre Açú car, Álco ol e Ener gia da
Cana-de-Açú car, que está se re a li zan do em São Pa u -
lo des de on tem, quan do tive a hon ra de fa zer o dis cur -
so de aber tu ra, re pre sen tan do o Se na do Fe de ral, de -
sig na do que fui pelo Pre si den te Ra mez Te bet.

Antes, po rém, que ro pa ra be ni zar o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so e os Mi nis tros Pra ti ni de
Mo ra es e José Jor ge pela de ci são to ma da on tem de
au to ri zar o au men to da mis tu ra do ál co ol na ga so li na,
de 22% para 24%, po den do se es ten der até 26%,
des de que tec ni ca men te apro va do.

Essa me di da é fun da men tal como si na li za ção
para to dos os agen tes eco nô mi cos, no sen ti do de não 
so men te vi a bi li zar, mas tam bém con so li dar o ma i or
pro gra ma de ener gia re no vá vel não po lu en te e
bem-su ce di do no mun do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa con -
fe rên cia, que se re a li za em São Pa u lo, abran gen do
mem bros de mais de 20 pa í ses, re ú ne não ape nas
es tu di o sos em bus ca de so lu ções téc ni cas para ques -
tões ener gé ti cas ou à pro cu ra de al ter na ti vas po lí ti cas
para pro ble mas eco nô mi cos do se tor su cro al co o le i ro.
Na ver da de, eu os vejo an tes como cru za dos e pre cur -
so res de uma nova e ine vi tá vel or dem ener gé ti ca in ter -
na ci o nal, ba se a da no com bus tí vel lim po e re no vá vel e
no mais es cru pu lo so res pe i to ao meio am bi en te.

Per mi tam-me, Srªs e Srs. Se na do res, em meio a 
uma das ma i o res cri ses de ener gia do Bra sil, que eu
fale, des ta tri bu na, me nos de di fi cul da des e mais de
es pe ran ças; me nos de de sa fi os e mais de so nhos.
Cri ses, afi nal, não são obs tá cu los fa tal men te in trans -

po ní ve is, mas se cons ti tu em, so bre tu do, na sa lu tar re -
no va ção de de sa fi os que es ti mu lam a cri a ti vi da de e a
ou sa dia, que for ta le cem a in ven ti vi da de e a su pe ra -
ção.

Foi uma cri se de ener gia, tam bém sem pre ce -
den tes em seu tem po, que nos deu o Proál co ol. Mais
que sim ples men te es pe rar, acre di to fir me men te que
essa nova cri se pos sa sal vá-lo e vi a bi li zá-lo. 

Nes ses 26 anos do Pro gra ma do Álco ol, co me -
te mos tan tos equí vo cos de po lí ti ca ener gé ti ca, tan tos
des vi os de for mu la ção es tra té gi ca, que ali men to hoje
a mais viva es pe ran ça de que, fi nal men te, pos sa mos
ter apren di do a mais va li o sa das li ções de to dos os
per cal ços que en fren ta mos: é im pos sí vel, ab so lu ta -
men te ab sur do e im pos sí vel de i xar mor rer o ma i or
pro gra ma de com bus tí vel re no vá vel de todo o mun do, 
o mais co pi a do e in ve ja do pro gra ma agro in dus tri al
bra si le i ro. 

Sr. Pre si den te, nos sos ga nhos em know-how,
tec no lo gia e pro du ti vi da de em todo o ci clo do ál co ol,
até em fun ção do uso mas si vo do com bus tí vel ver de,
cons ti tu em-se hoje em um dos mais im por tan tes pa -
tri mô ni os do Bra sil. Esse pa tri mô nio nos ofe re ce um
ca pi tal va li o so e um di fe ren ci al al ta men te po si ti vo no
con tex to da eco no mia glo ba li za da do mun do con tem -
po râ neo. Nos sa tec no lo gia de pro du ção de mo to res
tem sido va lo ri za da além fron te i ras. O Bra sil do mi na
hoje, como ne nhum país do mun do, todo o ci clo de
pro du ção do ál co ol, do cam po às usi nas, das des ti la -
ri as às fá bri cas de au to mó ve is, da pro du ção de má -
qui nas à se le ção de es pé ci es de cana mais pro du ti -
vas e re sis ten tes.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, é lí ci to es pe rar – e
es pe ro com toda a for ça do meu en tu si as mo – que o
que nas ceu da cri se na cri se se vi a bi li za rá. 

O Proál co ol bra si le i ro é um fi lho não pro gra ma -
do da cri se do pe tró leo, ge ra do pela ex plo são dos
pre ços da Opep e pela ins ta bi li da de ge o po lí ti ca do
Ori en te Mé dio, em 1975, quan do foi con ce bi do como
al ter na ti va de subs ti tu i ção de de ri va dos de com bus tí -
vel fós sil para re du zir a nos sa de pen dên cia ex ter na. E 
vale acres cen tar: para im pe dir a ex plo são da nos sa
pa u ta de im por ta ções e de nos so dé fi cit co mer ci al. 

O fi lho da cri se do pe tró leo, nos anos 70, cres -
ceu e ama du re ceu e, hoje, abre-nos um vas tís si mo le -
que de al ter na ti vas para o en fren ta men to de uma cri -
se igual men te gra ve de ener gia, de uma con jun tu ra
igual men te ad ver sa de ba lan ço de pa ga men tos e do
ce ná rio novo, mas igual men te som brio da po lu i ção
am bi en tal. 



Nes se seu pri me i ro quar to de sé cu lo, o Proál co -
ol bra si le i ro avan çou e se for ta le ceu, a pon to de se
jus ti fi car não ape nas pe las ra zões es tra té gi cas que o
mo ti va ram, mas tam bém por im pe ra ti vos eco nô mi -
cos, so ci a is e eco ló gi cos, que se tor nam hoje ain da
mais for tes que na épo ca da sua cri a ção. 

O Proál co ol bra si le i ro atin giu uma po si ção tão
sin gu lar que tem hoje cus tos com pe ti ti vos com o da
pró pria ga so li na no mer ca do mun di al, mes mo abs tra -
í da a fan tás ti ca con ta am bi en tal e de sa ú de do com -
bus tí vel fós sil. 

O nos so ál co ol, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res,
já não pre ci sa de sub sí di os, exi ge ape nas uma si na li -
za ção po lí ti ca do Go ver no – como, on tem, anun ci ou o 
Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra is, em São Pa u lo, ao au men -
tar a mis tu ra do ál co ol com a ga so li na de 22% para
24%. Ou tros si na is ain da são ne ces sá ri os. O Pro gra -
ma do Álco ol exi ge ape nas isto: que a si na li za ção po -
lí ti ca do Go ver no sir va aos agen tes eco nô mi cos
como ba li za men to de sua im por tân cia es tra té gi ca na
ma triz ener gé ti ca na ci o nal. O ál co ol bra si le i ro fe liz -
men te já não pre ci sa de sub sí di os, pois o Bra sil não
os dá. Ao con trá rio de ou tros pa í ses, que, en xer gan do 
a im por tân cia es tra té gi ca do com bus tí vel re no vá vel,
des pen dem ge ne ro sos sub sí di os di re tos e in di re tos
aos seus pro gra mas de ál co ol. 

Nos Esta dos Uni dos, os sub sí di os fe de ra is e es -
ta du a is che gam a mais de R$1mil/m³ de ál co ol. Na
Fran ça, esse sub sí dio é de R$661/m³. 

Nos sos ga nhos de pro du ti vi da de, Sr. Pre si den -
te, se re pe tem ano a ano. O se tor su cro al co o le i ro do
Bra sil é um dos ra ros que po dem exi bir o au men to de
pro du ti vi da de de 3% ao ano du ran te um quar to de sé -
cu lo. O par que açu ca re i ro mais pro du ti vo do mun do é
o de São Pa u lo. O se gun do mais pro du ti vo do mun do
é o do Nor des te bra si le i ro. Até por isso, por ter mos fe i -
to como nin guém o exa us ti vo de ver de casa do au -
men to da pro du ti vi da de, é le gí ti mo, mais do que es pe -
rar, é le gí ti mo exi gir que se der ru be de vez o pro te ci o -
nis mo per ver so que nos fe cha mer ca dos, mas, so bre -
tu do, pre mia a ine fi ciên cia e pe na li za a com pe tên cia.
O Proál co ol bra si le i ro, afi nal, é uma das mais in com -
pre en di das his tó ri as de su ces so da nos sa eco no mia
nos úl ti mos 25 anos. 

A cada ano, o Proál co ol apre sen ta uma eco no -
mia de US$1,5 bi lhão, equi va len te à subs ti tu i ção da
im por ta ção de pe tró leo. Sr. Pre si den te, são qua se
US$40 bi lhões, em 25 anos, de efe ti va con tri bu i ção
para re du zir nos sa de pen dên cia ex ter na de com bus -
tí ve is. 

Mais que di mi nu ir a pres são so bre o nos so ba -
lan ço de pa ga men tos, o Proál co ol tem con tri bu í do

ain da para re du zir as pres sões so bre a nos sa dí vi da
so ci al. O se tor em pre ga um mi lhão e du zen tos mil
bra si le i ros do Su des te ao Nor des te, ao cus to de
US$11 mil por em pre go, que pro duz o mes mo re sul -
ta do ener gé ti co a um cus to 155 ve zes me nor que o da 
in dús tria do pe tró leo – só para fa zer um rá pi do com -
pa ra ti vo.

Essa im por tân cia so ci al as su me uma di men são
es tra té gi ca em pa í ses como o nos so, que so fre a ne -
ces si da de pre men te de fi xar po pu la ções no cam po,
con ten do as mi gra ções que in cham as pe ri fe ri as das
gran des ci da des.

O Proál co ol se pres ta, em nos so País, a ser ins -
tru men to va li o so de des con cen tra ção es pa ci al do de -
sen vol vi men to, as gran des uni da des de pro du ção
fun ci o nan do como efi ci en tes di ques de con ten ção do
êxo do ru ral.

É di fí cil quan ti fi car o que isso sig ni fi ca em ter -
mos de cus to nos ser vi ços pú bli cos e as sis tên cia so -
ci al, mas é pos sí vel ima gi nar o seu al can ce, pois, afi -
nal, sabe-se que aten der a um ho mem na zona ru ral
cus ta seis ve zes me nos que nas pe ri fe ri as ur ba nas.

A essa di men são eco nô mi ca, a essa con tri bu i -
ção so ci al, o Proál co ol tem acres cen ta do um ine gá vel 
e in ve já vel de sem pe nho am bi en tal.

O Bra sil foi o pri me i ro País do mun do a se li vrar
do chum bo te tra e ti la na ga so li na, gra ças a adi ção do
ál co ol ani dro – e, mais uma vez, pa ra be ni zo ao Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que pela de ci são que to mou
on tem, de am pli ar de 22 para 24% essa mis tu ra. Mais
ain da: a cana ne ces sá ria para pro du zir o ál co ol de um 
só au to mó vel re ti ra do meio am bi en te o CO2, pro du zi -
do por 11,2 car ros a ga so li na. O ál co ol lim pa. O car ro
a ál co ol, além não de po lu ir, lim pa a po lu i ção pro vo ca -
da por 11 car ros à ga so li na. 

Além de pro du zi rem ener gia, os ca na vi a is fun ci -
o nam, na na tu re za, em seu pro ces so ace le ra do de fo -
tos sín te se, como for mi dá ve is ele men tos pu ri fi ca do -
res e gran des pul mões na tu ra is con tí guos às ma i o res
e mais po lu í das ci da des.

Com ba te-se o efe i to es tu fa com gran des plan ta -
ções de cana que, ao con trá rio das flo res tas, cres cem 
em ape nas dois anos. Per mi tam-me, en tão, um ques -
ti o na men to de or dem po lí ti ca, mas de base téc ni ca in -
ques ti o ná vel: se os pa í ses mais ri cos do He mis fé rio
Nor te che gam a co gi tar do fi nan ci a men to de flo res tas
tro pi ca is como ele men to de pu ri fi ca ção da na tu re za,
por que não se pen sar em es que mas es pe cí fi cos de
fi nan ci a men tos e apo io à pro du ção de cana-de-açú -
car, de res pos ta ain da mais rá pi da e de efe i tos ain da
mais abran gen tes do que qual quer flo res ta ar ti fi ci al? 



Mais im por tan te do que tudo, no en tan to, no ál -
co ol, é a di men são es tra té gi ca de com bus tí vel re no -
vá vel, que aten de pri vi le gi a da men te ao nos so po ten -
ci al ener gé ti co de País tro pi cal. Cedo ou tar de, o Bra -
sil terá que cons tru ir a sua in de pen dên cia ener gé ti ca
so bre a bi o mas sa e so bre fon tes hoje ain da ti das pe -
jo ra ti va men te como al ter na ti vas.

Pre fi ro, por isso, Sr. Pre si den te, ver o ál co ol não
ape nas como va li o so pro du to eco nô mi co, mas so bre -
tu do como com bus tí vel lim po, o com bus tí vel da har -
mo nia am bi en tal, em que as pre o cu pa ções eco nô mi -
cas e os de sa fi os ener gé ti cos ca mi nhem pas so a pas -
so, lado a lado, com a ne ces si da de im pe ri o sa e ina -
diá vel de res pe i to ao meio am bi en te.

As ra zões es tra té gi cas que pre si di ram a cri a ção 
do Proál co ol per sis tem hoje e só uma vi são ime di a tis -
ta e ca o lha pode ig no rá-las. São es sas ra zões es tra -
té gi cas que le vam pa í ses de sen vol vi dos, como a
Fran ça e os Esta dos Uni dos, a es ti mu la rem, mes mo
ago ra, a con so li da ção e a ex pan são de pro gra mas já
am bi ci o sos de com bus tí ve is re no vá ve is. Os Esta dos
Uni dos já es ta rão, em bre ve – até o fi nal des te ano –,
pro du zin do 8,2 bi lhões de li tros de ál co ol por ano. Ou -
tros pa í ses como a pró pria Fran ça, a Aus trá lia, a Ta i -
lân dia, Mé xi co, Gu a te ma la e Cos ta Rica já en tra ram
agres si va men te na pro du ção des se com bus tí vel re -
no vá vel. Pa í ses ori en ta is como a Co réia e o pró prio
Ja pão já si na li zam com o iní cio da ex plo ra ção do
com bus tí vel da bi o mas sa. 

Ao con trá rio do Bra sil, es ses pa í ses sub si di am
for te men te o seu ál co ol, mas to dos se gui am pe las
mes mas ra zões es tra té gi cas que um dia nos im pe li -
ram. Esses pa í ses su pe ra ram, na prá ti ca, o equí vo co
de re du zir tudo a uma dis pu ta de mer ca dos en tre dois 
ti pos de com bus tí ve is. Pe tró leo e ál co ol não são ex -
clu den tes, mas com ple men ta res de uma mes ma e
har mo ni o sa ma triz ener gé ti ca.

Em vi a gem re cen te aos Esta dos Uni dos, Sr.
Pre si den te, para par ti ci par de uma con fe rên cia so bre
a ex pe riên cia bra si le i ra com o ál co ol, en con trei en tre
os ou vin tes re pre sen tan tes de to das as gran des em -
pre sas pe tro lí fe ras ame ri ca nas. Di an te de mi nha sur -
pre sa, ouvi de les pró pri os que o ál co ol não lhes pa re -
cia um con cor ren te, mas, di an te da pres são dos am -
bi en ta lis tas, o ál co ol era a cada dia mais um ali a do e
al ter na ti va de sal va ção do pró prio pe tró leo num mun -
do cres cen te men te po lu í do.

Vol to a lem brar o que dis se no iní cio do meu dis -
cur so: o Bra sil já não vive o dra ma da po lu i ção do
chum bo te tra e ti la, to tal men te ani qui la do com a mis tu -
ra da ga so li na com o ál co ol nos ín di ces de 22%. Ou -

tros po lu en tes se rão eli mi na dos na me di da em que se 
au men te essa mis tu ra.

Fe liz men te, es ses pa í ses, Sr. Pre si den te, pa re -
cem ter su pe ra do esse con fli to inex pres si vo di an te da
di men são das ques tões ener gé ti cas a en fren tar; um
con fli to tec ni ca men te in con sis ten te, mas que, ao lon -
go dos anos, se di men tou na opi nião pú bli ca e na pos -
tu ra dos agen tes eco nô mi cos do nos so País pre con -
ce i tos e um cli ma de ri va li da de que em nada con tri -
bu iu para o Bra sil. O País, fe liz men te, tam bém su pe -
rou es ses equí vo cos.

Fe liz men te, tam bém, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o par que in dus tri al bra si le i ro pa re ce ha -
ver su pe ra do, com lou vor, as tur bu lên ci as ca u sa das
pela li be ra ção de pre ços e de co mer ci a li za ção do ál -
co ol, im plan ta das sem me ca nis mos efi ci en tes de re -
gu la men ta ção e num am bi en te do mi na do por ele va -
dos ex ce den tes e câm bio su per va lo ri za do. Tal con -
jun tu ra, que com pro me tia a com pe ti ti vi da de do ál co ol
fren te à ga so li na, qua se le vou à ban car ro ta o se tor
su cro al co o le i ro.

Hoje, a in dús tria na ci o nal mos tra si na is de ama -
du re ci men to, de dis po si ção de as su mir ris cos, mas,
fun da men tal men te, pro vas de que re cu pe rou sua ca -
pa ci da de de se pla ne jar a lon go pra zo.

Da par te do Go ver no, fe liz men te tam bém se su -
pe ra ram en tra ves ins ti tu ci o na is, como os que im pe -
di am, na prá ti ca, a co-ge ra ção e a com pra da ener gia
ex ce den te por ge ra do ras es ta ta is. A Com pa nhia Hi -
dre lé tri ca do São Fran cis co, CHESF, para ci tar o
exem plo mais elo qüen te, está ago ra ad qui rin do 80
me ga watts de pro du to res in de pen den tes do Nor des -
te, in clu in do des ti la ri as e usi nas de açú car. No Su des -
te, tam bém, vá ri as in dús tri as pro du to ras de ál co ol já
for ne ce ram ener gia elé tri ca este ano, a par tir do ba -
ga ço da cana, ex ce den te da pro du ção. 

Mas a hora é de avan çar na con quis ta de no vos
mer ca dos para o ál co ol, um pro du to que tem sido re -
le ga do a se gun do pla no no se tor su cro al co o le i ro, mas 
que, em bre ve, deve ser o car ro-che fe da pro du ção.

Já pro du zi mos, em 1997, 15 bi lhões de li tros de
ál co ol. Hoje a ex pec ta ti va para a sa fra de 2001/2002 é 
de ape nas 10,8 bi lhões de li tros, para um con su mo de 
11,7 bi lhões de li tros. O se tor es pe ra um si nal, mí ni mo 
que seja, acer ca da im por tân cia que se dis pen se a
esse ener gé ti co, para, de novo, vol tar a pro du zi-lo em
es ca la até su pe ri or à do pas sa do re cen te.

Essa si na li za ção dada on tem, num pon to im por -
tan te pelo Go ver no, po de ria vir tan to pela adi ção do
ál co ol ani dro à ga so li na, dos atu a is 22% para 26%.
Ontem, o Mi nis tro Pra ti ni anun ci ou que che ga rá aos



26%, logo que al gu mas dis cus sões téc ni cas au to ri -
zem essa me di da. Mas aqui é im por tan te re gis trar o
anún cio para 24%, como tam bém me di das con cre tas
de apo io ao car ro a ál co ol, so bre tu do para a fro ta pú -
bli ca, para as fro tas de táxi e de lo ca do ras. A fro ta bra -
si le i ra a ál co ol, afi nal, já che gou a 4,5 mi lhões de ve í -
cu los, mas hoje é de ape nas 2,5 mi lhões de ve í cu los. 

A hora, Sr. Pre si den te, é de avan çar em mer ca -
dos mas, so bre tu do, na con quis ta de no vos es pa ços,
como o da ga se i fi ca ção do ba ga ço de cana, que pode 
abrir as mais aus pi ci o sas pers pec ti vas, não ape nas
para o se tor su cro al co o le i ro, mas para o pró prio Bra -
sil. Bas ta di zer que, com a tec no lo gia atu al já co nhe ci -
da e dis po ní vel, que está nas pra te le i ras do Bra sil à
dis po si ção das in dús tri as de açú car e de ál co ol, po -
de rá o po ten ci al hoje de ba ga ço ofer ta do ge rar até 6
mil me ga watts.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 6 mil me -
ga watts é uma Hi dre lé tri ca de Xin gó, que cus tou ao
Bra sil mais de US$3 bi lhões. Para se atin gir es ses 6
mil me ga watts, não se pre ci sa mais do que US$500
mi lhões de in ves ti men to, por que a es tru tu ra já está
pron ta. Já exis tem a cana, a tec no lo gia, o par que in -
dus tri al, o mer ca do, a mão-de-obra, as usi nas fun ci o -
nan do. Se ria, úni ca e ex clu si va men te, um aper fe i ço a -
men to na efi ciên cia das tur bi nas e das cal de i ras.

Esses 6 mil me ga watts, se for cor ta da a cana
como cha mam, de pés e pon tas da cana, do bra rá o
po ten ci al, por que hoje os ca na vi a is são que i ma dos.
Se a cana for cor ta da crua, com pés e pon tas, vai de 6 
mil para 12 mil me ga watts com a tec no lo gia à dis po si -
ção das usi nas.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me um apar te, Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Ape nas vou con clu ir o que es ta va fa lan do so bre
o ba ga ço de cana, no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Se for adi ci o na da, in clu í da uma tec no lo gia que
está sen do de sen vol vi da pela Uni ver si da de de Prin -
ce ton, nos Esta dos Uni dos, da ga se i fi ca ção do ba ga -
ço de cana, au men ta rá de 6 para 10 mil me ga watts a
cana co mum e de 10 para 20 mil me ga watts o po ten -
ci al ener gé ti co do ba ga ço de cana no Bra sil. Isso sig -
ni fi ca qua se o do bro da ener gia pro du zi da por Ita i pu,
a ma i or hi dro e lé tri ca do mun do.

Com mu i ta hon ra, con ce do o apar te ao Se na dor 
Ca sil do Mal da ner.

O PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Se na dor Te -
o to nio Vi le la Fi lho, peço vê nia ape nas para lem brar
que o tem po do ora dor já está ul tra pas sa do há al guns
mi nu tos, em bo ra re co nhe ça mos a im por tân cia do as -

sun to. Se re mos con des cen den tes, mas, in fe liz men te, 
há ou tros ora do res aguar dan do para usar da pa la vra.
Fico sa tis fe i to, como ex-pro fes sor do no bre Se na dor
que ocu pa a tri bu na ...

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Com mu i ta hon ra de mi nha par te... Cons ta do
meu cur rí cu lo.

O PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – ...e gos ta ria
de ouvi-lo in de fi ni da men te. Con tu do, in fe liz men te, o
Re gi men to Inter no me pro í be.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Sr. Pre si den te, ouço ra pi da men te o Se na dor
Ca sil do Mal da ner e, de po is, con clu i rei meu pro nun ci -
a men to. 

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Cur -
vo-me ante o que reza o Re gi men to Inter no. Se na dor
Te o to nio Vi le la Fi lho, que ro di zer a V. Exª que, de cer -
to modo, es ta mos cri an do nos so ca mi nho. Esta mos
com o nos so pro je to para o ano que vem, res pe i tan do
o Go ver no, o Par ti do de V. Exª e crí ti cos de cer ta for -
ma. Tal vez te nha mos de mo ra do um pou co e já de vês -
se mos ter avan ça do um pou co mais das idéi as de V. Exª.
Pen so que per de mos tem po para avan çar mais na -
qui lo em que acre di ta mos. Con fes so que es tou ad mi -
ra do com a ex po si ção que V. Exª faz. Nela, não vejo
ape nas o ex-pro fes sor de V. Exª, que está pre si din do
a ses são nes te mo men to, mas tam bém o nos so eter -
no Te o to nio Vi le la, seu pai. V. Exª, com a cal ma e o je i -
to de alu no que foi do Se na dor La u ro Cam pos, tem
um tom pro fes so ral e está dan do uma ver da de i ra aula 
ao Bra sil. Admi ro as te ses de V. Exª. Como ca ta ri nen -
se ori gi ná rio da fron te i ra com a Argen ti na, de fen do
sem pre a in te ri o ri za ção do de sen vol vi men to e as te -
ses que V. Exª de fen de per mi tem a in te ri o ri za ção do
de sen vol vi men to e a bus ca do que é me lhor na di ver -
si da de das for ças de que pre ci sa mos. No cam po
ener gé ti co, di ria que os ter re nos aci den ta dos do oes -
te ca ta ri nen se ofe re cem con di ções para a ins ta la ção
de pe que nas hi dro e lé tri cas. Lo ca li zam-se na que la re -
gião os rios Uru guai, Cha pe có e Ca no as e, ago ra, vá -
ri as usi nas lá es tão sen do cons tru í das. Assim, te re -
mos ma i or ca pa ci da de ener gé ti ca, as so ci a da à pro -
du ção de ener gia eó li ca, que co me ça a se de sen vol -
ver no Bra sil, a qual con si de ro ex tra or di ná ria. A ener -
gia pro du zi da do ba ga ço da cana é algo lin do por que
per mi te a pre ser va ção do meio am bi en te ao mes mo
tem po em que se bus ca a in te ri o ri za ção do de sen vol -
vi men to, sem de pen der de va ri a ções cam bi a is. Hoje,
o Bra sil está re ce ben do uma gran de aula de V. Exª e
não ape nas o Esta do de Ala go as. Cum pri men to V. Exª,
com o ma i or res pe i to.



O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Mu i to hon ra do com o apar te de V. Exª, no bre
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Te o to nio Vi le la, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Con ce do um rá pi do apar te ao no bre Se na dor
Ro me ro Jucá, obe de cen do ao meu mes tre, o Se na -
dor La u ro Cam pos, que pre si de a ses são nes te mo -
men to.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu
caro Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, se rei rá pi do. Eu
não po de ria de i xar de fa zer, nes te mo men to, por
meio de um apar te, três re gis tros dis tin tos, que con -
si de ro im por tan tes. Pri me i ro, gos ta ria de fa lar da
nos sa sa tis fa ção em re la ção ao fato res sal ta do pelo 
Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho: a am pli a ção da co lo -
ca ção do ál co ol na ga so li na. Pen so que isso abre
um es pa ço e é uma de ci são po lí ti ca co ra jo sa do Go -
ver no que, na ver da de, si na li za com tudo aqui lo que 
res sal tou o Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho. A se gun -
da ques tão é que o pro je to, a tec no lo gia, o ca mi nho
do ba ga ço da cana para ge rar ener gia re al men te é
fun da men tal para o Bra sil, ten do em vis ta que isso
fará com que tam bém, de ou tro lado, se re for ce a
ques tão da pro du ção do ál co ol para ser mis tu ra do
na ga so li na. É um pro ces so cí cli co que, na ver da de, 
pro por ci o na rá um ga nho a mais de com pe ti ti vi da de
e de auto-su fi ciên cia ao País. É im por tan te di zer
que o ca mi nho que o Se na dor Te o to nio Vi le la apon -
ta é fun da men tal e que já está sen do ana li sa do pelo 
pró prio Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia. Em con ta to
com o Mi nis tro José Jor ge, S. Exª me res sal tou que
o Mi nis té rio co me ça a dis cu tir li nhas de fi nan ci a -
men to exa ta men te para fa zer as adap ta ções de fen -
di das pelo Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, ou seja,
adap ta ções nas tur bi nas e nas cal de i ras das usi -
nas, para que se pos sa, efe ti va men te, in gres sar es -
ses seis mil me ga watts de ener gia ao se tor pro du ti -
vo bra si le i ro. A ter ce i ra ob ser va ção que que ria fa -
zer, Sr. Pre si den te, é uma ques tão de de ver de jus ti -
ça. O Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho ja ma is fa ria
isso, mas eu, como par ce i ro, ad mi ra dor e acom pa -
nhan te do tra ba lho re a li za do por S. Exª aqui, que ro
pa ra be ni zá-lo pelo es for ço, pela luta in can sá vel.
Cer ta men te, o Se na dor tem par ti ci pa ção im por tan -
te nes sa con quis ta re fe ren te à am pli a ção do ín di ce
de ál co ol adi ci o na do à ga so li na, pois S. Exª tem de -
fen di do, per ma nen te men te, não só essa ques tão
como a da me lho ria do sis te ma ener gé ti co bra si le i -
ro como um todo. Res sal te-se até que, dias atrás,
apro va mos um pro je to de con ser va ção de ener gia

apre sen ta do por S. Exª, exa ta men te no sen ti do de
me lho rar a uti li za ção e o con tro le da ener gia no Bra -
sil. Por tan to, como bem res sal tou o Se na dor Ca sil -
do Mal da ner, o Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, que
tem se no ta bi li za do, no Se na do Fe de ral, pelo seu
co nhe ci men to téc ni co, pela sua de fe sa e ação em
prol do for ta le ci men to do sis te ma ener gé ti co bra si -
le i ro, gran je ia mais uma im por tan te vi tó ria com
essa am pli a ção do ín di ce de ál co ol acres cen ta do à
ga so li na. Qu e ro fe li ci tá-lo não ape nas pelo dis cur so 
de hoje, mas prin ci pal men te pe las ações de V. Exª
em prol não só do Nor des te – o Nor des te tem ga -
nha do com isso, como tam bém Ala go as –, mas em
prol do Bra sil. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL)  No bre Se na dor Ro me ro Jucá, sin to-me hon -
ra do pelo apar te de V. Exª, que in cluo em meu pro -
nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, vol ta rei a esta tri bu na para, dan -
do con ti nu i da de a uma sé rie de pro nun ci a men tos so -
bre o tema da ener gia, te cer co men tá ri os so bre o
que le van ta ram os Se na do res Ca sil do Mal da ner e
Ro me ro Jucá acer ca da gran de po ten ci a li da de bra si -
le i ra – pelo fato de o Bra sil ser um país tro pi cal  em
ter mos de ener gi as re no vá ve is e não-po lu en tes.
Infe liz men te, ao lon go do tem po, em al gu mas oca -
siões essa po ten ci a li da de tem sido su bes ti ma da. Às
ve zes, a uti li za ção de cer tos ti pos de ener gia tem
sido até im pe di da de pros pe rar, como é o caso da
ener gia so lar, ape sar de o Bra sil ter um dos ma i o res
ín di ces de in so la ção do mun do. O País tam bém dis -
põe de opor tu ni da des das mais va ri a das e ri quís si -
mas no que tan ge à ener gia eó li ca, às pe que nas hi -
dro e lé tri cas, à ener gia da bi o mas sa – quan to a esta
úl ti ma, fun da men tal men te, o po ten ci al bra si le i ro é da 
ma i or qua li da de.

Des sa for ma, des ta tri bu na de fen di – como
lem brou o Se na dor Ro me ro mu i tas ve zes – vá ri as
de ci sões e si na li za ções do Go ver no Fe de ral para
que es sas ener gi as fos sem mais bem apro ve i ta das. 
E o au men to da quan ti da de de ál co ol na mis tu ra
com a ga so li na é re al men te um des ses ple i tos que
ve nho de fen den do há anos aqui na tri bu na e nas
Co mis sões.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te – e peço des cul pas 
pelo alon ga do tem po do meu dis cur so –, que ro acres -
cen tar que tudo, no en tan to, de pen de rá de uma de fi -
ni ção bá si ca e ur gen te men te ina diá vel: o que que re -
mos da nos sa ma triz e da nos sa po lí ti ca ener gé ti ca.
Ga ran tir o cur tís si mo pra zo sem vis lum brar o fu tu ro e
o lon go pra zo? Fa zer ga nho eco nô mi co em tro ca de
per das es tra té gi cas? O que que re mos, en fim?



Des sa de fi ni ção de pen de o fu tu ro do Proál co ol,
como de pen de o fu tu ro da nos sa ma triz ener gé ti ca e
do pró prio País. Tal de fi ni ção tam bém será de ci si va
para que, num fu tu ro pró xi mo, quan do de novo se en -
che rem os re ser va tó ri os de nos sas hi dro e lé tri cas,
não te nha mos que des per di çar água sem ge ra ção de
qual quer ener gia ape nas por que te mos com pro mis sos 
com as ter me lé tri cas a gás, mon ta das às pres sas em
fun ção do cur tís si mo pra zo da atu al cri se de chu vas.

Qu al quer que seja a de ci são do Go ver no, terá
con se qüên ci as pro fun das na vida na ci o nal. Mas con -
fi a mos, e con fi a mos, bem fun da men ta dos, em que o
Go ver no evi ta rá o erro que, in fe liz men te, tem sido
mar ca de nos sa po lí ti ca ener gé ti ca nas úl ti mas dé ca -
das: en ten der a ener gia ape nas como in su mo eco nô -
mi co, des pre zan do sua di men são es tra té gi ca e sua
pro fun da in te ra ção com o am bi en te.

Por tan to, Sr. Pre si den te, com mu i ta ale gria, par -
ti ci pei on tem, como pa les tran te ini ci al, da aber tu ra da
Con fe rên cia Inter na ci o nal so bre o Álco ol e a Ener gia
do Ba ga ço de Cana, re a li za da em São Pa u lo. Ali com -
pa re ce ram bra si le i ros e es tran ge i ros de vá ri os pa í -
ses, Mu i tos de les re pre sen ta vam pa í ses tro pi ca is, na -
tu ral men te vo ca ci o na dos, como o Bra sil, para a bi o -
mas sa, para os ener gé ti cos re no vá ve is. To dos com o
de sa fio co mum que é ma i or que qual quer con fli to ou
di ver gên cia even tu al em suas po lí ti cas ener gé ti cas: o
de pro du zir uma ener gia cada vez mais lim pa e em
har mo nia com o am bi en te.

Di an te do ex pos to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, sa ú do os par ti ci pan tes da men ci o na da
Con fe rên cia re a li za da em São Pa u lo, como tam bém
sa ú do, com en tu si as mo re do bra do, a nova or dem
ener gé ti ca in ter na ci o nal que se pre ten de cons ti tu ir e
con so li dar a par tir da bi o mas sa e do es cru pu lo so e in -
tran si gen te res pe i to à na tu re za.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Te o tô nio Vi le la 
Fi lho, o Sr. Gil vam Bor ges, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. La u ro
Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Con ti -
nu an do com a lis ta de ora do res ins cri tos, con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, por vin te mi -
nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, se rei rá pi do, até para que ou tros ora -
do res pos sam tam bém usar da pa la vra.

Nes ta ma nhã, fa rei um re gis tro e um ape lo. Pri -
me i ro, o re gis tro: tra ta-se da ne ces si da de que têm o

País, o Mi nis té rio da Edu ca ção, o Go ver no, a so ci e da -
de de que se jam for ta le ci das as es co las téc ni cas fe -
de ra is, que, nos úl ti mos anos, co me ça ram a ocu par
um es pa ço ex tre ma men te im por tan te pe ran te a so ci -
e da de e trans for ma ram-se em cen tros de for ma ção
de mão-de-obra bas tan te qua li fi ca da.

Re gis tro, por exem plo, o tra ba lho de sen vol vi do
pela Esco la Téc ni ca Fe de ral de Ro ra i ma. Essa es co la 
foi cons tru í da por mim, quan do Go ver na dor, e hoje,
sem dú vi da ne nhu ma, é uma es co la de ex ce lên cia e
atua de for ma a trans for mar a re a li da de do novo Esta -
do de Ro ra i ma. Com a par ti ci pa ção de pro fes so res e
alu nos, a Esco la tem dado de mons tra ções im por tan -
tes de co nhe ci men to e tec no lo gia.

As es co las téc ni cas es tão-se es for çan do tam -
bém no sen ti do de apre sen ta rem não só cur sos téc ni -
cos, mas tam bém cur sos de ní vel su pe ri or na área de
tec no lo gia. Já há um ple i to fe i to pela Esco la Téc ni ca
de Ro ra i ma. Qu e ro re for çá-lo pes so al men te, pe din do
ao Mi nis tro Pa u lo Re na to para que an te ci pe, agi li ze e
am plie as con di ções de fun ci o na men to des sa Esco la. 
Qu e ro tam bém con cla mar os Srs. Se na do res e De pu -
ta dos para que, no Orça men to da União, am pli e mos
os re cur sos para os Ce fets, para as es co las téc ni cas,
com a fi na li da de de dar me lho res con di ções de fun ci -
o na men to a es sas en ti da des.

Sr. Pre si den te, quan to ao ape lo que faço, tam -
bém diz res pe i to, em par te, às es co las téc ni cas: que
se bus que uma so lu ção para a gre ve dos pro fes so res
uni ver si tá ri os e das es co las téc ni cas. Sem dú vi da al -
gu ma, a si tu a ção está fi can do in sus ten tá vel. O Go ver -
no já ace nou à pos si bi li da de ou de re a jus tes sa la ri a is
ou da ab sor ção da Gra ti fi ca ção de Ati vi da des Espe ci a is 
(GAE) pelo sa lá rio dos pro fes so res e dos ser vi do res.
Por tan to, en ten de mos que é che ga do o mo men to de
to dos os la dos ce de rem um pou co para que ter mi ne
essa gre ve, que na ver da de pre ju di ca prin ci pal men te
a so ci e da de bra si le i ra.

Não po de mos per mi tir que o se mes tre le ti vo das 
uni ver si da des seja per di do. Não pode ha ver a pos ter -
ga ção ou o can ce la men to dos ves ti bu la res do fi nal
des te ano. Por tan to, é fun da men tal que tan to as en ti -
da des re pre sen ta ti vas dos pro fes so res quan to o Mi -
nis té rio da Edu ca ção che guem a um en ten di men to,
che guem a um con sen so, en con trem uma so lu ção
que aten da prin ci pal men te à so ci e da de. 

De i xo aqui o meu ape lo para que a so ci e da de,
re pre sen ta da por pro fes so res e Go ver no, che gue a
esse en ten di men to, pon do fim a essa gre ve e res ta -
be le cen do o en si no nas uni ver si da des e nas es co las
téc ni cas. 



Por con ta dis so, Sr. Pre si den te, peço a trans cri -
ção da ma té ria de O Esta do de S. Pa u lo, ”Par la men -
ta res fa rão pro pos ta para fim da gre ve“, que foi pu bli -
ca da na im pren sa. 

Mu i to obri ga do. 
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PAR LA MEN TA RES FA RÃO PRO POS TA
PARA FIM DA GRE VE

LEONÊNCIO NOSSA

BRASÍLIA – Lí de res dos par ti dos no Con gres so vão a
apre sen tar hoje a re pre sen tan tes do Mi nis té rio da Edu ca ção e
aos sin di ca lis tas das uni ver si da des fe de ra is uma pro pos ta para
en cer rar a gre ve nas 52 ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or.
A idéia dos par la men ta res é ga ran tir a in cor po ra ção aos sa lá ri os
de ven ci men tos que hoje são pa gos na for ma de gra ti fi ca ção.

Essa fór mu la pro du zi ria re a jus tes que da ri am uma des pe -
sa glo bal de R$750 mi lhões por ano. Des se to tal, R$500 mi lhões
se ri am usa dos para au men tar de 15% a 50% os sa lá ri os dos ser -
vi do res da área téc ni ca e ad mi nis tra ti va. Já os pro fes so res re ce -
be ri am em mé dia mais 12%.

Um tex to ela bo ra do pe las Co mis sões de Orça men to e de
Edu ca ção da Câ ma ra foi dis cu ti do, on tem, com re pre sen tan tes
da Fe de ra ção de Sin di ca tos dos Tra ba lha do res das Uni ver si da -
des Bra si le i ras (FASUBRA) e do Sin di ca to dos Do cen tes
(ANDES). A Fa su bra re a giu, a prin cí pio, de for ma po si ti va e emi -
tiu si na is de que pode por fim a pa ra li sa ção dos ser vi do res, que
se ar ras ta des de 25 de ju lho.

No fi nal da tar de, os di ri gen tes de sin di ca tos dos ser vi do -
res se re u ni ram com a se cre tá ria de Ensi no Su pe ri or do MEC,
Ma ria He le na Gu i ma rães de Cas tro, para acer tar de ta lhes. A Fa -
su bra ob te ve a ga ran tia de que será in cor po ra da ao sa lá rio a
cha ma da Gra ti fi ca ção de Ati vi da de Exe cu ti va (GAE) – que hoje
re pre sen ta uma fa tia sig ni fi ca ti va dos ren di men tos to ta is dos ser -
vi do res, pois equi va le a 160% do sa lá rio-base dos fun ci o ná ri os
da área téc ni ca e ad mi nis tra ti va.

Estra té gia – A si tu a ção é mais com pli ca da no caso dos
pro fes so res, cuja gre ve com ple tou 56 dias. Os di ri gen tes do
Andes evi ta ram afir mar pu bli ca men te que es ta vam de acor do
com os R$250 mi lhões ga ran ti dos pela Câ ma ra no Orça men to
de 2002. A es tra té gia dos sin di ca lis tas era au men tar a mar gem 
de ne go ci a ção e ir além da in cor po ra ção da Gra ti fi ca ção de
Estí mu lo à Do cên cia (GED). “Com R$450 mi lhões, a pa u ta eco -
nô mi ca da gre ve es ta rá re sol vi da”, dis se o pre si den te do
Andes, Ro ber to Le her.

Sub-re la tor de Edu ca ção da Co mis são de Orça men to, o
De pu ta do Gil mar Ma cha do (PT – MG) es pe ra um avan ço em
re u nião pre vis ta para hoje: “A gre ve de ve ria ter se en cer ra do
no fi nal do mês pas sa do”. Na ava li a ção de Ma cha do, a de ci são 

do Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to Sou za, de re ter os sa -
lá ri os dos ser vi do res in ter rom peu as ne go ci a ções. O go ver no,
po rém, age com aval da Jus ti ça, pois con se guiu der ru bar uma
li mi nar que de ter mi na va a ma nu ten ção do pa ga men to aos pro -
fes so res.

Com as mãos na ca be ça, o de pu ta do opo si ci o nis ta lem -
brou que já es ta vam for ma dos os gru pos de tra ba lhos nos qua is
sin di ca lis tas e téc ni cos do go ver no dis cu ti ri am as re i vin di ca ções:
“Espe ro que des sa vez haja sen si bi li da de e to le rân cia”.

Uma ou tra ati tu de do go ver no foi bem re ce bi da pe los sin di -
ca lis tas. O Mi nis té rio da Edu ca ção re cu ou e de sis tiu, ao me nos
mo men ta ne a men te, de en vi ar ao Con gres so um pro je to que per -
mi ti ria a con tra ta ção de ser vi do res com car te i ra as si na da, mas
sem es ta bi li da de. A Câ ma ra ne go cia um cro no gra ma de con cur -
sos para pre en cher cer ca de 8 mil va gas de pro fes so res nas uni -
ver si da des.

O go ver no de ci diu abrir duas mil va gas nos pró xi mos me -
ses. Os no vos do cen tes se rão con tra ta dos pelo Re gi me Ju rí di co
Úni co (RJU), que ga ran te os mes mos be ne fí ci os e di re i tos dos
atu a is ser vi do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. La u ro Cam pos, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mi -
nha pro pos ta vem ao en con tro do que, há pou co, aca -
bou de ex pres sar o Se na dor Ro me ro Jucá, a pre o cu -
pa ção com as gre ves no Bra sil, prin ci pal men te, nes te
mo men to, com as gre ves nas uni ver si da des fe de ra is,
que es tão pa ra li sa das. 

Em fun ção dis so, faço al gu mas con si de ra ções 
so bre a Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na,
até pelo que ela re pre sen ta no con tex to do sul do
País. 

Qu an do as sis ti mos à gre ve dos pro fes so res e
ser vi do res das uni ver si da des fe de ra is, la men ta mos
pro fun da men te o pre ju í zo que tal ati tu de traz ao
País. Não va mos cul par os gre vis tas, que de di cam
sua vida ao en si no de nos sos jo vens, na ma i o ria das
ve zes per ce ben do – va mos ser sin ce ros – sa lá ri os ir -
ri só ri os, se quer su fi ci en tes para a ma nu ten ção de
um dig no pa drão de vida. O po der aqui si ti vo caiu,
pois os sa lá ri os não são atu a li za dos há sete anos. E
por ma i or es ta bi li da de que haja, há uma in fla ção ve -
ge ta ti va, que é na tu ral, mas o po der aqui si ti vo não
vem acom pa nhan do essa in fla ção e, sem dú vi da al -
gu ma, os com pro mis sos a se rem pa gos es tão aí co -
lo ca dos.



É em ra zão dis so que faço esta aná li se. Não sei
o por quê, mas há uma in tran si gên cia, há uma di fi cul -
da de do Mi nis tro em ne go ci ar com a Co mis são de
Edu ca ção do Se na do. Qu an do a Co mis são mar cou
uma au diên cia com S. Exª o Mi nis tro da Edu ca ção,
ele de sig nou um téc ni co do se gun do ou do ter ce i ro
es ca lão para re ce bê-la. 

Cre io que, nes te mo men to, há que en fren tar o
diá lo go com a so ci e da de re pre sen ta ti va, deve ha ver
trans pa rên cia. Não há como fu gir des se de ba te e não
con ver sar com os di ver sos se to res da so ci e da de so -
bre isso, com trans pa rên cia. Ain da mais se uma das
par tes pre ten de cons tru ir uma can di da tu ra à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. Di a lo gar quem sabe até para
con ven cer a Co mis são do Se na do a ser uma ali a da!
Do de ba te sai o con ven ci men to. Se S. Exª está com a
ra zão e con se gue con ven cer a ma i o ria dos mem bros
da Co mis são de Edu ca ção do Se na do – e por quê
não? –, ele terá um ali a do! Não di a lo gar é pior.

Sem pre te nho dito – mes mo quan do era Go ver -
na dor do meu Esta do, en fren tei gre ves; e quem não
as en fren tou? – que é me lhor duas ho ras de diá lo go
do que cin co mi nu tos de ti ro te io. É me lhor! Por não re -
ce ber, já se cria a opor tu ni da de para um ti ro te io; se
re ce ber, con ver sam. Ou um lado con ven ce o ou tro ou
se faz uma con ci li a ção. Quem sabe se re ti ra dali um
en ten di men to ma i or!

Por isso, ve nho aqui fa zer esta aná li se. A nos sa
uni ver si da de, por exem plo, a Uni ver si da de Fe de ral de 
San ta Ca ta ri na, está em ter ce i ro lu gar no ran king
das ins ti tu i ções bra si le i ras de en si no su pe ri or ela bo -
ra do pelo Guia do Estu dan te para o ano 2002, logo
após a Uni fesp, Uni ver si da de Fe de ral de São Pa u lo, e 
a USP, Uni ver si da de de São Pa u lo. 

E essa co lo ca ção é mo ti vo de or gu lho para nós,
ca ta ri nen ses, Sr. Pre si den te, ci o sos de man ter os cur -
sos uni ver si tá ri os em ex ce len te ní vel, a fim de que os
alu nos es te jam de vi da men te pre pa ra dos para o mer -
ca do de tra ba lho, com ple xo e di fí cil, nes tes tem pos de 
glo ba li za ção. O le van ta men to en vol veu 1.091 cur sos
em 134 das prin ci pa is fa cul da des e uni ver si da des do
País, a ma i o ria pú bli ca. 

A Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na re ce -
beu o ín di ce de 89,5% de cur sos ”es tre la dos“, sen do
que seis dos seus cur sos re ce be ram grau má xi mo,
cin co es tre las: Enfer ma gem, Jor na lis mo, e as Enge -
nha ri as de Con tro le e Au to ma ção, Elé tri ca, Me câ ni ca
e Sa ni tá ria. Este é o dé ci mo-pri me i ro ano em que
esse tipo de aná li se é fe i ta, con si de ran do como pon to
de par ti da qua tro fa to res: in fra-es tru tu ra ofe re ci da, in -
clu in do la bo ra tó ri os, equi pa men tos e acer vo bi bli o te -

cá rio; qua li fi ca ção do cor po do cen te; pro du ção ci en tí -
fi ca e cur rí cu lo.

Um dos fa to res que tem le va do a UFSC a esse
cres ci men to ba se ia-se na qua li fi ca ção e de di ca ção
ex clu si va do seu cor po do cen te. Ses sen ta dos 65 pro -
fes so res do cur so de Enge nha ria Me câ ni ca, por
exem plo, pos su em dou to ra do. Entre tan to, se o Go ver -
no con ti nu ar in sis tin do em man ter ba i xo o sa lá rio de
seus fun ci o ná ri os, se o ar ro cho sa la ri al per sis tir, al -
guns des ses pro fes so res aca ba rão pro cu ran do ru -
mos di ver sos.

Ou tro cur so im por tan te, por que tem ape nas 180 
alu nos di vi din do uma in fra-es tru tu ra de seis la bo ra tó -
ri os, sen do dois de re da ção, equi pa dos com 28 com -
pu ta do res, é o de Jor na lis mo. É um dos ra ros cur sos
do País que não está in clu í do en tre os cur sos de Co -
mu ni ca ção So ci al, ofe re cen do ao alu no for ma ção in -
te gral no jor na lis mo.

Alguns cur sos da Uni ver si da de Fe de ral de San -
ta Ca ta ri na fo ram con tem pla dos com qua tro es tre las:
Admi nis tra ção, Bi bli o te co no mia, Ciên cia da Com pu -
ta ção, Ciên ci as Bi o ló gi cas, Ciên ci as Con tá be is, Ciên -
ci as So ci a is, Di re i to, Edu ca ção Fí si ca, Enge nha ria de
Ali men tos, Enge nha ria Ci vil, Enge nha ria de Pro du -
ção, Enge nha ria Qu í mi ca, Ge o gra fia, His tó ria, Le tras, 
Ma te má ti ca, Nu tri ção, Pe da go gia, Qu í mi ca e Ser vi ço
So ci al.

A clas si fi ca ção da UFSC dá-lhe o ca rá ter de
pro ve do ra de cur sos de ex ce lên cia, trans for man do-a
num im por tan te cen tro de tec no lo gia, que vem atra in -
do es tu dan tes de vá ri as par tes do País. A apre ci a ção
fe i ta pelo Guia do Estu dan te le vou em con si de ra ção,
en tre ou tros itens, a vida no cam pus, as op ções para
bol sas de es tu do e alo ja men tos, a ofer ta de cul tu ra e
la zer, os pro je tos de sen vol vi dos jun to à co mu ni da de e 
ao mer ca do, além da ava li a ção anu al fe i ta pelo MEC,
o Mi nis té rio da Edu ca ção.

Por isso, Sr. Pre si den te, a UFSC tem pro cu ra -
do, nos seus qua ren ta anos de exis tên cia, am pli ar e
apro fun dar os com pro mis sos com a pes qui sa e a
qua li fi ca ção de seus mes tres, a fim de que seus for -
man dos co me cem suas car re i ras com a ple na cons -
ciên cia dos pro ces sos de mu dan ça so ci al e pos sam
vir a tra ba lhar para o apri mo ra men to da or dem de -
mo crá ti ca.

Nos sa uni ver si da de tem 1.665 pro fes so res, dos
qua is 53,5% são dou to res e 31% são mes tres. As pu -
bli ca ções téc ni cas atin gem ní vel ele va do. Assim, no
ano pas sa do, fo ram pu bli ca dos, pe los pes qui sa do res, 
80 li vros, 222 ca pí tu los de li vros, 890 ar ti gos em pe -
rió di cos in de xa dos, 513 em não-in de xa dos, além de



1.286 tra ba lhos com ple tos e 1.774 tra ba lhos re su mi -
dos em ana is de Con gres sos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para fi na -
li zar, que ro de i xar re gis tra da nes te meu pro nun ci a -
men to mi nha ad mi ra ção pelo tra ba lho de sen vol vi do
pela UFSC em prol da ju ven tu de bra si le i ra. Cum pri -
men to o Mag ní fi co Re i tor, que vem lu tan do para en -
con trar uma so lu ção para isso, Pro fes sor Dou tor Ro -
dol fo Jo a quim Pin to da Luz, o cor po do cen te e os de -
di ca dos ser vi do res, pe los es for ços em pre en di dos
para tor nar a uni ver si da de, cada dia mais, um cen tro
de ex ce lên cia do en si no su pe ri or no Sul do País. E
faço vo tos de que, fin da a gre ve, pos sam to dos re tor -
nar às suas fun ções, pro pi ci an do ao cor po dis cen te a
cos tu me i ra aten ção.

Sr. Pre si den te e no bres co le gas, faço es sas
con si de ra ções em fun ção até da gra vi da de do mo -
men to que es ta mos vi ven do no País. Faço mais
uma vez um ape lo ao Mi nis tro da Edu ca ção. O ne -
gó cio é o diá lo go, com os di ver sos se to res. Sei que
pode can sar, pode até ca u sar uma cer ta per da de
tem po. Mas para cons tru ir uma so lu ção é pre ci so o
diá lo go, é pre ci so con ver sar com os di ver sos se to -
res re pre sen ta ti vos, e con ver sar com trans pa rên -
cia, apre sen tar e re ce ber ar gu men tos, e aí ti rar,
como pes so as ma du ras, adul tas e res pon sá ve is, o
me lhor para a edu ca ção bra si le i ra, para dar mos um
exem plo ao País e aos ou tros se to res que en fren -
tam tam bém pa ra li sa ções. Pre ci sa mos cons tru ir
uma so lu ção. 

Não é ver go nha ce der al gu ma co i sa, ce der em
par te. Não é ver go nha di zer: ”Eu es ta va con ven ci do
de que o cor re to era des ta for ma, eu es ta va con ven ci -
do de que não ha via je i to! Mas ago ra es tou ven do, ou -
vin do aqui e ou vin do lá, que te nho que ce der!“ Va mos
ce der uma par te da qui, ou tra de lá, e va mos cons tru ir
jun tos a so lu ção.“ Não é ver go nha para nin guém. Não 
pode ha ver ven ci dos nem ven ce do res. Te mos que en -
con trar uma so lu ção para to dos no País: para o cor po
do cen te, para o cor po dis cen te, para os ser vi do res,
en fim, para a edu ca ção bra si le i ra.

Este é o ape lo que faço ao re gis trar que a nos sa
uni ver si da de fe de ral ocu pa o 3º lu gar no ran king das
uni ver si da des na ci o na is. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Agra de ço a aten ção de V. Exªs, Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor La u ro Cam pos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – 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, de po is de uma

se ma na es ta fan te, que ro apro ve i tar a opor tu ni da de
de es tar nes ta tri bu na – opor tu ni da de que não de ter -
mi na mos, não mar ca mos – para di zer que o que vou
ler aqui ago ra se ria mais con ve ni en te ser lido na vés -
pe ra do Dia de To dos os San tos. 

Quê! per gun tam-me se te nho re li gião,
se cre io em Deus? Gos ta ria de não ter re li -
gião, de ser uno e in con sú til, sem emen das,
e não re li ga do, re li gi o so. Gos ta ria de de sen -
vol ver o cris tal que exis te em mim, a trans -
pa rên cia que não per mi te co la gens, re li ga -
ções, re li gi o si da de.

Eu não sou uma ár vo re que ape nas
ba lou ça seus ga lhos como bra ços de sar ti -
cu la dos, suas fo lhas si len ci o sas e de pen -
du ra seus fru tos que não sa bem se quer
que são sa bo ro sos; eu não sou uma ár vo re 
que liga sua par te su pe ri or, viva e mu tan te,
ao chão, por meio do tron co uno e frio. Eu
sou um ser hu ma no cuja fra gi li da de se afir -
ma em cada pas so que não pas sa de uma
que da in ter rom pi da. Eu sou um ser dual,
cin di do des de os pés por uma am bi güi da de 
bá si ca, por uma fis su ra que me move.
Meus bra ços e mi nha ca be ça se plan tam
no meu tron co e este se equi li bra so bre a
fra gi li da de e a du a li da de das per nas. Ao in -
vés de ga lhos, de fo lhas e de fru tos, agi to
bra ços des ga lha dos e pro du zo pa la vras,
ex pres so sen ti men tos, pa i xões, sen sa ções,
idéi as e ide a is.

O que é bá si co em mim é a du a li da de,
a am bi va lên cia, a dú vi da, o medo de cair e
de mor rer. A ter rí vel cons ciên cia de meus li -
mi tes e de mi nha fra gi li da de co e xis te com
mi nha in te li gên cia, mi nha for ça, meus in fi ni -
tos a cada mo men to al can ça dos e, em se -
gui da, ul tra pas sa dos. Mi nha dú vi da es sen ci -
al, mi nha am bi güi da de fun da men tal pro du -
zem uma cons ciên cia sem pre an gus ti a da,
ou an gus ti a da sem pre que a cons ciên cia
pou sa e se apo de ra da in ti mi da de do real.
Qu e ro ser uno, ín te gro, in te i ro. Não que ro
men tir, mas não te nho for ças para ar ros tar a 
ver da de e a re a li da de an gus ti an tes e im pla -
cá ve is.

Ser co e ren te e ser ple no é as su mir por 
in te i ro a mi nha du a li da de, as mi nhas am bi -
güi da des; cons ci en ti zar-me de mi nhas dú vi -
das e abra çar, unin do-as, as mi nhas par tes
con tra di tó ri as. Mi nha cons ciên cia ain da é



uma ilha cin za no meio do mar de on das ne -
gras e ame a ça do ras, ca pa zes de fa zer sub -
mer gir mi nha luz pe que na.

Eu sou pal co de in fin dá ve is diá lo gos
en tre as par tes opos tas que com põem a mi -
nha di ver si da de. Se eu fos se um ho -
mem-cris tal, trans pa rên cia e lu ci dez, eu se -
ria um cris tal que bra do, cin di do, dual, por -
que cris tal-ho mem.

Ao as su mir mi nha ver da de, te nho de
con fes sar que, em bo ra não que i ra ad mi tir
mi nha fis su ra, mi nha re li ga ção, mi nha re u -
nião, e me re be le con tra essa es sên cia ver -
da de i ra, dual, ao afir mar que não te nho re li -
gião, es tou di zen do que, ao mes mo tem po,
pos suo to das as cren ças, ri tu a li zam em mim 
as ma gi as pri me vas, exis tem em mim pa vo -
res e fra que zas avo en gos e mi tos pri mi ti vos. 
Sou um ser fra co, dual e re li gi o so: um ser
que se ren deu à ver da de. Mas, se meu
Selbst jun gui a no ou meu id e meu in cons ci -
en te fre u di a nos são ha bi ta dos por to das as
re li giões, mi tos, cren ças e fan ta si as, eu tam -
bém sou ateu e ma te ri a lis ta. 

A ilha cin za de mi nha cons ciên cia per -
di da quer ser con ti nen te, ven cer on das ne -
gras e bri lhar. Ela sabe que o úni co bri lho
pos sí vel é o cla rão an gus ti a do do ser cons -
ci en te. 

Sou um ve lho e, de re pen te, des per ta
em mim a cri an ça que dor mia em meu es -
que ci men to. Le van ta, cor re e brin ca o meu
eu cri an ça. 

Nos mo men tos de ple ni tu de, de for ça, 
de le vi ta ção, pres cin do de mi nhas per nas,
le vi to. Esque ço os de u ses e peco ao as su -
mir-me como to ta li da de co e sa e co e ren te.
Tal vez, su ge re mi nha dú vi da, ao se fa zer
ma te ri a lis ta e de cla rar sua in de pen dên cia,
você te nha en car na do um se mi de us: ao se
trans for mar, você se hi pos ta si ou e veio a
ser ape nas Nar ci so, o de mi ur go da va i da -
de. E, as sim, re a fir mo a du a li da de e a dú vi -
da que, jun to com o tra ba lho e a lin gua -
gem, me pro du zi ram, me mo de la ram e me
trans for mam. 

O que pro cu ra, en tão, nes sa sua vida
so fri da, por que o olhar já em ba ça do, os ca -
be los em bran que ci dos por uma in qui e ta ção
cons tan te, por um tra ba lho con tí nuo, por um 
pes qui sar e in da gar sem fim, se não pro cu ra 

a ver da de, por que ela vem de mãos da das
com a an gús tia? Se não quer ser sá bio e
des de nha do po der, o que de se ja, en tão,
per gun ta uma par te de mi nha uni da de à ou -
tra par te de mi nha di ver si da de. No fun do, te -
nho de as su mir que, ma te ri a lis ta e ateu,
que ro mes mo é ser san to. Não um san to
qual quer, com ve las nos pés, cer ca do de
uma mul ti dão de de vo tos e in co mo da do pe -
los pe di dos sem fim de so cor ros, pe las so li -
ci ta ções de mi la gres meus...

Para cada des va lia, para cada so fri -
men to ou cada afli ção exis te um san to de
plan tão: o san to das cri an ças, o san to dos
ve lhos, o san to dos pre si diá ri os, o san to dos 
de ve do res, o san to dos mar gi na li za dos, o
san to dos ne gros, o san to dos maus po lí ti -
cos, o dos la drões e o das pros ti tu tas. Até
mes mo os ge no ci das e os ban que i ros têm
seu san to, o que pro va ria a in fi ni ta mi se ri -
cór dia de Deus, se ele, exis tin do, pro te ges -
se os bons e a cor ja, pra ti can do, ao ni ve lar
os opos tos, es tra nha e in com pre en sí vel
”jus ti ça“.

Só os ma te ri a lis tas e ate us não têm
san to e, por isto, o san to dos ate us se ria o
mais hu mil de e es que ci do de to dos os san -
tos. Logo, o me nos va i do so, o mais san to
de les...“

Hu mil de men te, can di da to-me a ser san to dos
ate us.

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

O Sr. Mo re i ra Men des de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. La u -
ro Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, por 20 mi -
nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is de
uma au sên cia de qua se duas se ma nas, vol to hoje a
esta tri bu na para, no va men te, abor dar um tema de
re le vân cia não ape nas para o País, mas, so bre tu do,
para o meu Esta do, Ron dô nia. Tra ta-se da dis cus -
são da Me di da Pro vi só ria nº 2166, co nhe ci da em
Ron dô nia como Me di da Pro vi só ria nº 2080, aque la
que pro põe mo di fi ca ções pro fun das no Có di go Flo -
res tal Bra si le i ro. E para re pe tir o que sem pre te nho
dito: que mu i tas das mo di fi ca ções são ab so lu ta men -



te pro ce den tes, vão mo der ni zar a nos sa le gis la ção
flo res tal e per mi tir que o Bra sil re al men te se pre o cu -
pe com o seu meio am bi en te.

Entre tan to, no seu con tex to, vem em bu ti do o
art. 16, que en ges sa o de sen vol vi men to da Ama zô -
nia, pois pre vê o au men to da re ser va flo res tal, na pro -
pri e da de pri va da, de 50 para 80%, o que, no caso da
Ama zô nia e do meu Esta do, in vi a bi li za por com ple to o 
de sen vol vi men to. Pior do que isso, não per mi te o
avan ço do de sen vol vi men to e faz que a nos sa po pu la -
ção re tro ce da, ca mi nhe de vol ta ao pas sa do. 

E por que isso? Por que Ron dô nia, que ro re pe tir
en fa ti ca men te, foi co lo ni za do ofi ci al men te pelo Incra
e, por tan to, pelo Go ver no, que con vo cou bra si le i ros
de to dos os qua dran tes para ocu par aque la re gião há
32 anos. Na que la épo ca, para o pro du tor po der re ce -
ber os tí tu los de fi ni ti vos que o Incra ex pe dia – e ve jam
que toda a co lo ni za ção foi fe i ta pelo Incra –, exi gia-se
dele, exi gia-se que o ocu pan te da ter ra des flo res tas -
se 50% da área. E ele as sim pro ce deu. 

Alguns exa ge ra ram, fo ram além do que de vi am
ir e, por tan to, de ve rão re com por a flo res ta. Mas mu i -
tos cum pri ram a lei e trans for ma ram aque les 50% em
ter ra pro du ti va e lá es tão pro du zin do. De re pen te, o
Go ver no mo di fi ca a re gra do jogo, diz que não é mais
as sim. Da qui para a fren te, a pre tex to de pre ser var a
flo res ta, ima gi na que, im pon do essa re gra, pre ju di -
can do o di re i to ad qui ri do, vai re sol ver o pro ble ma. O
que não é ver da de. 

O Bra sil está mal in for ma do so bre isso e con ti -
nuo in sis tin do que nós to dos de ve mos ter a res pon sa -
bi li da de de pre ser var, sim, o bi o ma Ama zô nia, de pre -
ser var os 80%, tal vez até mais, da flo res ta tro pi cal
úmi da bra si le i ra, mas não com o dis cur so fá cil de que
a pre ser va ção vai se apo i ar so bre 80% da pro pri e da -
de pri va da. Isso é uma fa lá cia, até por que a pro pri e -
da de pri va da, na Ama zô nia, não che ga a 22%. 

Mas no va men te toco nes se as sun to por que se
tra ta de um pro ble ma gra ve, pre o cu pan te, an gus ti an te e 
tão pro fun da men te ar ra i ga do no sub cons ci en te da po -
pu la ção de Ron dô nia que nos de fron ta mos com algo
inu si ta do até. E é isso que que ro tra zer nes ta tar de.

Sr. Pre si den te, Ron dô nia é um Esta do ru ral e
que tem toda a sua cul tu ra e todo o seu povo mu i to li -
ga dos à zona ru ral. São 85 mil pe que nas pro pri e da -
des, são qua se 250 mil pro du to res ru ra is que vi vem
no cam po, que mo ram na pro pri e da de, jun ta men te
com suas fa mí li as. 

Mas o pro du tor já não é mais aque le que foi para 
o Esta do há 32 anos, a que me re fe ri há pou cos mi nu -
tos. É o fi lho, é o neto, é a nora. É toda a fa mí lia, que

mora e tra ba lha no cam po, com uma qua li da de de
vida mu i tas ve zes me lhor do que aque la que ti nha
quan do co me çou a des bra var a flo res ta. 

Então, Ron dô nia é um Esta do ru ral, que tem um
ape go mu i to gran de pela cul tu ra do meio ru ral, que
leva as tra di ções de São Pa u lo, dos in te ri o res de Mi -
nas Ge ra is, Espí ri to San to e Pa ra ná para lá. Por tan to,
exis tem fes tas do pro du tor ru ral em pra ti ca men te todo 
o Esta do. 

Do min go pas sa do, par ti ci pei de uma de las, no
Mu ni cí pio de Te o bro ma, no meu Esta do, a V Fes ta do
Pro du tor Ru ral. Essas fes tas são ca rac te ri za das por
even tos li ga dos, de al gu ma for ma, à ex po si ção de
ani ma is, como a Fes ta do Peão Bo i a de i ro; elas são
ani ma das por ban das tra di ci o na is que an dam por
todo o Esta do. Em nos so Esta do, te mos uma ban da
mu i to co nhe ci da, a Ari San tos e os Re cam pa dos, es -
pe ci a li za da em mú si ca ser ta ne ja. Em de ter mi na do
mo men to, na apre sen ta ção da fes ta, o ani ma dor –
aque la pes soa que fica o dia in te i ro com o mi cro fo ne
na mão para ani mar o povo, cha man do, in ter ca lan do
a sua fala com mú si cas que apre sen ta ali em CDs,
algo que hoje está tão di fun di do – apre sen tou uma
mú si ca cuja le tra cha mou a mi nha aten ção. A mú si ca
fa la va em 2080. Pen sei en tão: ”Co nhe ço essa his tó -
ria. Ela deve es tar re la ci o na da com a Me di da Pro vi só -
ria nº 2080, que hoje leva o nú me ro 2166.“

Para mi nha sur pre sa, pro cu rei o ani ma dor que,
em se gui da, cha mou o au tor da le tra, co nhe ci do por
lá como Vil la, da Emple má qui nas, uma em pre sa do
Esta do, sen do a mú si ca do Ari San tos. Con fes so a V.
Exª que, quan do ouvi a mú si ca, emo ci o nei-me. Aqui lo 
re tra ta re al men te o sen ti men to do povo do Esta do de
Ron dô nia e está ab so lu ta men te ar ra i ga do na ca be ça
das pes so as, no sub cons ci en te do povo do Esta do. E
como pre o cu pa o povo ron do ni en se a Me di da Pro vi -
só ria nº 2166, que pre ci sa ser re for mu la da na par te
que tra ta da pre ser va ção de 80% da re ser va flo res tal
na pro pri e da de pri va da!

Qu e ro re gis trar aqui, para que seja trans cri ta
nos Ana is da Casa, a le tra des sa mú si ca, que, re al -
men te, re tra ta o sen ti men to do povo so fri do da zona
ru ral do meu Esta do, que é o povo que cons trói Ron -
dô nia e que, com sua de ter mi na ção, von ta de e gar ra,
de fato, pro duz. 

Sr. Pre si den te, nos so Esta do é es sen ci al men te
agrí co la. Vi ve mos da pro du ção do le i te, do café, da
pe cuá ria, da pro du ção de grãos, do ca cau, mas, so -
bre tu do, do le i te e do café, pro du tos que es tão sen do
ven di dos a pre ços ba i xos no mer ca do. 



Além dis so, veio a edi ção da Me di da Pro vi só ria
nº 2166, que en ges sa mais a pos si bi li da de de de sen -
vol vi men to, pre o cu pan do a to dos.

Pas so à le i tu ra da le tra da mú si ca, cujo tí tu lo é
”Vin te Oi ten ta“:

Lá pe los anos se ten ta quan do veio um Pre si -
den te

Foi no rá dio e na TV con vi dan do nos sa gen te
Para abrir um ter ri tó rio num dis cur so co mo ven te
Pro me teu casa e co mi da e um fu tu ro mais de -

cen te.
Foi o Pre si den te Mé di ci que con vo cou nos sa

gen te
Inte grar para não en tre gar era a lei do Pre si den te
Para de fen der a Ama zô nia com for ça de unha e

den te
Pôr para fora os in va so res e grin gos in tran si gen tes.

Re frão

Com tan ta mata no mun do pro Gre en pe a ce
pre ser var

Ti nha que vir para Ron dô nia para nos pre ju di car. 
Com tan ta mata no mun do pro Gre en pe a ce pre -

ser var
Ti nha que vir para Ron dô nia para nos pre ju di car.

Em pou co mais de dez anos tava aber ta a re gião
La vou ra de todo o tipo, ma de i ra para ex por ta ção
Gado de cor te e le i te e mu i ta mi ne ra ção
De Ter ri tó rio para Esta do mais com ple to da Na ção.
Mas ago ra para o pro gres so e o tra ba lho per sis -

ten te
Pre ci sa mos mais es pa ço para abrir mos no vas

fren tes
Mas para tra var nos sos pla nos o Gre en pe a ce se 

apre sen ta
Nos en fi an do go e la aba i xo uma tal lei vin te oi -

ten ta

E aí no va men te o re frão, que não vou ler mais. 

Essa tal de vin te oi ten ta com pre tex to am bi en -
ta lis ta

Pra aca bar com agri cul tu ra, ga rim pe i ro e pe cu a -
ris ta.

Qu e rem que re flo res te mos nos sa ter ras pro du ti vas
E vol te mos don de vi e mos como bar cos a de ri va.
Mas o Gre en pe a ce não sabe que te mos um zo -

ne a men to
Onde tá bem de fi ni da área de pre ser va men to.

Se for cum pri do a ris ca não com pro me te o an -
da men to,

O pro gres so do Esta do e o fim do des ma ta men to

No va men te o re frão aqui.

Esse nos so zo ne a men to ba se an do a su per -
ques tão 

De ter ras im pro du ti vas, de ín di os e cer ra dão.
São pro te gi das por lei a fim de pre ser va ção
E não tem pro je to igual den tro da fe de ra ção.
Se apro var a vin te oi ten ta de fato nos pre o cu pa
Tão que ren do nos ta xar como ter ra de vo lu ta
Se che ga mos aon de che ga mos com co ra gem e

for ça bru ta
Por isso acor da meu povo te mos que par tir pra

luta

E ter mi na com o re frão, que vou re pe tir:

Com tan ta mata pro Gre en pe a ce pre ser var
Ti nha que vir a Ron dô nia para nos pre ju di car.
Com tan ta mata no mun do pro Gre en pe a ce pre -

ser var
Ti nha que vir para Ron dô nia para nos pre ju di car

Essa é a le tra, Sr. Pre si den te, que faço ques -
tão seja trans cri ta nos Ana is des ta Casa, por que re -
tra ta exa ta men te o sen ti men to da po pu la ção de todo 
o Esta do de Ron dô nia hoje, e não ape nas o da po -
pu la ção ru ral. A in vi a bi li za ção do cam po se re fle te
di re ta men te no de sen vol vi men to e na sub sis tên cia
das ci da des, já que a mola pro pul so ra do co mér cio
e dos ser vi ços na ci da de é exa ta men te aqui lo que o
cam po pro duz. Qu an do o cam po não pro duz e vai
mal, a ci da de tam bém vai mal.

A per sis tir a pro pos ta cons tan te da me di da pro -
vi só ria edi ta da pelo Go ver no, ocor re rá a in vi a bi li za -
ção do cam po e as pes so as que vi vem hoje na zona
ru ral não te rão ou tra op ção se não aban do nar suas
pro pri e da des e en gros sar as fi le i ras dos po bres, dos
de sem pre ga dos, da pros ti tu i ção e da de ses pe ran ça
no en tor no das gran des ci da des do Esta do. 

E po de rão ser atin gi das, tal vez, ou tras gran des
ci da des bra si le i ras, por que as pes so as po de rão aban -
do nar o cam po e vol tar às suas ci da des de ori gem. 

E te nho cer te za de que não é isso que V. Exª nem 
os de ma is Pa res nes ta Casa de se jam para o nos so
Bra sil.

Fica aqui o re gis tro des sa le tra, de au to ria de Vil -
la, da Emple má qui nas – mú si ca de Ari San tos –, que
re tra ta re al men te o sen ti men to da nos sa po pu la ção.

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



O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos.) – Os
Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos 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. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, his to ri ca men te sabe-se que os co lo ni za do res
eu ro pe us de ram um au tên ti co ba nho de san gue nas 
po pu la ções na ti vas das Amé ri cas, da Áfri ca e da
Oce a nia. Mi lhões de au tóc nes des ses con ti nen tes
fo ram mor tos ou es cra vi za dos, o que re sul tou na ex -
tin ção de vá ri as et ni as, des de os Ma i as e Aste cas
até os abo rí ge nes aus tra li a nos.

Infe liz men te, no Bra sil, o mas sa cre não foi di fe -
ren te, e o co lo ni za dor por tu guês não pou pou nos sas
po pu la ções in dí ge nas. A ma i o ria dos que não fo ram
as sas si na dos, fo ram trans for ma dos em es cra vos.

Esti ma-se que, à épo ca do des co bri men to ofi ci -
al do nos so País, a po pu la ção in dí ge na ia de um mi -
lhão a cin co mi lhões de in di ví du os.

Hoje, con so an te es ti ma ti vas da Fun da ção Na ci -
o nal do Índio – FUNAI – essa po pu la ção não ul tra pas -
sa o nú me ro de tre zen tos e cin qüen ta mil ha bi tan tes,
o que cor res pon de a 0,22% do to tal da po pu la ção
bra si le i ra.

Essas pes so as ocu pam qui nhen tas e ses sen ta
e uma áre as in dí ge nas, com pre en den do qua se no -
ven ta e seis mi lhões de hec ta res, dis tri bu í das em du -
zen tos e vin te e sete et ni as. Há ain da, em ple no ter ce -
i ro mi lê nio, cin qüen ta e três no ti fi ca ções de gru pos
iso la dos, ain da não con tac ta dos pelo cha ma do ”ho -
mem bran co“.

Ape sar dos es for ços go ver na men ta is – que não
ne ga mos – a dí vi da na ci o nal com nos sos ín di os ain da 
está lon ge de ser paga, pois gran de par te dos gru pos
in dí ge nas con vi ve com a pre ca ri e da de das con di ções 
de vida e com a fal ta de ações, no cam po da sa ú de.
Assim, o con ta to com os ”ci vi li za dos“ tem ge ra do a
ocor rên cia de gra ves epi de mi as e dis se mi na ção de
do en ças.

Há, por con se guin te, mu i to a ser fe i to pe los ín di -
os bra si le i ros, que ain da so frem toda sor te de dis cri -
mi na ção, além de in va sões de suas ter ras le gí ti mas
por par te de pos se i ros, de fa zen de i ros, de ma de i re i -
ros e de ga rim pe i ros.

Pois bem, Sr. Pre si den te, no nos so Esta do do
To can tins, o pa no ra ma, fe liz men te, é di ver so, e os ín -
di os que lá exis tem têm me re ci do es pe ci al aten ção do 
Go ver no Esta du al.

Nos so Esta do dis põe de po pu la ção in dí ge na de
cer ca de seis mil, du zen tos e qua tro in di ví du os, con -
so an te da dos apu ra dos pela Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de. São os Ka ra jás, gru po que in clui tam bém os
Ja va és, e que se con cen tram prin ci pal men te no Par -
que Indí ge na do Ara gua ia, numa área de mil e trin ta e
nove hec ta res; os Api na jés vi vem no ex tre mo nor te do 
To can tins, numa re ser va de cer ca de cen to e qua ren -
ta e um mil, no ve cen tos e qua tro hec ta res; os Xe ren -
tes, vi vem numa re ser va em To can tí nia, com área de
cen to e oi ten ta e três mil, du zen tos e qua ren ta e seis
hec ta res; e, fi nal men te, os Kra hôs, cuja re ser va, de
tre zen tos e dois mil, qui nhen tos e trin ta e três hec ta -
res, si tua-se en tre os Mu ni cí pi os de Go i a tins e Ita ca -
ra já, no no ro es te do Esta do.

O Go ver no do To can tins vem de sen vol ven do
pro gra mas des ti na dos não ape nas a as se gu rar qua li -
da de de vida aos in dí ge nas que vi vem em seu ter ri tó -
rio, como tam bém para res ga tar seus va lo res cul tu ra -
is e sua me mó ria.

Tan to isso é ver da de que vêm sen do im ple men -
ta das es co las bi lin gües, em por tu guês e no idi o ma
dos au tóc nes, ob je ti van do va lo ri zar e pre ser var os va -
lo res cul tu ra is de cada povo, com au las mi nis tra das
por pro fes so res in dí ge nas ade qua da men te tre i na dos.

Aliás, há apro xi ma da men te um ano, em no vem -
bro de 2000, foi lan ça do ví deo-do cu men tá rio so bre
cada um dos po vos in dí ge nas exis ten tes no To can -
tins, com o pro pó si to de in cen ti var a con tri bu i ção para 
o re gis tro da His tó ria, da Arte e dos co nhe ci men tos
des ses po vos, no con tex to de um pro gra ma de sen vol -
vi do pela Se cre ta ria Esta du al de Cul tu ra, de no mi na -
do Co nhe cen do e Pre ser van do as Cul tu ras Indí ge nas 
do To can tins.

Esse Pro je to, aliás, me re ceu o re co nhe ci men to
do Mi nis té rio da Cul tu ra, re ce ben do o Prê mio Ro dri go 
Mel lo Fran co Andra de de 2000.

Pois bem, re cen te men te, no Pa lá cio Ara gua ia,
em Pal mas, re a li zou-se o II Encon tro com as Cri an ças,
que re u niu mais de qui nhen tos me ni nos e me ni nas,
com re pre sen tan tes de to das as na ções in dí ge nas do
Esta do. O Go ver na dor as se gu rou to tal apo io a es ses
gru pa men tos que vão par ti ci par do Encon tro Na ci o nal
Indí ge na, em no vem bro, no Mato Gros so do Sul.

Nes sa opor tu ni da de, foi anun ci a da a im plan ta -
ção de mais es co las em to das as al de i as exis ten tes
no in te ri or do Esta do, o que con tri bu i rá de ter mi nan te -
men te para a pro mo ção so ci al, me lho ra das con di -
ções de vida e para a ob ten ção de tra ba lho dig no a to -
dos os ín di os to can ti nen ses.



Ve ri fi ca-se, por con se guin te, que o Go ver no do
Esta do do To can tins vem en vi dan do es for ços no sen ti -
do de as se gu rar me lho res con di ções de vida e pre ser -
va ção dos ines ti má ve is va lo res cul tu ra is de to dos os po -
vos in dí ge nas exis ten tes na área de sua ju ris di ção.

Em nos so Esta do, está sen do res ga ta da, pa u la -
ti na men te, mas com de ter mi na ção, a imen sa dí vi da
con tra í da com nos sos ín di os.

Era esse, Sr. Pre si den te, o re gis tro que que ría -
mos fa 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, co me mo ra-se o
Dia do Mé di co em 18 de ou tu bro para ho me na ge ar
São Lu cas, o pa tro no da clas se. A data já era há mu i to 
tem po co nhe ci da como o ”Dia de São Lu cas“, o mé di -
co e pin tor que es cre veu o 3º Evan ge lho e os Atos dos 
Após to los da Bí blia Sa gra da. São Lu cas nas ceu na
Antió quia, atu al Tur quia, no iní cio do sé cu lo I. Bon do -
so e ab ne ga do, pe re gri nou por mu i tos lu ga res cu ran -
do as pes so as e de sa fi an do ins ti tu i ções po lí ti cas. Não 
co nhe ceu Je sus, mas es cre veu o Evan ge lho, trans mi -
tin do suas pa la vras. Mor reu aos 80 anos. Seus res tos
mor ta is es tão na Ba sí li ca de San ta Jus ti na, em Pá -
dua, na Itá lia. Sua vida é con ta da no li vro Mé di co de
Ho mens e Almas, hoje uma ra ri da de.

Na data em que se co me mo ra o ”Dia do Mé di -
co“, en ten do que a me lhor ho me na gem que po de mos 
pres tar a esse pro fis si o nal é pro mo ver, nes te ple ná -
rio, uma re fle xão, mes mo que bre ve, a res pe i to da éti -
ca mé di ca em re la ção às de man das do mun do con -
tem po râ neo.

A Me di ci na, como prá ti ca do so cor ro às en fer mi -
da des do ho mem, teve iní cio, cer ta men te, com o apa -
re ci men to do pri me i ro ser hu ma no. Nas ci da num pas -
sa do lon gín quo, era mis ti ca men te exer ci da por fe i ti ce -
i ros, pa jés ou xa mãs que exor ci za vam os ma les de
seus se me lhan tes – cu jas ca u sas en ten di am ser de vi -
das às iras di vi nas.

Se gun do a his tó ria da me di ci na oci den tal, a prá -
ti ca mé di ca ra ci o nal ini ci ou-se, ain da que em pi ri ca -
men te, na Gré cia an ti ga, por Hi pó cra tes, o mes tre de
Cós, que con se guiu res ga tar a me di ci na dos de u ses
e en tre gá-la aos ho mens.

Di zia o Pai da Me di ci na: ”Com pro me to-me a tra -
tar a do en ça sa gra da – a epi lep sia. Para mim ela não
é mais sa gra da que as ou tras do en ças, se não que
obe de ce a uma ca u sa na tu ral e a sua su pos ta ori gem
di vi na está ra di ca da na ig no rân cia dos ho mens e no
as som bro que pro duz pe cu li ar ca rá ter“.

Des de en tão, a me di ci na oci den tal se de sen vol -
veu es tri ba da em dois pi la res: o co nhe ci men to e os va -

lo res hu ma nos. Uma ou tra ca rac te rís ti ca, igual men te
im por tan te, in cor po ra da à per so na li da de pro fis si o nal
mé di ca, re fe re-se à con cep ção éti co-ide o ló gi ca do exer -
cí cio da Me di ci na, tra du zi da pelo ide al de ser vir.

Foi des sa ma triz fi lo só fi ca que de ri vou um fa zer
mé di co ca rac te ri za do pela be ne fi cên cia, o bo nun fa -
ce re, ado ta do como a prá ti ca do bem, se gun do o ”sa -
ber“ e a ”ra zão“ pro fis si o nal. De igual modo, esse ide -
al de fa zer o bem não po de ria des cu rar-se da ob ser -
vân cia em não pro du zir dano ao pa ci en te, daí o afo ris -
mo pri mum non no ce re, tra du zin do o prin cí pio da
não-ma le fi cên cia.

São es ses dois prin cí pi os da éti ca hi po crá ti ca –
be ne fi cên cia e não-ma le fi cên cia – que jus ti fi ca ram,
ao lon go des ses qua se três mi lê ni os de prá ti ca mé di -
ca, o po der mé di co exer ci do so bre o pa ci en te.

Essas vir tu des con ver gem para os prin cí pi os
ge ra is con sa gra dos pela pro fis são mé di ca: a au to no -
mia pro fis si o nal, a re je i ção ao mer can ti lis mo, o aper -
fe i ço a men to téc ni co-ci en tí fi co, a jus ti ça, a pro mo ção
da sa ú de, o si gi lo pro fis si o nal e o be ne fí cio in con di ci -
o nal do pa ci en te.

São es sas vir tu des e prin cí pi os que dão a di -
men são pe cu li ar ao pro fis si o nal, con fi gu ra da na re la -
ção mé di co-pa ci en te, ele men to in dis so ciá vel, do sa -
ber-fa zer mé di co, que se acha sus ten ta da pela le gi ti -
mi da de da au to ri da de e do po der mé di co e pela con fi -
a bi li da de e con fi den ci a li da de, que têm como re sul tan -
te a cre di bi li da de pro fis si o nal.

No en tan to, a ex po nen ci al ex pan são da base do
co nhe ci men to mé di co-bi o ló gi co, ocor ri da nos dois úl -
ti mos sé cu los, de ter mi nou mu dan ças sig ni fi ca ti vas na 
prá xis mé di ca como, por exem plo, a acen tu a da es pe -
ci a li za ção ou as al te ra ções nas re la ções de tra ba lho,
ca rac te ri za das pela ins ti tu ci o na li za ção e bu ro cra ti za -
ção do tra ba lho mé di co e a evi den te ur ba ni za ção pro -
fis si o nal, en tre ou tras.

Essas mu dan ças oca si o na ram uma fra gi li za ção
do mo de lo li be ral da Me di ci na, o que en fra que ceu a
sua au to no mia téc ni ca, o seu po der de de ci são e a re -
la ção mé di co-pa ci en te, afe tan do o pres tí gio pro fis si o -
nal e o sta tus do mé di co na so ci e da de atu al.

É pos sí vel per ce ber, no es tu do das ten dên ci as
atu a is, a exis tên cia dos se guin tes fe nô me nos de ter -
mi nan tes de mu dan ças na prá ti ca pro fis si o nal: a ex -
plo são da in for ma ção, le van do a uma frag men ta ção
do sa ber e ao apa re ci men to de no vas es pe ci a li za -
ções; pres sões eco nô mi cas, que ele vam o cus to da
me di ci na tec no ló gi ca e que, por ou tro lado, im põem a
re du ção de prá ti cas ou pro ce di men tos mé di cos, com
res tri ção da au to no mia pro fis si o nal; pres sões po lí ti -
cas, re pre sen ta das por mo de los go ver na men ta is de
sa ú de pú bli ca que ne gli gen ci am a for ma ção ade qua -



da dos re cur sos hu ma nos, além da au sên cia de po lí ti -
ca de re mu ne ra ção dig na a es ses pro fis si o na is; for -
ças de um mer ca do glo bal ou de uma eco no mia mun -
di a li za da, com a in tro du ção dos pla nos e se gu ros de
sa ú de pri va dos, além da in ter na ci o na li za ção da pres -
ta ção de ser vi ços mé di cos; a cres cen te pri va ti za ção
dos sis te mas de sa ú de, que vêm ado tan do o mo de lo
de eco no mia de mer ca do em pra ti ca men te to dos os
pa í ses, le van do à in ter me di a ção do tra ba lho mé di co.

Esses fa tos re fle tem uma ten dên cia ge ral para a 
des pro fis si o na li za ção ou, en tão, uma re for mu la ção
das atu a is re gras pro fis si o na is den tro de uma so ci e -
da de.

No caso da pro fis são mé di ca, pa re ce ser ne ces -
sá rio de fi nir aqui lo que en ten de mos por sa ú de, Me di -
ci na, qua li da de de vida e bem-es tar. Re de fi ni ção que
deve ser tan to teó ri ca quan to prá ti ca, exa mi nan do as
suas di men sões an tro po ló gi cas, nos seus as pec tos
per ma nen tes e nas suas pers pec ti vas fu tu ras.

Nes te iní cio de sé cu lo, os va lo res e os prin cí pi os 
fun da men ta is da ci vi li za ção es tão em ple na re vi são.
Na área da Me di ci na, a in da ga ção mais re cor ren te é
como nos com por ta re mos em re la ção a ques tões que 
en vol vem a vida e a mor te, tais como: in ter rup ção vo -
lun tá ria da gra vi dez e eu ta ná sia; as con di ções em
que é ace i tá vel res trin gir as li ber da des in di vi du a is de
por ta do res de afec ção men tal, que cons ti tu am uma
ame a ça para a sa ú de pú bli ca; os li mi tes éti cos para a
in ves ti ga ção ci en tí fi ca e para a prá ti ca de pro ce di -
men tos di ag nós ti cos e te ra pêu ti cos; a re so lu ção dos
po ten ci a is con fli tos de in te res se en tre as prá ti cas co -
mer ci a is de se to res eco nô mi cos im por tan tes e os ob -
je ti vos da po lí ti ca de sa ú de; as re la ções en tre cres ci -
men to eco nô mi co, po lí ti cas so ci a is, sus ten ta bi li da de
am bi en tal e sa ú de.

Como se vê, Sras. e Srs. Se na do res, a pro fis são 
mé di ca in cor po rou, tal vez como ne nhu ma ou tra, os
di le mas e os con fli tos do nos so tem po.

Lon ge vai a épo ca em que a ob ten ção de um di -
plo ma de Me di ci na sig ni fi ca va a se gu ran ça pro fis si o -
nal, o pres tí gio so ci al e a ga ran tia de uma vida dig na.

O gla mour de ou tro ra trans for mou-se em inú me -
ros de sa fi os para uma ca te go ria com pro me ti da pelo
in cha ço de pro fis si o na is, cada vez me nos pre pa ra dos 
para o exer cí cio da Me di ci na. Essa é uma das prin ci -
pa is re i vin di ca ções da clas se na atu a li da de: ma i or fis -
ca li za ção so bre as no vas es co las mé di cas, mu i tas
com os mal fa da dos cur sos de ”fun do de quin tal“. A
pre o cu pa ção é jus ti fi ca da, afi nal toda mer ca do ria pro -
du zi da em ex ces so aca ba per den do a qua li da de. 

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, por si tu -
a ções como essa é que os pro fis si o na is con vi vem, in -
fe liz men te, com o au men to no nú me ro de ca sos de

er ros mé di cos cons ta ta dos pe los Con se lhos Re gi o -
na is de Me di ci na e a ba na li za ção dos va lo res co bra -
dos por con sul tas. E por fa lar em ba na li za ção, não po -
de ria de i xar de cha mar a aten ção da so ci e da de para
o fato de o Go ver no fe de ral pa gar pou co mais de 2 re -
a is por con sul ta vin cu la da ao Sis te ma Úni co de Sa ú -
de (SUS), quan do o mí ni mo de ve ria ser de 39 re a is.
Obvi a men te, o va lor de 2 re a is não é o re pas sa do
para o mé di co, mas a quan tia ir ri só ria, por si só, ca -
rac te ri za o quan to a pro fis são não vem re ce ben do a
aten ção que ne ces si ta.

Esse é um re ca do di re to não ape nas para nós,
par la men ta res, mas para a so ci e da de em ge ral. Pou -
cos se em pe nham, pra va ler, no res ga te do pres tí gio
que a clas se mé di ca um dia che gou a ter. Aque la que
já foi a pro fis são mais de se ja da des se País, en fren ta
uma cri se de iden ti da de que as sus ta as pes so as que
dela de pen dem di re ta e in di re ta men te.

Hoje, o pro fis si o nal da Me di ci na se vê com pe li -
do a en fren tar uma jor na da de su ma na de tra ba lho em 
múl ti plos em pre gos, em pre cá ri as con di ções téc ni cas 
e ma te ri a is e per ce ben do uma re mu ne ra ção in su fi ci -
en te para pro ver sua sub sis tên cia e per mi tir o seu
aper fe i ço a men to pro fis si o nal.

Além dis so, é acos sa do, como vi mos, pe las
ques tões éti cas ine ren tes às trans for ma ções da so ci -
e da de.

A des pe i to de to das es sas di fi cul da des, te mos,
em nos so País, gran des exem plos de vo ca ções mé di -
cas, em to das as es pe ci a li za ções e em mu i tas áre as
da pes qui sa ci en tí fi ca.

A es ses pro fis si o na is ren do a mi nha ho me na -
gem, no dia de hoje. Mas enal te ço, par ti cu lar men te,
aque les pro fis si o na is anô ni mos, como mu i tos que co -
nhe ço atu an do em meu Esta do, que en fren tam, di a ri -
a men te, uma ba ta lha con tra a pre ca ri e da de de nos so
sis te ma de sa ú de e con tra a pró pria fra gi li da de da
vida hu ma na.

Ao tem po em que cum pri men to es ses pro fis si o -
na is, for mu lo vo tos para que o pre ce i to cons ti tu ci o nal
que de ter mi na a sa ú de como um di re i to de to dos e um
de ver do Esta do se tor ne uma re a li da de nes te País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são. 

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 24 
mi nu tos.)



Ata da 139ª Sessão Não De li be ra ti va
em 22 de outubro de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Mo za ril do Ca val can ti e Lind berg Cury

{(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses -
são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ri car -
do San tos, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 235, DE 2001
(Nº 1.094/2001, na Ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do pa rá gra fo úni co, in fine, do art.

104, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à con si de ra ção
de Vos sas Exce lên ci as o nome do Dou tor Luiz Fux, De -
sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Rio
de Ja ne i ro, para com por o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
no car go de Mi nis tro, na vaga de cor ren te da apo sen ta -
do ria do Se nhor Mi nis tro Hé lio de Melo Mo si mann.

Os mé ri tos do Dou tor Luiz Fux, que me in du zi -
ram a es co lhê-lo para o de sem pe nho des sa ele va da
fun ção, cons tam do ane xo cur ri cu lum vi tae.

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Luiz Fux, bra si le i ro, 47 anos, nas ci do em
26-4-53, na tu ral do Rio de Ja ne i ro, ca sa do, pai de 2 fi -
lhos, Ma ri an na Fux (20 anos) e Ro dri go Fux (18
anos), De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, com 19 anos de car re i ra na
Ma gis tra tu ra.

Fi li a ção: Men del Wolf Fux/Lucy Fux
Iden ti da de: IFP 2853327 — RJ
CPF: 387 106 767—91

• Advo ga do da Shell Bra sil S. A. Pe tró leo –
1976/1978, apro va do em 1º lu gar em con cur so.

• Pro mo tor de Jus ti ça do Esta do do Rio de Ja -
ne i ro — 1979/1982,

Co mar ca onde exer ceu suas ati vi da des:

Tra ja no de Mo ra es
San ta Ma ria Ma da le na
Cor de i ro
Can ta ga lo
Nova Igua çu
Ma caé
Pe tró po lis

• Juiz de Di re i to do Esta do do Rio de Ja ne i ro, 
apro va do 1º lu gar no con cur so re a li za do
em 1982;

Co mar cas onde exer ceu suas ati vi da des:

Ni te rói
Ca xi as
Pe tró po lis
Rio de Ja ne i ro (Ca pi tal)
Re gis tro Ci vil das Pes so as Na tu ra is

• Pro mo vi do por me re ci men to para o car go de
Juiz de Di re i to da Entrân cia Espe ci al da 9ª
Vara Cí vel do Rio de Ja ne i ro.

• Pro mo vi do por me re ci men to para o car go de
Juiz de Di re i to do Tri bu nal de Alça da do Esta -
do do Rio de Ja ne i ro.

• Pro mo vi do por me re ci men to para o Car go de
De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça do
Esta do do Rio de ja ne i ro.

• Elo gio Pú bli co do De sem bar ga dor Cor re ge -
dor-Ge ral da Jus ti ça, pu bli ca do no DO – Po -
der Ju di ciá rio – de 17-7-97.

•  De sig na do como Juiz Ele i to ral no pe río do
com pre en di do en tre 1983 a 1997;

– Zo nas Ele i to ra is:
13ª Zona Ele i to ral
25ª Zona Ele i to ral



• Di re tor de Ensi no da Esco la da Ma gis tra tu ra
do Esta do do Rio de Ja ne i ro in di ca do para o
biê nio: 2001/2003.

• Pro fes sor de Di re i to Ju di ciá rio Ci vil da Fa cul -
da de de Di re i to da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca -
tó li ca do Rio de Ja ne i ro (PUC ) — 1977/1982.

• Pro fes sor da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver -
si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro —(UERJ)
des de 1977.

• Pro fes sor Li vre-Do cen te em Pro ces so Ci vil
da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, apro va do em lº lu -
gar no con cur so re a li za do em 1990.

• Pro fes sor Ti tu lar de Pro ces so Ci vil da Fa cul -
da de de Di re i to da Uni ver si da de do Esta do do 
Rio de Ja ne i ro, apro va do em 1º lu gar no con -
cur so re a li za do em 1995.

• Pro fes sor da Esco la da Ma gis tra tu ra do Esta -
do do Rio de Ja ne i ro.

• Pro fes sor da Esco la Su pe ri or de Advo ca cia
da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil.

• Pro fes sor do Cur so de Pós-Gra du a ção (Mes -
tra do e Dou to ra do) da Fa cul da de de Di re i to
da Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

• Pro fes sor Con fe ren cis ta da Fa cul da de de Di -
re i to da Uni ver si da de Ca tó li ca de Pe tró po lis
(UCP).

• Pro fes sor Con fe ren cis ta em Even tos Ju rí di -
cos Na ci o na is e Inter na ci o na is.

• Mem bro da Co mis são Esta du al Le gis la ti va
que ins ti tu iu os Ju i za dos Espe ci a is no Esta do
do Rio de Ja ne i ro – 1990.

• Mem bro da Co mis são Esta du al dos Ju i za dos
Espe ci a is do Esta do do Rio de Ja ne i ro –
1998.

• Mem bro da Ban ca exa mi na do ra de Pro ces so
Ci vil do Con cur so para a Pro cu ra do ria do Mu -
ni cí pio do Esta do do Rio de Ja ne i ro – 1996.

• Mem bro da Ban ca exa mi na do ra de Pro ces so
Ci vil do Con cur so para a Pro cu ra do ria do
Esta do do Rio de Ja ne i ro – 1999.

• Mem bro da Ban ca exa mi na do ra de Pro ces so
Ci vil do Con cur so para a Ma gis tra tu ra do
Esta do do Rio de Ja ne i ro – 2000.

• Mem bro da Ban ca exa mi na do ra do Con cur so
para Pro fes sor Asses sor de Pro ces so Ci vil da
USP ( Uni ver si da de de São Pa u lo) – 2000.

• Mem bro das Ban cas exa mi na do ras dos Con -
cur sos de Mes tra do e Dou to ra do na área de
Pro ces so Ci vil da Uni ver si da de do Esta do do

Rio de Ja ne i ro — 1996 – 1997 – 1998 – 1999
– 2000.

• Che fe do De par ta men to de Pro ces so Ci vil da
Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de do
Esta do do Rio de Ja ne i ro — no biê nio de 1998 
— 2000.

Obras Ju rí di cas (9):
• Inter ven ção de Ter ce i ros – Ed. Sa ra i va – 1990
• Lo ca ções Pro ces so e Pro ce di men tos – Ed.

Des ta que – 1991 – 4ª edi ção
• Re vi são Ju di ci al do Alu guel – Ed. Des ta que –

1992
• Tu te la Ante ci pa da e Lo ca ções – Ed. Des ta que 

– 1994— 2ª edi ção
• Tu te la de Se gu ran ça e Tu te la da Evi dên cia –

Ed. Sa ra i va – 1994
• Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is e Sus -

pen são Con di ci o nal do Pro ces so Pe nal – Ed.
Fo ren se – 1997 — 2ª edi ção.

• Ma nu al dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is – Ed.
Des ta que – 1998 — 3ª edi ção.

• Cur so de Pro ces so Ci vil – Ed. Fo ren se —
2001 — 2ª edi ção (no pre lo).

• Tu te la de Urgên cia e Pla no de Sa ú de – Ed.
Espa ço Ju rí di co – 2000. – Des. Luiz Fux.

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

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 427/2001, de 16 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, in for ma ções em res pos ta ao Re -
que ri men to nº 291, de 2001, do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, bem como dis po ni bi li zan do-as tam bém em
meio mag né ti co.

Com re fe rên cia ao Avi so que aca ba de 
ser lido, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio 
que o Re que ri men to nº 291, de 2001, foi en -
vi a do ao Mi nis tro da Fa zen da, nos ter mos
do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001. No
en tan to, aque le Mi nis té rio, ao en ca mi nhar a
res pos ta, não clas si fi cou como si gi lo sas as
in for ma ções re me ti das a esta Casa. Em ra -
zão dis to não foi ado ta do o tra ta men to pre -
vis to no art. 157 do Re gi men to Inter no.

Nes se sen ti do, as in for ma ções e o dis -
que te fo ram en ca mi nha dos ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

Nº 284/2001, de 17 do cor ren te, do Mi nis tro de 
Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do as in for -



ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 238, de
2001, de ini ci a ti va da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

As in for ma ções fo ram ane xa das ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 238, de
2001, que vol ta à Co mis são de Fis ca li za ção 
e Con tro le.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2001

(Nº 1.733/96, na Casa de ori gem)

Esten de à mãe ado ti va o di re i to à li -
cen ça-ma ter ni da de e ao sa lá rio-ma ter ni -
da de, al te ran do a Con so li da ção das Leis
do tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 392 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, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 392. A em pre ga da ges tan te tem di -
re i to à li cen ça ma ter ni da de de cen to e vin te
dias, sem pre ju í zo do em pre go e do sa lá rio.

§ 1º A em pre ga da deve, me di an te
ates ta do mé di co, no ti fi car o seu em pre ga dor 
da data do iní cio do afas ta men to do em pre -
go, que po de rá ocor rer en tre o vi gé si mo oi -
ta vo dia an tes do par to e ocor rên cia des te.

§ 2º Os pe río dos de re pou so, an tes e
de po is do par to, po de rão ser au men ta dos
de duas se ma nas cada um, me di an te ates -
ta do mé di co.

§ 3º Em caso de par to an te ci pa do, a
mu lher terá di re i to aos cen to e vin te dias
pre vis tos nes te ar ti go.

§ 4º Fica au to ri za da, me di an te ates ta -
do mé di co, a mu dan ça pro vi só ria de fun ção
à em pre ga da grá vi da ou em pe río do de ale i -
ta men to.

§ 5º O em pre ga dor que, uti li zan do-se
de qual quer es tra té gia, obs tar o ple no gozo,
pela em pre ga da, da li cen ça-ma ter ni da de
pre vis ta nes te ar ti go in cor re rá em mul ta, em 
fa vor da ges tan te de cin co ve zes o sa lá rio
pago por ele à em pre ga da ges tan te." (NR)

Art. 2º A 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, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te dis -
po si ti vo:

“Art. 392A. À em pre ga da que ado tar ou 
ob ti ver guar da ju di ci al para fins de ado ção
de cri an ça será con ce di da li cen ça-ma ter ni -
da de nos ter mos do art. 392, ob ser va do o
dis pos to no seu § 5º.

§ 1º No caso de ado ção ou guar da ju -
di ci al de cri an ça até um ano de ida de, o pe -
río do de li cen ça será de cen to e vin te dias.

§ 2º No caso de ado ção ou guar da ju -
di ci al de cri an ça a par tir de um ano até qua -
tro anos de ida de, o pe río do de li cen ça será
de ses sen ta dias.

§ 3º No caso de ado ção ou guar da ju -
di ci al de cri an ça a par tir de qua tro anos até
oito anos de ida de, o pe río do de li cen ça
será de trin ta dias.

§ 4º A li cen ça-ma ter ni da de só será
con ce di da me di an te apre sen ta ção do ter mo 
ju di ci al de guar da à ado tan te ou guar diã."

Art. 3º A Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, pas sa a vi go rar acres ci da do se -
guin te dis po si ti vo:

“Art 71A À se gu ra da da Pre vi dên cia
So ci al que ado tar ou ob ti ver guar da ju di ci al
para fins de ado ção de cri an ça é de vi do sa -
lá rio-ma ter ni da de pelo pe río do de cen to e
vin te dias, se a cri an ça ti ver até um ano de
ida de, de ses sen ta dias, se a cri an ça ti ver
en tre um e qua tro anos de ida de, e de trin ta
dias, se a cri an ça ti ver de qua tro a oito anos 
de ida de.”

Art. 4º No caso das se gu ra das da pre vi dên cia
so ci al ado tan tes, a alí quo ta para o cus te io das des -
pe sas de cor ren tes des ta Lei será a mes ma que cus -
te ia as se gu ra das ges tan tes, dis pos ta no in ci so I do
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991.

Art. 5º As obri ga ções de cor ren tes des ta lei não
se apli cam a fa tos an te ri o res à sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca cão.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.733, DE 1996

Dá nova re da ção ao ar ti go 392 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro -
va da pelo De cre to-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 392 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, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 392 A em pre ga da ges tan te tem
di re i to à li cen ça-ma ter ni da de de 120 (cen to
e vin te) dias, sem pre ju í zo do em pre go e do
sa lá rio.

§ 1º A em pre ga da deve, me di an te ates -
ta do mé di co, no ti fi car o seu em pre ga dor da
data do iní cio do afas ta men to do em pre go,
que po de rá ocor rer en tre o 28º (vi gé si mo oi ta -
vo) dia an tes do par to e a ocor rên cia des te.

§ 2º Os pe río dos de re pou so, an tes e
de po is do par to, po de rão ser au men ta dos
de 2 (duas) se ma nas cada um, em ca sos
ex cep ci o na is e me di an te ates ta do mé di co.

§ 3º Em caso de par to an te ci pa do, a
mu lher terá di re i to aos 120 (cen to e vin te)
dias pre vis tos nes te ar ti go.

§ 4º Em ca sos ex cep ci o na is e me di an -
te ates ta do mé di co, per mi te-se a mu dan ça
pro vi só ria de fun ção à em pre ga da grá vi da
ou em pe río do de ale i ta men to.

§ 5º Em ca sos de ado ção ou de guar -
da de cri an ças me no res de 1 (um) ano de
ida de, a em pre ga da ado tan te ou res pon sá -
vel pela res pec ti va guar da tem di re i to à li -
cen ça-ma ter ni da de, nos ter mos do ca put
des te ar ti go.

§ 6º O em pre ga dor que, uti li zan do-se
de qual quer es tra té gia, obs tar o ple no gozo,
pela em pre ga da, da li cen ça-ma ter ni da de
pre vis ta nes te ar ti go in cor re rá em mul ta de
5 (cin co) ve zes o sa lá rio pago por ele à em -
pre ga da ges tan te.

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

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

Jus ti fi ca ção

A an ti ga Cons ti tu i ção Bra si le i ra não fi xa va a du -
ra ção da li cen ça-ma ter ni da de e re me tia o as sun to
para a le gis la ção or di ná ria, que de ter mi na va, no mí ni -
mo. doze se ma nas de afas ta men to.

Com Jus ta pro pri e da de, a Cons ti tu i ção de 1988
fi xou o pe río do da men ci o na da li cen ça em 120 dias,
con so li dan do con quis tas nes se sen ti do, ad vin das de
acor dos ou con ven ções co le ti vas de tra ba lho.

Com efe i to, o in ci so XVIII do art. 7º de nos sa
Car ta Mag na, além de ga ran tir a to tal re mu ne ra ção
du ran te o afas ta men to da em pre ga da ges tan te, pro í -
be pre ju í zos ao em pre go, cum prin do sua fi na li da de
de pro te ção à ma ter ni da de e à fa mí lia. Urge, ago ra,
adap tar a Con so li da ção das Leis do Tra ba lho ao es pí -
ri to cons ti tu ci o nal. É esse o ob je ti vo da ini ci a ti va que
es ta mos pro pon do aos ilus tres Pa res des ta Casa.

Para tal, pro ce de mos às ne ces sá ri as adap ta -
ções no art. 392 da CLT, bem como in se ri mos dis po si -
ti vos que jul ga mos com ple men ta res à pro te ção que
se pre ten de con so li dar.

Uma des sas in ser ções pro cu ra am pli ar pos si bi -
li da de de mu dan ça de fun ção em ca sos ex cep ci o na is, 
ga ran tin do esse di re i to à em pre ga da que se en con -
trar em pe río do de ale i ta men to. É o que es ta mos pro -
pon do no § 4º do art. 392.

Jul ga mos, tam bém, ne ces sá rio es ten der a pro -
te ção da li cen ça-ma ter ni da de às em pre ga das ado -
tan tes ou res pon sá ve is por guar da de cri an ças me no -
res de 1 ano de vida. Tal dis po si ti vo bus ca pos si bi li tar
não ape nas a adap ta ção re cí pro ca en tre mãe e fi lho,
como tam bém ga ran tir a ma i or as sis tên cia e pre sen -
ça ma ter nas, tão im por tan tes nes sa fase da vida da
cri an ça. É o que ora pro po mos, no § 5º do art. 392.

Ou tra ino va ção, a epi gra fa da no § 6º, pre vê mul -
ta ao em pre ga dor que obs tar o ple no gozo da li cen -
ça-ma ter ni da de. Tal dis po si ti vo bus ca re du zir de sa -
gra dá ve is ocor rên ci as nes se sen ti do que, de for ma
ine gá vel, es tão pre sen tes no dia-a-dia das tra ba lha -
do ras grá vi das.

Pe las ra zões elen ca das, so li ci ta mos o apo io dos 
ilus tres De pu ta dos para a apro va ção do pre sen te pro -
je to de lei.

Sala das Ses sões, 9 de abril de 1996. – De pu ta -
da Fá ti ma Pe la es.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Se -
gu ri da de So ci al, ins ti tui Pla no de Cus te io 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO IV
Da Con tri bu i ção da Empre sa

Art. 22. A con tri bu i ção a car go da em pre sa, des -
ti na da à Se gu ri da de So ci al, além do dis pos to no art.
23, é de:



I – 20% (vin te por cen to) so bre o to tal das re mu -
ne ra ções pa gas ou cre di ta das, a qual quer tí tu lo, no
de cor rer do mês, aos se gu ra dos em pre ga dos, em -
pre sá ri os, tra ba lha do res avul sos e au tô no mos que
lhe pres tem ser vi ços;
....................................................................................
....................................................................................

LEI N.º 8.213, DE 24 DE JULHO 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.

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

SUBSEÇÃO VII
Do Sa lá rio-ma ter ni da de

Art. 71. O sa lá rio-ma ter ni da de é de vi do à se gu -
ra da em pre ga da, à tra ba lha do ra avul sa e à em pre ga -
da do més ti ca, du ran te 28 (vin te e oito) dias an tes e 92 
(no ven ta e dois) dias de po is do par to, ob ser va das as
si tu a ções e con di ções pre vis tas na le gis la ção no que
con cer ne à pro te ção à ma ter ni da de.

Art. 72. O sa lá rio-ma ter ni da de para a se gu ra da
em pre ga da ou tra ba lha do ra avul sa con sis ti rá numa
ren da men sal igual à sua re mu ne ra ção in te gral e será 
pago pela em pre sa, efe ti van do-se a com pen sa ção
quan do do re co lhi men to das con tri bu i ções, so bre a
fo lha de sa lá ri os.

Pa rá gra fo úni co. A em pre sa de ve rá con ser var
du ran te 10 (dez) anos os com pro van tes dos pa ga -
men tos e os ates ta dos cor res pon den tes para exa me
pela fis ca li za ção da Pre vi dên cia So ci al.
....................................................................................
....................................................................................

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

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

....................................................................................
Art. 392. É pro i bi do o tra ba lho da mu lher grá vi da

no pe río do de 4 (qua tro) se ma nas an tes e 8 (oito) se -
ma nas de po is do par to.

§ 1º Para os fins pre vis tos nes te ar ti go, o iní cio
do afas ta men to da em pre ga da de seu tra ba lho será
de ter mi na do por ates ta do mé di co nos ter mos do art.
375, o qual de ve rá ser vi sa do pela em pre sa.

§ 2º Em ca sos ex cep ci o na is, os pe río dos de re -
pou so an tes e de po is do par to po de rão ser au men ta -
dos de mais 2 (duas) se ma na cada um, me di an te
ates ta do mé di co, na for ma do § 1º.

§ 3º Em caso de par to an te ci pa do, a mu lher terá
sem pre di re i to às 12 (doze) se ma nas pre vis tas nes te
ar ti go.

§ 4º É ga ran ti do à em pre ga da, du ran te a gra vi -
dez, sem pre ju í zo do sa lá rio e de ma is di re i tos:

I – trans fe rên cia de fun ção, quan do as con di -
ções de sa ú de o exi gi rem, as se gu ra da a re to ma da da
fun ção an te ri or men te exer ci da, logo após o re to mo
ao tra ba lho;

II – dis pen sa do ho rá rio de tra ba lho pelo tem po
ne ces sá rio para a re a li za ção de, no mí ni mo, 6 (seis)
con sul tas mé di cas e de ma is exa mes com ple men ta res.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2001
(Nº 1.130/95, na Casa de Ori gem)

Dis põe so bre a li be ra ção da con tri -
bu i ção de Con se lhos Pro fis si o na is re gi o -
na is e fe de ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As con tri bu i ções a Con se lhos pro fis si o -

na is fe de ra is e re gi o na is fi cam dis pen sa das aos pro -
fis si o na is que apre sen tem de cla ra ção de que se en -
con tram sem ocu pa ção e ren da.

§ 1º A dis pen sa de con tri bu i ção de que tra ta o
ca put des te ar ti go ape nas po de rá ocor rer por um
ano, a cada pe río do de cin co anos.

§ 2º A de cla ra ção pre vis ta no ca put deve ser ex -
pres sa, por es cri to, acom pa nha da de jus ti fi ca ti va e
pro to co la da jun to à se cre ta ria do res pec ti vo Con se -
lho.

§ 3º A de cla ra ção não terá efe i to re tro a ti vo para
atin gir dis pen sa de con tri bu i ção de exer cí ci os an te ri o -
res.

§ 4º Os pro fis si o na is que de i xa rem de se guir as
for ma li da des des ta lei não po de rão ser dis pen sa dos
das con tri bu i ções.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.130, DE 1995

Dis põe so bre a li be ra ção da con tri -
bu i ção do Téc ni co de ad mi nis tra ção nos
ca sos que men ci o na.

O Con gres so Nci o nal de cre ta:
Art. 1º O Art. 12 da Lei nº 4.769, de 9 de se tem -

bro de 1965, que “Dis põe so bre o exer cí cio da pro fis -
são de Téc ni co de Admi nis tra ção e dá ou tras pro vi -
dên ci as“, pas sa a vi go rar acres ci do de pa rá gra fo úni -
co com a se guin te re da ção:



“Pa rá gra fo úni co. O pro fis si o nal que
não es te ja, com pro va da men te no efe ti vo
exer cí cio de suas ati vi da des, qua1 quer que
seja o mo ti vo, é dis pen sa do da con tri bu i ção, 
obri gan do-se a res ta be le cer os pa ga men tos 
tão logo vol te ao exer cí cio pro fis si o nal sob
pena de mul ta a ser fi xa da pelo C.F.T.A.“

Art.  2º As dis po si ções des ta lei api cam-se, in -
te gral men te, aos pro fis si o na is que es te jam sen do
co bra dos ju di ci al men te.

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

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A de sa ce la ra ção da eco no mia tem le va do ao re -
ces so inú me ras ati vi da des pro du ti vas, fa zen do com
que mu i tos pro fis si o na is li be ra is se ve jam for ça dos a
in ter rom per o seu exer cí cio.

De ou tra par te, a tra di ção, prin ci pal men te no
âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca con sa grou a fa cul -
da de que tem o tra ba lha dor go ver na men tal de li cen ci -
ar-se para tra to de in te res se par ti cu lar, com dis pen sa
de obri ga ções e de di re i tos.

Vem ocor ren do, con tu do com os  Téc ni cos de
Admi nis trção que de i xam de exer cer a pro fis são, vo -
lun tá ria ou con pul so ri a men te, e que in ter rom pem os
pa ga men tos re la ti vos a anu i da des, a im po si ção de
co bran ça que pode ir até ao Ju di çiá rio, além da ins cri -
ção do dé bi to na Dí vi da Ati va da União Fe de ral.

Este nos so pro je to de lei bus ca fa zer jus ti ça a
es ses pro fis si o na is, ga ran tin do-lhes o di re i to de in ter -
rom per o pa ga men to das anu i da des em caso de
não-exer cí cio da pro fis são, bem como, va len do-nos
do prin cí pio ge ral de Di re i to se gun do o qual “a lei só
re tro a ge para be ne fi ci ar“ re cua no tem po para re mir
os que es te jam sen do co bra dos ju di ci al men te.

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 1995. – De -
pu ta do  Feu Rosa.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2001
(Nº 550/99, na Casa de ori gem)

Mo di fi ca a Lei nº 8.685, de 20 de ju -
lho de 1993, ele van do a alí quo ta do im -
pos to re ti do na fon te re la ti vo a re mes sas
ao ex te ri or de ren di men tos da ex plo ra -
ção de obras au di o vi su a is es tran ge i ras.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Esta lei mo di fi ca a Lei nº 8.685, de 20 de
ju lho de 1993, ele van do a alí quo ta do im pos to re ti do
na fon te re la ti vo a re mes sas ao ex te ri or de ren di men -
tos de cor ren tes da ex plo ra ção de obras au di o vi su a is
es tran ge i ras.

Art. 2º O art. 20 da Lei nº 8.685, de 20 de ju lho de 
1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º O art. 13 do De cre to-Lei nº
1.089, de 2 de mar ço de 1970, al te ra do pelo 
art. 1º do De cre to-Lei nº 1.741, de 27 de de -
zem bro de 1979, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

Art. 13. As im por tân ci as pa gas, cre di -
ta das, em pre ga das, re me ti das ou en tre gues 
aos pro du to res, dis tri bu i do res ou in ter me -
diá ri os no ex te ri or, como ren di men tos de cor -
ren tes da ex plo ra ção de obras au di o vi su a is
es tran ge i ras em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
ou por sua aqui si ção ou im por ta ção a pre ço
fixo, fi cam su je i tas ao im pos to de qua ren ta
por cen to na fon te.’" (NR)

Art. 3º Fi cam der ro ga dos, no que con fli ta rem
com esta lei, o dis pos to no art. 72 da Lei nº 9.430,
de 27 de de zem bro de 1996, bem como no art. 7º da 
Lei nº 9.779, de 19 de ja ne i ro de 1999.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir de 1º de ja ne i ro
de 2001.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 550, DE 1999

Esta be le ce alí quo ta mais gra vo sa,
no âm bi to do im pos to de Ten da, para a
re mu ne ra ção pela ex plo ra ção de obras
au di o vi su a is es tran ge i ras.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei tem por es co po o agra va men to da 

alí quo ta de in ci dên cia do im pos to de ren da, na fon te,
so bre ren di men tos da ex plo ra ção de obras au di o vi su -
a is es tran ge i ras

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.685, de 20 de ju lho de
1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º O art. 13. do De cre to-lei nº
1.089, de 2 de mar ço de 1970, al te ra do pelo 
art. 1º do De cre to nº 1.741, de 27 de de -
zem bro de 1979, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

Art. 13. As im por tân ci as pa gas, cre di -
ta das, re me ti das os en tre gues aos pro du to -
res, dis tri bu i do res ou in ter me diá ri as no ex te -
ri or, como ren di men tos de cor ren tes da ex -



plo ra ção de obras au di o vi su a is es tran ge i ras
em todo o ter ri tó rio na ci o nal ou por sua
aqui si ção ou im por ta ção a pre ço fixo fi cam
su je i tes ao im pos to de 40% (qua ren ta por
cen to) na fon te."

Art. 3º Fica der ro ga do, rio que con fli tar com
esta lei, o dis pos to no art. 72 da Lei nº 9.430, de 27
de de zem bro de 1996.

Jus ti fi ca ção

É cos tu me cri ti car-se os par la men ta res por pre -
fe ri rem ge rar en car gos para o Te sou ro, por meio de
isen ções in cen ti vos, be ne fí ci os ou re nún ci as fis ca is.
Ao con trá rio pre ten do pro por um agra va men to de tri -
bu to, de sor te que esta pro pos ta, des de logo, es ca pa
ao ju í zo pre li mi nar de com pa ti bi li da de ou ade qua ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra, de ven do sub me ter-se di re -
ta men te à apre ci a ção de mé ri to, ten do des de já o mé -
ri to de am pli ar as re ce i tas pú bli cas e de es ti mu lar a
pro du ção na ci o nal

Qu e ro de mar car um tra ta men to tri bu tá rio di fe -
ren ci a do às re mu ne ra ções das obras au di o vi su a is
na ci o na is e es tran ge i ras, en ca re cen do es tas em fa vor 
da que las e, com o mes mo gol pe, au men tan do po ten -
ci al men te o vo lu me de re cur sos pas sí ve is de se rem
des ti na dos, como aba ti men to de se ten ta por cen to do 
im pos to de vi do, ao in ves ti men to na co-pro du ção de
obras au di o vi su a is ci ne ma to grá fi cas bra si le i ras de
pro du ção in de pen den te, nos ter mos do art. 3º da Lei
nº 8.685, de 1993.

Atu al men te, por for ça do que dis põe o art. 72 da
Lei nº 9.430, de 1996, de re da ção abs tru sa, en ten -
de-se que a alí quo ta de 25%; es ta be le ci da no art. 2º
da Lei nº 8.685, de 1993, te ria sido re du zi da para
15%, alí quo ta uni for me e in di fe ren ci a da para um le -
que va ri a do de es pé ci es de ren di men tos.

Cito a en tre vis ta con ce di da pelo ci ne as ta Wal ter 
Sal les para a re vis ta Épo ca, da Edi to ra Glo bo, onde,
res pon den do à ques tão so bre qual se ria a sa í da para
os pro ble mas da pro du ção ci ne ma to grá fi ca bra si le i ra, 
pon ti fi cou:

“Cri ar no vos me ca nis mos. Um de les se ria ta xar
a ren da dos fil mes es tran ge i ros. Ela é igual hoje, para
to dos. Não se leva em con ta a ren da”.

Como o ta len to so ci ne as ta to mou-se os ca ri zá -
vel, con si de ra do por al guns re pre sen tan tes da mí dia
como uma es pé cie de novo Air ton Sen na cul tu ral bra -
si le i ro, sua en tre vis ta fez fu ror en tre par la men ta res
sem pre aten tos aos mo vi men tos da opi nião pú bli ca. A 
im pren sa co men tou que, sur pre en den do-se uns aos
ou tros (e con fes so que to dos a mim mes mo), os se na -

do res Fran ce li no Pe re i ra, La u ro Cam pos e Luís Este -
vão pre ci pi ta ram-se em ofe re cer pro je tos le gis la ti vos
com base nes sa mes ma en tre vis ta.

Qu e ro fa zer mi nha par te, tan to quan to pos sí vel
sem me de i xar le var por pal pi tes tal vez ir re fle ti dos, di -
vul ga dos nas pu bli ca ções que não de vem cons ti tu ir
ins pi ra ção su pre ma para a ela bo ra ção de po lí ti cas
pú bli cas.

É que a opi nião Wal ter Sa les, ex pres sa sem fa -
zer-se acom pa nhar de um ma i or es for ço de re fle xão e 
de fun da men ta ção, aca ba con fi gu ran do uma idéia de
fá cil in te li gi bi li da de. São as idéi as sim ples, fá ce is e
aces sí ve is ao en ten di men to do pú bli co am plo que,
evi den te men te, me re cem go zar de ma i or re per cus -
são po lí ti ca.

As dis cus sões in ter mi ná ve is que se de sen vol -
vem no âm bi to do Mi nis té rio da Cul tu ra, en tre os es -
pe ci a lis tas, em lin gua gem abs tru sa com o co nhe ci do
gos to dos in te lec tu a is pe las di fi cul da des in so lú ve is,
aca bam per den do-se em im pas ses que es te re li zam a 
in ci a ti va das po lí ti cas pú bli cas.

Argu men tam eles que ta xa ção di fe ren ci a da po -
de ria ser con tes tá vel e mes mo inú til, por que as ca u -
sas e va riá ve is da ba i xa cir cu la ção da pro du ção na ci -
o nal se ri am ou tras pro ble mas de dis tri bu i ção, de nú -
me ro de sa las e oca siões de exi bi ção, de pro mo ção,
de re je i ção de pú bli co ao pro du to na ci o nal e con se -
qüen te fal ta de de man da etc.

Pre fi ro fi car com a in tu i ção e o sen ti men to de
Wal ter Sal les e, como con so lo por não ter sido con -
tem pla do com o prê mio “Oscar”, que ro trans for mar
em lei a opi nião que ex pres sou na en tre vis ta ci ta da e
que, a meu ver, é mais que um pal pi te e está re che a -
da de bom-sen so, per mi tin do o au men to do vo lu me
de re cur sos pas sí ve is de apli car-se na pro du ção ci ne -
ma to grá fi ca bra si le i ra.

Eis por que es pe ro con tar com o apo io dos no -
bres Pa res.

Sala das Ses sões, 6 de abril de 1999. – De pu ta -
do Wil son San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993

Cria me ca nis mos de fo men to à ati vi -
da de au di o vi su al e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º O art. 13 do De cre to-Lei nº 1.089, de 2 de

mar ço de 1970, al te ra do pelo art. 1º do De cre to-Lei nº
1.741, de 17 de de zem bro de 1979, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:



“Art. 13. As im por tân ci as pa gas, cre di -
ta das, em pre ga das, re me ti das ou en tre gues 
aos pro du to res, dis tri bu i do res ou in ter me -
diá ri os no ex te ri or, como ren di men tos de cor -
ren tes da ex plo ra ção de obras au di vi su a is
es tran ge i ras em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
ou por sua aqui si ção ou im por ta ção a pre ço
fixo, fi cam su je i tas ao im pos to de 25% na
fon te.”

Art. 3º Os con tri bu in tes do im pos to de ren da in -
ci den te nos ter mos do art. 13 do De cre to-Lei nº 1.089, 
de 1970, al te ra do pelo art. 2º des ta Lei, po de rão be -
ne fi ci ar-se de aba ti men to de se ten ta por cen to do im -
pos to de vi do, des de que in vis tam na co-pro du ção de
obras au di vi su a is ci ne ma to grá fi cas bra si le i ras de pro -
du ção in de pen den te, em pro je tos pre vi a men te apro -
va dos pelo Mi nis té rio da Cul tu ra.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre a Le gis la ção Tri bu tá -
ria Fe de ral, as con tri bu i ções para a se gu -
ri da de so ci al, o pro ces so ad mi nis tra ti vo
de con sul ta e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

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

SEÇÃO VI
Ca sos Espe ci a is de Tri bu ta ção

....................................................................................
Re mu ne ra ção de Di re i tos
Art. 72. Estão su je i tas à in ci dên cia do im pos to

na fon te, à alí quo ta de quin ze por cen to, as im por tân -
ci as pa gas, cre di ta das, en tre gues, em pre ga das ou
re me ti das para o ex te ri or pela aqui si ção ou pela re -
mu ne ra ção, a qual quer tí tu lo, de qual quer for ma de di -
re i to, in clu si ve à trans mis são, por meio de rá dio ou te -
le vi são ou por qual quer ou tro meio, de qua is quer fil -
mes ou even tos, mes mo os de com pe ti ções des por ti -
vas das qua is faça par te re pre sen ta ção bra si le i ra.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.779 DE 19 DE JANEIRO DE 1999
D.O. 13 de 20-1-1999 pág. 1

Alte ra a le gis la ção do Impos to so -
bre a Ren da, re la ti va men te à tri bu ta ção

dos Fun dos de Inves ti men to Imo bi liá rio e 
dos ren di men tos au fe ri dos em apli ca ção
ou ope ra ção fi nan ce i ra de ren da fixa ou
va riá vel, ao 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, à in ci dên cia so -
bre ren di men tos de be ne fi ciá ri os no ex -
te ri or, bem as sim a le gis la ção do Impos to 
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI, re -
la ti va men te ao apro ve i ta men to de cré di -
tos e à equi pa ra ção de ata ca dis ta a es ta -
be le ci men to in dus tri al, do Impos to so bre
Ope ra ções de Cré di to, Câm bio e Se gu ros 
ou re la ti vas a Tí tu los e Va lo res Mo bi liá ri -
os – IOF, re la ti va men te às ope ra ções de
mú tuo, e da Con tri bu i ção So ci al so bre o
Lu cro Lí qui do, re la ti va men te às des pe -
sas fi nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 7º Os ren di men tos do tra ba lho, com ou sem

vín cu lo em pre ga tí cio, e os da pres ta ção de ser vi ços,
pa gos, cre di ta dos, en tre gues, em pre ga dos ou re me ti -
dos a re si den tes ou do mi ci li a dos no ex te ri or, su je i -
tam-se à in ci dên cia do im pos to de ren da na fon te à
alí quo ta de vin te e cin co por cen to.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.089
DE 2 DE MARÇO DE 1970

Dis põe so bre a le gis la ção do Impos -
to de Ren da, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 13. Con si de ra-se ren di men to de ex plo ra ção

de pe lí cu las ci ne ma to grá fi cas, su je i to ao im pos to de
25% (vin te e cin co) na fon te, a per cen ta gem de 70%
(se ten ta por cen to) so bre as im por tân ci as pa gas, cre -
di ta das, em pre ga das, re me ti das ou en tre gues aos
pro du to res, dis tri bu i do res ou in ter me diá ri os no ex te ri -
or, ob ser va do o li mi te e as con di ções es ta be le ci das
no ar ti go an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. As im por tân ci as pa gas, cre di -
ta das, em pre ga das, re me ti das ou en tre gues aos pro -
du to res, dis tri bu i do res ou in ter me diá ri os no ex te ri or
re fe ren tes à aqui si ção, a pre ço fixo, de pe lí cu la ci ne -
ma to grá fi ca para ex plo ra ção no País, se rão con si de -
ra das in te gral men te para efe i to do im pos to a que se
re fe re o art. 77, da Lei nº 3.470 (*), de 28 de no vem bro 
de 1958.
....................................................................................



DECRETO-LEI Nº 1.741
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

Alte ra a re da ção do art. 13 do De cre -
to-Lei nº 1.089(¹), de 2 de mar ço de 1970

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 55, item II, da Cons ti tu i ção, de -
cre ta:

Art. 1º O art. 13 do De cre to-Lei nº 1.089, de 2 de
mar ço de 1970, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 13. As im por tân ci as pa gas, cre di -
ta das, em pre ga das, re me ti das ou en tre gues 
aos pro du to res, dis tri bu i do res ou in ter me -
diá ri os no ex te ri or, como ren di men to da ex -
plo ra ção de pe lí cu las ci ne ma to grá fi cas,
como aqui si ção, a pre ço fixo, de pe lí cu la ci -
ne ma to grá fi ca para ex plo ra ção no País, fi -
cam su je i tas ao im pos to de 25% (vin te e
cin co por cen to) na fon te.”

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

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2001
(Nº 842/99, na Casa de ori gem)

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
6.015, de 31 de de zem bro de 1973, que
dis põe so bre os Re gis tros Pú bli cos, 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 6.015, de 31 de de zem bro de

1973, pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes dis po -
si ti vos:

“Art. 216A. Fi cam isen tos do pa ga men -
to de cus tas e emo lu men tos a ma trí cu la, o
re gis tro ou a aver ba ção de áre as pri va das
des ti na das à Re ser va Par ti cu lar do Pa tri mô -
nio Na tu ral.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se área pri -
va da des ti na da para fins de Re ser va Par ti -
cu lar do Pa tri mô nio Na tu ral aque la as sim re -
co nhe ci da pelo ór gão pú bli co com pe ten te."

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após a sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 842, DE 1999

Acres cen ta ar ti go e pa rá gra fo úni co
à Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro de
1973, que dis põe so bre os Re gis tros Pú -
bli cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen ta-se à Lei nº 6.015/73, que dis -

põe so bre os Re gis tros Pú bli co, e da ou tras pro vi dên -
ci as, o se guin te dis po si ti vos:

“Art. 216A. Fi cam isen tas do pa ga men -
to de cus tas e emo lu men to a ma trí cu la, o
re gis tro ou a aver ba ção de áre as pri va das
des ti na das à Re ser va Par ti cu lar do Pa tri mô -
nio Na tu ral.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se área pri -
va da des ti na da para fins de Re ser va Par ti cu -
lar do Pa tri mô nio Na tu ral àque las as sim re -
co nhe ci das pelo ór gão pú bli co com pe ten te.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após a sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A de fe sa do ecos sis te ma e de es pé ci es de nos -
sa  fauna e flo ra de vem me re ce aten ção do le gis la dor
por tra tar-se de uma prá ti ca sa u dá vel e ne ces sá ria à
so bre vi vên cia do ser hu ma no.

O pro du tor ru ral por ve zes de se ja re ser var uma
par te de suas pro pri e da des para pre ser var de ter mi -
na das es pé ci es ani ma is ou ve ge ta is, sem con tu do o
ter que se in dis por de uma par ce la de seus bens.

Nos sa pro pos ta visa in cen ti var a cri a ção des tas
áre as de pre ser va ção, dan do-lhes um apro ve i ta men -
to so ci al, fi can do, no en tan to, sob con tro le de ór gão
pú bli co que de ter mi na rá a opor tu ni da de e os cri té ri os
para que ocor ra o re co nhe ci men to de tal con di ção,
evi tan do as sim, pos sí ve is ex ces sos de cor ren tes da
apli ca ção da lei.

Para a nos sa pro pos ta, con to com o apo io dos
ilus tres pa res.

Sala das Ses sões, 5 de mar ço de 1999. – Pa u lo
Ma ri nho, De pu ta do Fe de ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe So bre os Re gis tros Pú bli cos 
e dá Ou tras Pro vi dên ci as.

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

TÍTULO V
Do Re gis tro de Imó ve is

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

CAPÍTULO III
Do Pro ces so de Re gis tro

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



Art. 216 – O re gis tro po de rá tam bém ser re ti fi ca -
do ou anu la do por sen ten ça em pro ces so con ten ci o -
so, ou por efe i to do jul ga do em ação de anu la ção ou
de de cla ra ção de nu li da de de ato ju rí di co, ou de jul ga -
do so bre fra u de à exe cu ção.

CAPÍTULO IV
Das Pes so as

Art. 217 – O re gis tro e a aver ba ção po de rão ser
pro vo ca dos por qual quer pes soa, in cum bin do-lhe as
des pe sas res pec ti vas.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2001
(Nº 1.477/99, na Casa de Ori gem)

Dis põe so bre o Pro gra ma Gran de
Fron te i ra do Mer co sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í do o Pro gra ma Gran de Fron te i ra

do Mer co sul, a ser im ple men ta do na área for ma da
pe los Mu ni cí pi os dos Esta dos de Mato Gros so do Sul, 
Pa ra ná, Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na, cu jas
se des es te jam lo ca li za das na fa i xa de até qua tro cen -
tos e cin qüen ta qui lô me tros de lar gu ra ao lon go da
fron te i ra do Bra sil com a Argen ti na, o Pa ra guai e o
Uru guai.

Art. 2º São ob je ti vos do Pro gra ma Gran de Fron -
te i ra do Mer co sul:

I – pro mo ver a fi xa ção do ho mem no cam po e
de ses ti mu lar o êxo do ru ral, do tan do os Mu ni cí pi os
em que pre do mi ne po pu la ção com pos ta por pe que -
nos e mé di os pro du to res ru ra is de cen tros de con vi -
vên cia so ci al;

II — pro mo ver o for ta le ci men to da agri cul tu ra fa -
mi li ar pelo es tí mu lo ao Co o pe ra ti vis mo e ao as so ci a ti -
vis mo eco nô mi co;

III — pro mo ver, me di an te ações in te gra das das
di fe ren tes es fe ras de go ver no, o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al da área de abran gên cia, do tan -
do-a das con di ções in dis pen sá ve is a sua in ser ção no
Mer ca do Co mum do Sul e à com pe ti ção in ter na ci o -
nal;

IV — es ta be le cer mo de los de de sen vol vi men to
sus ten tá vel ade qua dos às ca rac te rís ti cas na tu ra is, à
vo ca ção eco nô mi ca e às po ten ci a li da des de mi cror re -
giões ho mo gê ne as na área de abran gên cia;

V — as se gu rar a apli ca ção de for ma ar ti cu la da
de re cur sos pú bli cos e pri va dos em áre as se le ci o na -
das para a cri a ção de pó los de de sen vol vi men to.

Art. 3º Os re cur sos do Pro gra ma Gran de Fron te -
i ra do Mer co sul se rão apli ca dos, pri o ri ta ri a men te, em
pro je tos vol ta dos para:

I — a ins ta la ção de cen tros de con vi vên cia so ci -
al ru ral;

II — a re a li za ção de obras de in fra-es tru tu ra nos
se to res dos trans por tes e de re cur sos ener gé ti cos;

III — a de fe sa sa ni tá ria ve ge tal e ani mal;
IV — a pro te ção do meio-am bi en te e o ge ren ci a -

men to dos re cur sos hí dri cos;
V — a cri a ção e a ex pan são de nú cle os de pes -

qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca.
Art. 4º O Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer co -

sul será ge ren ci a do:
I — na es fe ra fe de ral, pelo mi nis té rio res pon sá -

vel pela in te gra ção na ci o nal ou aque le de sig na do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

II – no âm bi to dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os,
pelo ór gão pre vis to na le gis la ção es ta du al ou mu ni ci -
pal.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo ce le bra rá con vê ni os
com os Esta dos e os Mu ni cí pi os da res pec ti va área
de abran gên cia, para exe cu ção do Pro gra ma Gran de
Fron te i ra do Mer co sul.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.477, DE 1999

Dis põe so bre o Pro gra ma Gran de
Fron te i ra do Mer co sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í do o Pro gra ma Gran de Fron te i ra

do Mer co sul, a ser im ple men ta do na área for ma da
pe los Mu ni cí pi os dos Esta dos de Mato Gros so do Sul, 
Pa ra ná, Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na, cu jas
se des es te jam lo ca li za das na fa i xa de até qua tro cen -
tos e cin qüen ta qui lô me tros de lar gu ra ao lon go da
fron te i ra do Bra sil com a Argen ti na, o Pa ra guai e o
Uru guai.

Art. 2º São ob je ti vos do Pro gra ma Gran de Fron -
te i ra do Mer co sul:

I – pro mo ver a fi xa ção do ho mem no cam po e
de ses ti mu lar o êxo do ru ral, do tan do os Mu ni cí pi os
em que pre do mi ne po pu la ção com pos ta por pe que -
nos e mé di os pro du to res ru ra is de cen tros de con vi -
vên cia so ci al;



II – pro mo ver o for ta le ci men to da agri cul tu ra fa -
mi li ar pelo es tí mu lo ao Co o pe ra ti vis mo e ao as so ci a ti -
vis mo eco nô mi co;

III – pro mo ver, me di an te ações in te gra das das
di fe ren tes es fe ras de go ver no, o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al da área de abran gên cia, do tan -
do-a das con di ções in dis pen sá ve is a sua in ser ção no
Mer ca do Co mum do Sul e à com pe ti ção in ter na ci o -
nal;

IV – es ta be le cer mo de los de de sen vol vi men to
sus ten tá vel ade qua dos às ca rac te rís ti cas na tu ra is, à
vo ca ção eco nô mi ca e às po ten ci a li da des de mi cror re -
giões ho mo gê ne as na área de abran gên cia;

V – as se gu rar a apli ca ção de for ma ar ti cu la da
de re cur sos pú bli cos e pri va dos em áre as se le ci o na -
das para a cri a ção de pó los de de sen vol vi men to.

Art. 3º Os re cur sos do Pro gra ma Gran de Fron te -
i ra do Mer co sul se rão apli ca dos, pri o ri ta ri a men te, em
pro je tos vol ta dos para:

I – a ins ta la ção de cen tros de con vi vên cia so ci al
ru ral;

II – a re a li za ção de obras de in fra-es tru tu ra nos
se to res dos trans por tes e de re cur sos ener gé ti cos;

III – a de fe sa sa ni tá ria ve ge tal e ani mal;
IV – a pro te ção do meio-am bi en te e o ge ren ci a -

men to dos re cur sos hí dri cos;
V – a cri a ção e a ex pan são de nú cle os de pes -

qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca.
Art. 4º O Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer co -

sul será ge ren ci a do:
I – na es fe ra fe de ral, pelo mi nis té rio res pon sá vel 

pela in te gra ção na ci o nal ou aque le de sig na do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca;

II – no âm bi to dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os,
pelo ór gão pre vis to na le gis la ção es ta du al ou mu ni ci -
pal.

Art. 5º Incum be ao Con se lho de De sen vol vi -
men to e Inte gra ção Sul – CODESUL, em con so nân -
cia com as me tas e pri o ri da deds ge ra is pre vis tas nos
pla nos plu ri a nu a is fe de ra is, a de fi ni ção dos pro je tos
es pe cí fi cos in te gran tes do Pro gra ma.

Art. 6º 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 tem por ob je ti vo ins ti tu -
ir Pro gra ma ao qual atri buo a ma i or im por tân cia para
o fu tu ro eco nô mi co e so ci al de ex ten sa re gião do País 
na fron te i ra com nos sos vi zi nhos Argen ti na, Pa ra guai, 
e Uru guai, a Gran de Fron te i ra do Mer co sul, abran -

gen do os Esta dos do Mato Gros so do Sul, Pa ra ná,
Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na.

Estu dos que fo ram sen do apro fun da dos nos úl -
ti mos anos, no âm bi to do Con se lho de De sen vol vi -
men to e Inte gra ção Sul – CODESUL, or ga nis mo
com pos to pe los go ver na do res da que les qua tro Esta -
dos Co mum do Sul – MERCOSUL, a ne ces si da de da
im ple men ta ção de ações go ver na men ta is har mô ni -
cas e ar ti cu la das em tor no de pro je tos vol ta dos para
de sen vol vi men to re gi o nal in te gra do, amol da dos às
di re tri zes es tra té gi cas do Go ver no da União para os
pró xi mos anos, vale di zer;

• Con so li da ção da es ta bi li da de eco nô mi -
ca com cres ci men to sus ten ta do;

• Pro mo ção do de sen vol vi men to sus ten -
tá vel vol ta do para a ge ra ção de em pre -
gos e opor tu ni da des de ren da;

• Com ba te à po bre za e pro mo ção da in -
clu são so ci al;

• Con so li da ção da de mo cra cia e da de fe -
sa dos di re i tos hu ma nos.

São ações que, de acor do com o novo mapa
só cio-eco nô mi co do Bra sil, pro pos to pelo Estu do
dos Ei xos Na ci o na is de Inte gra ção e De sen vol vi -
men to ado ta do pelo Go ver no Fe de ral, se rão re a li za -
das no âm bi to do Eixo do Sul e par te do Eixo do Su -
do es te.

A pro pó si to do Eixo do Sul, sin te ti za o Mi nis té rio
do Orça men to e Ges tão:

“Na re gião Sul es tão as opor tu ni da des
de de sen vol vi men to de cor ren tes dos es for -
ços de in te gra ção eco nô mi ca com o Mer co -
sul. Ca rac te ri za do pe los es ta dos do Sul do
País – Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e Rio Gran de 
do Sul – este Eixo tem como prin ci pal van ta -
gem a pro xi mi da de com os mer ca dos do
Cone Sul da Amé ri ca La ti na. Os de sa fi os
en con tram-se na me lhor for ma de apro ve i tar 
sua pro xi mi da de com gran des mer ca dos,
atra vés do au men to do va lor agre ga do da
pro du ção, ele va ção da com pe ti ti vi da de dos
se to res in dus tri a is e agro-in dus tri a is, e na
am pli a ção do de sen vol vi men to da fa i xa de
fron te i ra.”

De ou tra par te, es tu do-pro pos ta do Co de sul
com vis tas ao Pla no Plu ri a nu al de Ação 2.000 –
2.003, as si na la:

“O ter ri tó rio bra si le i ro tem se ca rac te ri -
za do por uma in ten si va ocu pa ção do seu li -



to ral e uma ba i xa den si da de de mo grá fi ca no 
seu in te ri or. Estas dis tor ções en fren ta das
pelo País ao lon go do seu pro ces so do de -
sen vol vi men to, têm ge ra do de se qui lí bri os e
de for ma ções em di ver sos ní ve is, en vol ven -
do ques tões de na tu re za cul tu ral, am bi en tal, 
só cio-eco nô mi ca, po lí ti ca e ad mi nis tra ti va.

Os Esta dos Mem bros do Co de sul his -
to ri ca men te tam bém con fi gu ram um ter ri tó -
rio mar ca do pelo ma i or aden sa men to po pu -
la ci o nal a Les te da re gião, onde a ati vi da de
eco nô mi ca é mais con cen tra da e pre do mi -
nam os ma i o res cen tros in dus tri a is e de ser -
vi ços. A Oes te lo ca li za-se a ati vi da de agro -
pe cuá ria e agro in dus tri al, cons ti tu in do-se,
ge ral men te, numa área de va zio eco nô mi co
e de mo grá fi co, com pe que nos e mé di os
cen tros ur ba nos dis per sos."

Em ou tra de suas pas sa gens, ob ser va o do cu -
men to:

“A Me ta de Sul do Rio Gran de do Sul
(...) é uma re gião que per faz apro xi ma da -
men te 50% do ter ri tó rio ga ú cho e que tem
uma po pu la ção su pe ri or a dois mi lhões de
ha bi tan tes. É uma re gião vi zi nha ao Uru guai 
e à Argen ti na, ou tro ra rica, que tem se ca -
rac te ri za do, nas úl ti mas dé ca das, por uma
con ti nu a da fal ta de di na mis mo eco nô mi co.”

A res pe i to dos pro ble mas pe cu li a res a essa
área fron te i ri ça, tem ad ver ti do o no bre De pu ta do Nel -
son Mar che zan que (...) o pró prio pro gres so do Mer -
co sul em di re ção a uma uni da de eco nô mi ca exi ge
que esta sub-re gião, lo ca li za da no pró prio co ra ção do 
Mer ca do Co mum, te nha pa drão de de sen vol vi men to
com pa tí vel e ho mo gê neo com o das áre as cir cun dan -
tes. Sem em bar go, uma ex po bre ci da Fron te i ra Sul
bra si le i ra, cer ca da pe las flo res cen tes eco no mi as pla -
ti nas e por um Sul/Su des te em fran co pro gres so tor -
nar-se-ia uma cha ga e um peso in sus ten tá ve is para a
con ti nu i da de do Mer ca do Co mum do Sul".

Com sua ha bi tu al acu i da de, o no bre De pu ta do
Mar che zan cha ma aten ção para a ne ces si da de im pe -
ri o sa de mo di fi car-se es tru tu ral men te em cur to es pa -
ço de tem po o di na mis mo eco nô mi co de re giões par -
ti cu la ri za das den tro de ma cror re giões a ri gor he te ro -
gê ne as.

Des ses es tu dos, pro pos tas, e de po i men tos,
pos ta is aqui com a de vi da sín te se, re sul ta a cons ta ta -
ção de que a pre pa ra ção e a pre sen ça êxi to sas do
Bra sil no Mer co sul, pas sa, an tes e aci ma de tudo,

pela su pe ra ção de obs tá cu los que es tão a com pro -
me ter o de sem pe nho evo lu ti vo das eco no mi as da re -
gião da Gran de Fron te i ra, as sim con si de ra da a área
for ma da pe los Mu ni cí pi os dos qua tro Esta dos, cu jas
se des es te jam lo ca li za das na fa i xa de até qua tro cen -
tos e cin qüen ta qui lô me tros de lar gu ra ao lon go da
fron te i ra do Bra sil com os três pa í ses vi zi nhos, in te -
gran tes do Mer ca do Co mum.

A tô ni ca do Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer -
co sul é a for mu la ção de ações vol ta das para o de sen -
vol vi men to da área de abran gên cia, com base na fi xa -
ção do ho mem ao cam po, me di an te a ins ti tu i ção de
me ca nis mos de con vi vên cia so ci al nas co mu ni da des
dos Mu ni cí pi os cuja po pu la ção pre do mi nan te seja
for ma da por pe que nos e mé di os pro du to res ru ra is, de 
for ma que os in ves ti men tos de in fra-es tru tu ra in dis -
pen sá ve is ao pro gres so não es ti mu lem o êxo do ru ral.

Bra sí lia, 12 de agos to de 1999. – De pu ta do
Antô nio Car los Kon der Reis.

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA
DO MERCOSUL

I – Re la tó rio

Tra ta-se de pro je to de lei de ini ci a ti va do no bre
de pu ta do Antô nio Car los Kon der Reis, subs cri to por
mais ses sen ta e qua tro ilus tres par la men ta res in te -
gran tes das ban ca das dos Esta do do Mato Gros so do 
Sul, Pa ra ná, Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na na
Câ ma ra dos De pu ta dos, que “dis põe so bre o Pro gra -
ma Gran de Fron te i ra do Mer co sul”, o qual, em ra zão
da ma té ria, foi tam bém dis tri bu í do a esta Co mis são
Par la men tar Con jun ta para pa re cer de mé ri to.

Afi na da com o Pla no “Avan ça Bra sil”, a pro po si -
ção tem por ob je ti vo de fi nir as prin ci pa is pri o ri da des a 
se rem ob ser va das na im ple men ta ção de pro gra mas
fe de ra is en vol ven do a in ter ven ção di re ta da União,
seus me ca nis mos de fo men to, ou o es ta be le ci men to
de par ce ri as es tá ve is no âm bi to da ex ten sa re gião
pro du to ra da que les qua tro Esta dos que com ple tam a
fron te i ra de 3.079 Km do Bra sil com os pa í ses vi zi -
nhos do Mer co sul: Argen ti na, Pa ra guai e Uru guai.

A pre o cu pa ção pri mor di al do pro je to re si de na
ne ces si da de ina fas tá vel de se pro mo ver o de sen vol -
vi men to so ci al e eco nô mi co sus ten tá vel dos pe que -
nos e mé di os mu ni cí pi os da re gião, com se des lo ca li -
za das na fa i xa de até 450 Km da li nha de fron te i ra, vi -
san do à in te gra ção re gi o nal, à in ser ção no Mer ca do
Co mum do Sul, e à com pe ti ção in ter na ci o nal.

Con si de ran do a re a li da de de a eco no mia da re -
gião ca rac te ri zar-se pela pre do mi nân cia das ati vi da -



des ru ral e agro in dus tri al, o pro je to es ta be le ce como
ob je ti vos do Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer co sul:

a) a fi xa ção do ho mem no cam po e o de ses tí mu -
lo ao êxo do ru ral;

b) o for ta le ci men to da agri cul tu ra fa mi li ar, com
base no co o pe ra ti vis mo e no as so ci a ti vis mo;

c) o es ta be le ci men to de mo de los de de sen vol vi -
men to sus ten tá vel, ade qua dos às ca rac te rís ti cas na -
tu ra is, à vo ca ção eco nô mi ca e às po ten ci a li da des das 
mi cro re giões ho mo gê ne as da área de abran gên cia;

d) a apli ca ção ra ci o nal e ar ti cu la da de re cur sos
pú bli cos e pri va dos em áre as se le ci o na das para a cri -
a ção de pó los de de sen vol vi men to.

Com es ses ob je ti vos, res pe i ta das as di re tri zes es -
tra té gi cas ge ra is e se to ri a is do Go ver no da União, e sem
pre ju í zo para a re a li za ção de ações go ver na men ta is es -
pe cí fi cas, a pro po si ção es ta be le ce como pri o ri da de do
Pro gra ma a ca na li za ção de re cur sos para:

a) a ins ta la ção de cen tros de con vi vên cia so ci al
ru ral, como meio de fi xa ção do ho mem no cam po;

b) a re a li za ção de obras de in fra-es tru tu ra, es -
pe ci al men te nos se to res dos trans por tes e de re cur -
sos ener gé ti cos;

c) ações de de fe sa sa ni tá ria ve ge tal e ani mal,
pro te ção do meio-am bi en te e ge ren ci a men to dos re -
cur sos hí dri cos;

d) a cri a ção e a ex pan são de nú cle os de pes qui -
sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca, no cam po das es pe ci a li da -
des de in te res se para o de sen vol vi men to sus ten tá vel
da re gião.

Re sul ta des sa cons ta ta ção que o pro je to de lei,
a par de in tro du zir pro vi dên cia le gal in dis pen sá vel à
dis ci pli na da for mu la ção de pro gra mas e ações go -
ver na men ta is no âm bi to de re gião ca rac te rís ti ca do
Eixo do Sul e de par te do Eixo do Su do es te, aten de
aos es for ços que pre ci sam ser fe i tos para a par ti ci pa -
ção do País na con so li da ção do Mer co sul.

Enten do, con tu do, que o art. 5º do pro je to me re -
ce re for mu la ção.

Tra tan do-se o Pro gra ma Gran de Fron te i ra do
Mer co sul de um pro gra ma fe de ral, cu jas me tas, pri o ri -
da des e cor res pon den tes re cur sos de ve rão es tar pre -
vis tos nos pla nos e or ça men tos da União, pen so que
a de fi ni ção dos res pe ti vos pro je tos deve ca ber às leis
que os apro va rem e a ad mi nis tra ção fe de ral. O Con -
se lho de De sen vol vi men to e Inte gra ção Sul –
CODESUL, par ti ci pa rá na tu ral men te do pro ces so
como co la bo ra dor na ele i ção de pri o ri da des, fun ci o -
nan do como ór gão sin te ti za dor das as pi ra ções das
eco no mi as re gi o na is.

Des se modo, sem dis cre par da fi na li da de da
pro pos ta, mas vi san do a fa vo re cer sua ope ra ci o na li -
za ção, pro po nho a re for mu la ção do tex to do art. 5º, na 

for ma da emen da subs ti tu ti va que faço ane xar ao pre -
sen te.

Bus co com a emen da pres ti gi ar a for ma li za ção
de par ce ri as úte is en tre a União, os Esta dos e os Mu -
ni cí pi os da área de abran gên cia da Gran de Fron te i ra
do Mer co sul, por con si de rar in dis pen sá vel a mú tua
co la bo ra ção das três es fe ras de go ver no na exe cu ção 
do Pro gra ma.

II – Voto

Por todo o ex pos to, sou pela apro va ção do Pro -
je to de Lei nº 1.477, de 1999, que “dis põe so bre o
Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer co sul”, com su -
ges tão de emen da subs ti tu ti va a seu art. 5º.

Sala da Co mis são, de no vem bro de 1999. – Jor -
ge Bor nha u sen, Re la tor.

SUGESTÃO DE EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao art. 5º do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 5º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do 
a ce le brar con vê ni os com os Esta dos e os
Mu ni cí pi os da res pec ti va área de abran gên -
cia, para exe cu ção do Pro gra ma Gran de
Fron te i ra do Mer co sul.”

Sala da Co mis são, de no vem bro de 1999. – Jor -
ge Bor nha u sen, Re la tor.

PARECER DA COMISSÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la -
men tar Con jun ta, em re u nião or di ná ria re a li za da hoje, 
apro vou, una ni me men te, o Re la tor do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen ofe re ci do ao Pro je to de Lei nº 1.477/99,
con clu in do pela apro va ção do Pro je to de Lei que dis -
põe so bre o Pro gra ma Gran de Fron te i ra do Mer co sul.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta -
res: Jú lio Re dec ker, Feu Rosa, Cel so Rus so ma no,
Edi son Andri no e João Herr mann, Pa u lo Del ga do,
Jor ge Bor nha u sen, Ca sil do Mal da ner e Ge ral do
Althoff.

Sala da Co mis são, 24 de no vem bro de 1999. –
De pu ta do Jú lio Re dec ker, Pre si den te.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 106, DE 2001
(Nº 1.698/99, na casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra o art. 16 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 (cri té ri os



para pre en chi men to de va gas para in gres so
na ati vi da de no ta ri al e de re gis tro).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º o ca put do art. 16 da Lei nº 8.935, de 18

de no vem bro de 1994, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

Art. 16. As va gas se rão pre en chi das
al ter na da men te, duas ter ças par tes por con -
cur so pú bli co de pro vas e tí tu los e uma ter -
ça par te por meio de re mo ção, me di an te
con cur so de tí tu los, não se per mi tin do que
qual quer ser ven tia no ta ri al ou de re gis tro fi -
que vaga, sem aber tu ra de con cur so de pro -
vi men to ini ci al ou de re mo ção, por mais de
seis me ses.

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

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.698, DE 1999

Alte ra o art. 16 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.

Men sa gem nº 1.305, DE 1999
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 da Jus ti ça, o tex to do pro -
je to de lei que “Alte ra o art. 16 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.”

Bra sí lia, 16 de se tem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 555/MJ

Bra sí lia, 2 de se tem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so pro je to de lei, que ob je ti va dar nova re da ção
ao ca put do art. 16 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 ser vi ços no ta ri a is e de
re gis tro, in ver bis:

“Art. 16. As va gas se rão pre en chi das al ter na da -
men te, duas ter ças par tes por con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los e uma ter ça par te por con cur so de re -
mo ção, de pro vas e tí tu los não se per mi tin do que
qual quer ser ven tia no ta ri al ou de re gis tro fi que vaga,

sem aber tu ra de con cur so de pro vi men to ou de re mo -
ção, por mais de seis me ses.” (su bli nhei).

2. A in ter pre ta ção li te ral, gra ma ti cal, do trans cri -
to ca put do art. 16, na par te as si na la da, de pro vas e
tí tu los leva o exe ge ta a con clu ir que para a re mo ção,
for ma de pro vi men to de ri va do, é exi gi do, tam bém,
con cur so de pro vas e tí tu los, in dis pen sá vel ao pro vi -
men to ori gi ná rio. O cor re to se ria a ex pres são de pro -
vas de tí tu los, como bem as si na lou a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 16/94 (nº 2.248/91, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, quan do no Pa re cer nº 132,
de 1994, su ge riu a Emen da nº 2 – CCJ (de re da ção,
sob a jus ti fi ca ti va aba i xo:

“Já no art. 16 ca put, exis te evi den te
erro da ti lo grá fi co. Não se tra ta de con cur so
de pro vas e tí tu los e, sim, de con cur so de
pro vas de tí tu los. O no tá rio ou re gis tra dor
que se ha bi li ta ao con cur so de re mo ção já é 
ti tu lar da de le ga ção e dele não se exi gi rá
pro va de qua li fi ca ção, pois este já a tem.”

3. É im por tan te ob ser var que o es pí ri to mo ti va -
dor da Lei nº 8.935, de 1994, não teve a in ten ção, des -
de sua ori gem, de exi gir con cur so de pro vas e tí tu los
para o pro vi men to de ri va do de re mo ção.

4. Na opor tu ni da de, con si de ro con ve ni en te sa li -
en tar que a dú vi da de in ter pre ta ção, de cor ren te da
atu al re da ção do ca put do art. 16 da Lei nº 8.935/94,
mo ti vou a Asso ci a ção dos No tá ri os e Re gis tra do res
do Bra sil – ANOREG/BR a aju i zar, jun to ao Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, a Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li -
da de – ADIN nº 2.018, na qual o seu Re la tor, Mi nis tro
Mo re i ra Alves, via Ofí cio nº 1.223, de 6 de agos to de
1999, so li ci tou a Vos sa Exce lên cia in for ma ções so bre 
o ale ga do na ini ci al. Por sua vez, o Advo ga do-Ge ral
da União, pelo Avi so nº 539/AGU/SG-CS, do úl ti mo
dia 10, pro to co li za do sob o MJ/CJ nº
08003.000594/99-53, re que reu a ma ni fes ta ção da
Con sul to ria Ju rí di ca des ta Pas ta, acer ca do fun da -
men to da men ci o na da ADIN.

5. Di an te do pro ble ma de her me nêu ti ca sur gi do, e
con ve ni en te que seja dada nova re da ção ao ca put do
art. 16 da Lei nº 8.935, de 1994, aper fe i ço an do-se a re -
da ção des se dis po si ti vo, de modo que sua mera in ter -
pre ta ção li te ral fi que isen ta de qua is quer in da ga ções.

6. Cre io, Se nhor Pre si den te, que a pro vi dên cia
ora tra zi da ao des cor ti no de Vos sa Exce lên cia será o
bas tan te para a cor re ta apli ca ção da Lei nº 8.935, de
1994.

Res pe i to sa men te, – José Car los Dias, Mi nis tro 
de Esta do da Jus ti ça.



ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Nº 555, de 2-9-99

1. Sín te se do pro ble ma ou da si tu a ção que re -
cla ma pro vi dên ci as:

O art. 16 da Lei nº 8.935, de 18 de no vem bro de
1994, tem ge ra do con tro vér si as acer ca da exi gên cia
de con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los para pro vi -
men to de va gas por meio de re mo ção.

2. So lu ções e pro vi dên ci as con ti das no ato nor -
ma ti vo ou na me di da pro pos ta:

Alte rar a re da ção do art. 16 da Lei nº 8.935, de
1994, de modo a de i xar cla ro que quan do se tra tar de
re mo ção o con cur so a ser efe ti va do será de tí tu los.

3. Alter na ti vas exis ten tes às me di das ou atos
pro pos tos:

4. Cus tos:
5. Ra zões que jus ti fi quem a ur gên cia:
6. Impos to so bre o meio am bi en te:
7. Sín te se do Pa re cer do Órgão Ju rí di co:
Ma ni fes ta-se fa vo ra vel men te a pro po si ção.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

Re gu la men ta o art. 236 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral Dis pon do so bre ser vi ços no -
ta ri a is e de re gis tro.

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

TITULO II
Das Nor mas Co muns

CAPÍTULO I
Do Ingresso na Atividade Notarial e de Registro

....................................................................................
Art. 16. As va gas se rão pre en chi das al ter na da -

men te, duas ter ças par tes por con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los e uma ter ça par te por con cur so de re -
mo ção, de pro vas e tí tu los, não se per mi tin do que
qual quer ser ven tia no ta ri al ou de re gis tro fi que vaga,
sem aber tu ra de con cur so de pro vi men to ou de re mo -
ção, por mais de seis me ses.

Pa rá gra fo úni co. Para es ta be le cer o cri té rio do
pre en chi men to, to mar-se-á por base a data de va cân -
cia da ti tu la ri da de ou, quan do va gas na mes ma data,
aque la da cri a ção do ser vi ço.

Art. 17. Ao con cur so de re mo ção so men te se rão 
ad mi ti dos ti tu la res que exer çam a ati vi da de por mais
de dois anos.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 107, DE 2001

(Nº 2.359/2000, na Casa de Ori gem)

Insti tui o ano 2002 como “Ano Na ci -
o nal Car los Drum mond de Andra de”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o ano de 2002 como “Ano

Na ci o nal Car los Drum mond de Andra de”, em co me -
mo ra ção ao cen te ná rio de seu nas ci men to.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.359, DE 2000

Insti tui o ano de 2002 como “Ano
Na ci o nal Car los Drum mond de Andra de”, 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o ano de 2002 como “Ano

Na ci o nal Car los Dru mond de Andra de”, em co me mo -
ra ção ao cen te ná rio de seu nas ci men to.

Art. 2º A Co or de na ção das ati vi da des re la ci o na -
das às co me mo ra ções fica a car go do Mi nis té rio da
Cul tu ra – MinC.

Art 3º É a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé -
gra fos – ECT au to ri za da a emi tir selo co me mo ra ti vo
em ho me na gem ao cen te ná rio de nas ci men to de
Car los Drum mond de Andra de.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Nas ci do na ci da de de Ita bi ra, Mi nas Ge ra is, em
1902, Car los Drum mond de Andra de é um dos mais
im por tan tes no mes da li te ra tu ra bra si le i ra e uma das
mais al tas ex pres sões da po e sia mun di al nes te sé cu lo.
Nada mais jus to, por tan to, do que ins ti tu ir 2002, ofi ci al -
men te, como o “Ano Na ci o nal Car los Drum mond de
Andra de”, quan do ce le bra re mos, no Bra sil in te i ro, o
cen te ná rio de nas ci men to do nos so Po e ta Ma i or. Assim
acon te ceu em 1999, com a co me mo ra ção do ses qui -
cen te ná rio do nas ci men to de Rui Bar bo sa e de Jo a quim 
Na bu co, e ago ra, em 2000, quan do fes te ja re mos o cen -
te ná rio de nas ci men to do so ció lo go Gil ber to Frey re. São 
atos com que, por ini ci a ti va dos seus re pre sen tan tes, o
povo bus ca ho me na ge ar os bra si le i ros que, com o bri -
lho da sua in te li gên cia e a gran de za da sua obra, hon -
ram e ilus tram a his tó ria do Bra sil.



Con sa gra do pela crí ti ca e ad mi ra do pelo pú bli -
co, Car los Drum mond de Andra de é pre sen ça cada
vez ma i or e mais re le van te na li te ra tu ra bra si le i ra. Ver -
sos como “Ti nha uma pe dra no meio do ca mi nho”, “E
ago ra, José?”, “Mun do mun do vas to mun do, se eu
não me cha mas se Ra i mun do...” ocor rem di a ri a men te
a mi lhões de bra si le i ros. Po e ta de gran de za in co mum,
Drum mond se fez res pe i ta do e fes te ja do pelo povo
jus ta men te por lhe ofe re cer uma obra mag ní fi ca: A
rosa do povo, Bre jo das al mas, Cla ro enig ma e As im -
pu re zas do bran co são Li vros que nos emo ci o nam
pela sen si bi li da de poé ti ca, pela ma es tria da for ma e
pela ri que za da ex pres são.

Se ja ma is ocul tou suas ra í zes mi ne i ras, Drum -
mond ti nha o sen ti men to do mun do, a per cep ção do
uni ver so, a ex pe riên cia da con di ção hu ma na: sig ni fi -
ca ti va men te, seus ver sos fo ram tra du zi dos para o in -
glês, fran cês, ita li a no, es pa nhol, ale mão, ho lan dês,
búl ga ro – e hoje co mo vem mi lhões de le i to res em de -
ze nas de pa í ses. A ele de ve mos al gu mas das mais
be las pá gi nas de toda a li te ra tu ra bra si le i ra. Po e mas
que se gui rão, atra vés dos tem pos, a tra du zir as ale -
gri as e as tris te zas, as es pe ran ças e as de si lu sões,
os so fri men tos e os so nhos dos le i to res de Drum -
mond. A isso se cha ma imor ta li da de.

Essas, as ra zões que nos fa zem sub me ter aos
no bres Co le gas este Pro je to de Lei Ani ma-nos o sen -
ti men to de que a ins ti tu i ção do “Ano Na ci o nal Car los
Drum mond de Andra de” tra du zi rá a ad mi ra ção e o
res pe i to de que o po e ta é me re ce dor, pe los ver sos
com que fez mais bela e mais fe liz a vida do povo bra -
si le i ro.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000.  –  De -
pu ta do Olím pio Pi res.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 108, DE 2001

(Nº 2.973/2000, na Casa de ori gem)

Dá nova re da ção à alí nea e do in ci -
so I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja -
ne i ro de 1995, que dis põe so bre o Ser vi -
ço de TV a Cabo, e, dá ou tras pro vi dên ci -
as (dis po ni bi li za ção de um ca nal uni ver -
si tá rio para uso com par ti lha do da ins ti tu -
i ção de en si no su pe ri or).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A alí nea e do in ci so I do art. 23 da Lei nº

8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

”Art. 23 ..................................................
I – ..........................................................
..............................................................
e) um ca nal uni ver si tá rio, re ser va do

para o uso com par ti lha do en tre as Insti tu i -
ções de Ensi no Su pe ri or – IES lo ca li za das
no mu ni cí pio ou mu ni cí pi os da área de pres -
ta ção do ser vi ço

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.973, DE 2000

Dá nova re da ção à alí nea e do Inci so I 
do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro
de 1995, que ”dis põe so bre o Ser vi ço de
TV a Cabo e dá ou tras pro vi dên ci as“.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A alí nea e do in ci so I do art. 23 da Lei nº

8.977, de 6 de ja ne i ro 1995, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

e) um ca nal uni ver si tá rio, re ser va do para o uso
com par ti lha do en tre as Insti tu i ções de Ensi no Su pe ri -
or – IES – lo ca li za das no mu ni cí pio ou mu ni cí pi os da
área de pres ta ção do ser vi ço. (NR)“

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te Emen da des ti na-se a cor ri gir a dis -
tor ção ge ra da por um erro de gra fia no mo men to da
ela bo ra ção da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro 1995, que
”dis põe so bre o Ser vi ço de TV a Cabo e dá ou tras pro -
vi dên ci as". A re da ção em vi gor da alí nea e do in ci so I
do art. 23 des sa Lei im pe de o am plo aces so das Insti -
tu i ções do Ensi no Su pe ri or à pro du ção, pro gra ma ção
e ve i cu la ção de pro gra mas de ca rá ter edu ca ti vo nos
Ca na is Uni ver si tá ri os.

O sis te ma na ci o nal de Ensi no Su pe ri or no Bra sil 
não é com pos to so men te de ”uni ver si da des" mas
tam bém de Fa cul da des e Cen tros Uni ver si tá ri os, que
res pon dem por apro xi ma da men te 60% (ses sen ta por
cen to) dos cur sos de Co mu ni ca ção So ci al em nos so
país.

Na ci da de de São Pa u lo, por in cor re ção na Lei,
as duas prin ci pa is Fa cul da des de te le vi são es tão im -
pe di das de pro du zi rem e ve i cu la rem seus pro gra mas, 
são elas: a Fa cul da de Arman do Alva res Pen te a do –
FAAP e a Fa cul da de Cas per Li be ro.



Nes ta mes ma ci da de so men te 9 (nove) uni ver si -
da des pos su em aces so ao Ca nal Uni ver si tá rio, são
elas: Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pa u lo,
Uni ver si da de Ban de i ran tes de São Pa u lo, Uni ver si da -
de Fe de ral de São Pa u lo, Uni ver si da de São Ju das Ta -
deu, Uni ver si da de Mac ken zie, Uni ver si da de Pa u lis ta,
Uni ver si da de de San to Ama ro, Uni ver si da de Cru ze i ro 
do Sul, Uni ver si da de de São Pa u lo. Do ou tro lado,
apro xi ma da men te 50 Fa cul da des e Cen tros Uni ver si -
tá ri os en con tram-se mar gi na li za dos.

Nota-se na gra de de pro gra ma ção do ca nal uni -
ver si tá rio da ci da de de São Pa u lo, uma in fi ni da de de
re pe ti ções de pro gra mas ve i cu la dos. Como exem -
plos:

Dia 11 de abril – O Pro gra ma ”Uma fon te lim pa e 
sus ten tá vel, da TV Mack (Mac ken zie) foi exi bi do 4 ve -
zes, às 8:30h, às 13:30h, às 18:30 e às 23:30h.

No mes mo dia, a TV Uni ban apre sen tou o Pro -
gra ma ”Mu lhe res no co man do", às 7h e às 22h, a TV
USP re pri sou o Pro gra ma ”Moda, às 10:30h, às
15:30h, às 20:30h 1:30h.

Dia 11 de abril – A TV São Ju das re pri sou o Pro -
gra ma “Trans por te em S.Pa u lo”, às 07:30h, às 12:30h
às 17:30h e às 22:30h. “ A TV Uni o sul re a pre sen tou o
Pro gra ma ”Quem agi ta a no i te pa u lis ta na“, às 9h e a
00:00h.

Des ta for ma se re pe te a pro gra ma ção do ca nal
uni ver si tá rio to dos os dias, o que pre ju di ca a pró pria
mo ti va ção da cri a ção do ca nal, que é a bus ca de uma
TV di nâ mi ca, vol ta da para a cul tu ra e a edu ca ção no
sen ti do mais am plo pos sí vel. Nos dias 23 e 24 de abril 
de 1998, re pre sen tan tes das te le vi sões edu ca ti vas,
cul tu ra is e uni ver si tá ri as do país re u ni ram-se na ci da -
de de Ouro pre to e lan ça ram o do cu men to ”Car ta de
Ouro Pre to“, ondê se lê:

”A te le vi são edu ca ti va, cul tu ral e uni ver si tá ria
tem um ca rá ter emi nen te men te pú bli co, sem fi na li da -
des co mer ci a is ou lu cra ti vas, vi san do a for ma ção de
ci da dãos crí ti cos e cons ci en tes de sua par ti ci pa ção
na cons tru ção de uma so ci e da de mais jus ta e so li dá -
ria. Sua pro gra ma ção está com pro me ti da com a edu -
ca ção, a cul tu ra e a in for ma ção, res pe i tan do a plu ra li -
da de das ma ni fes ta ções cul tu ra is e es ti mu lan do a
pro du ção lo cal e re gi o nal."

Como se vê, a lei atu al não con tem pla, nem per -
mi te a plu ra li da de das ma ni fes ta ções cul tu ra is e a
pro du ção lo cal e re gi o nal, já que a gran de ma i o ria dos 
es tu dan tes e suas ins ti tu i ções es tão ex clu í dos do pro -
ces so.

Mais adi an te, diz a ”car ta de Ouro Pre to“:

”As emis so ras do seg men to, no cam po da ca bo -
di fu são, re i vin di cam que ca na is uni ver si tá rio se jam
dis po ni bi li za dos obri ga to ri a men te em todo e qual quer 
mu ni cí pio ser vi do por te le vi são a cabo, in de pen den te
de ha ver em sua área ge o grá fi ca uni ver si da de, cen tro 
uni ver si tá rio ou ins ti tu i ção de en si no su o e ri or. Na ine -
xis tên cia des sas ins ti tu i ções, o ca nal uni ver si tá rio
trans mi ti rá pro gra ma ção de es ta ção se me lhan te, de
qual quer pro ce dên cia, des de que na ci o nal, a cri té rio
da co mu ni da de que será ser vi da por ele, ex pres sa
por de ci são do Le gis la ti vo Mu ni ci pal."

É ní ti do no tex to aci ma que os cen tros uni ver si -
tá ri os e ou tras ins ti tu i ções de en si no su pe ri or são re -
co nhe ci dos pe los re pre sen tan tes como mem bros le -
gí ti mos do ca nal uni ver si tá rio e que de ve ri am es tar
pre sen tes na pro du ção e pro gra ma ção das TVs uni -
ver si tá ri as com au to no mia.

Em 1998 o ”Gru po de Ca na is Uni ver si tá ri os e
Nú cle os de Pro du ção Au di o vi su al das Uni ver si da des
Bra si le i ras“, pro pôs a cri a ção da ”Rede de Inter câm -
bio da Te le vi são Uni ver si tá ria.“

Em tre cho do do cu men to de en ca mi nha men to a 
cri a ção da rede, se lê:

”Be ne fi ci a das por essa lei, uni ver si da des e ins ti -
tu i ções de en si no su pe ri or de todo Bra sil – pú bli cas e
pri va das, fe de ra is e es ta du a is, le i gas e con fes si o na is
– vêm se or ga ni zan do para mon tar e ope rar os seus
Ca na is Uni ver si tá ri os, al guns dos qua is já se en con -
tram no ar, em São Pa u lo, Por to Ale gre, Belo Ho ri zon -
te, Cam po Gran de, Blu me nau, Ca xi as do Sul, Ba u ru,
San ta Cruz do Sul, Cruz Alta e San ta Ma ria. Será lan -
ça do em bre ve o ca nal do Rio de Ja ne i ro. E es tão em
or ga ni za ção os ca na is de Bra sí lia, Re ci fe, Cu ri ti ba
ou tras ca pi ta is do país, além de mu ni cí pi os do in te ri or 
de São Pa u lo.“

Na ver da de, não é isso o que acon te ce em al gu -
mas ci da des, como São Pa u lo, onde o Con se lho Ges -
tor do Ca nal Uni ver si tá rio não per mi te a par ti ci pa ção
de cen tros uni ver si tá ri os e fa cul da des.

Em ou tra par te, que tra ta do ob je ti vo da cri a ção
da rede, se lê:

”A Rede de Inter câm bio de Te le vi são Uni ver si tá -
ria (RITU), que ora se pro põe, visa ar ti cu lar as ini ci a ti -
vas de pro du ção e ve i cu la ção de pro gra mas de te le vi -
são, em pre en di das pe las uni ver si da des, cen tros uni -
ver si tá ri os, fa cul da des iso la das e cen tros de pes qui -
sa de todo país. Pre ten de fa zer, com uso de um ca nal
de sa té li te, com que os re fe ri dos pro gra mas se jam
dis tri bu í dos em todo o ter ri tó rio na ci o nal e ve i cu la dos
por ca na is pro pri a men te uni ver si tá ri os, ou edu ca ti vos 



man ti dos por uni ver si da des, nos sis te mas de ca bo di -
fu são e ra di o di fu são.“

Mais uma vez, não é isso o que ocor re, pois cen -
tros uni ver si tá ri os e fa cul da des ape nas apa re cem
nos do cu men tos para en ri que cê-los e sen si bi li zar a
opi nião pú bli ca, pois não po dem par ti ci par com au to -
no mia da pro du ção e ve i cu la ção de seus pro gra mas
nos ca na is uni ver si tá ri os.

O que pro po mos é a am pla de mo cra ti za ção da
pro du ção e ve i cu la ção dos tra ba lhos pro du zi dos por
to das as Insti tu i ções de Ensi no, o que so men te será
pos sí vel com a al te ra ção da alí nea e do Arti go 23 da
Lei em ca u sa.

Sala das Ses sões, 9 maio de 2000. – De pu ta do
Aldo Re be lo, PCdoB-SP.

LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995

Dis põe So bre o Ser vi ço de TV a
Cabo e dá ou tras Pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO V
Da Ope ra ção do Ser vi ço

Art. 23. A  ope ra do ra de TV a Cabo, na sua área
de pres ta ção do ser vi ço de ve rá tor nar dis po ní ve is ca -
na is para as se guin tes des ti na ções:

I – Ca na is Bá si cos de Uti li za ção Gra tu i ta:
a) ca na is des ti na dos à dis tri bu i ção obri ga tó ria,

in te gral e si mul tâ nea, ser in ser ção de qual quer in for -
ma ção, da pro gra ma ção das emis so ras ge ra do ras lo -
ca is de ra di o di fu são de sons e ima gens, em VHF ou
UHF, aber tos e não co di fi ca dos, cujo si nal al can ce a
área do ser vi ço de TV a Cabo e apre sen te ní vel téc ni -
co ade qua do, con for me pa drões es ta be le ci dos pelo
Po der Exe cu ti vo:

b) um ca nal le gis la ti vo mu ni ci pal/es ta du al re ser -
va do para o uso com par ti lha do en tre as Câ ma ras de
Ve re a do res lo ca li za das nos mu ni cí pi os da área de
pres ta ção do ser vi ço e a Assem bléia Le gis la ti va do
res pec ti vo Esta do, sen do o ca nal vol ta do para a do cu -
men ta ção dos tra ba lhos par la men ta res, es pe ci al -
men te a trans mis são ao vivo das ses sões:

c) um ca nal re ser va do para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, para a do cu men ta ção dos seus tra ba lhos,
es pe ci al men te a trans mis são ao vivo das ses sões;

d) um ca nal re ser va do para o Se na do Fe de ral
para a do cu men ta ção dos seus tra ba lhos, es pe ci al -
men te a trans mis são ao vivo das ses sões;

e) um ca nal uni ver si tá rio, re ser va do para o uso
com par ti lha do en tre as uni ver si da des lo ca li za das no

mu ni cí pio ou mu ni cí pi os da área de pres ta ção do ser -
vi ço;

f) um ca nal edu ca ti vo-cul tu ral, re ser va do para
uti li za ção pe los ór gãos que tra tam de edu ca ção e cul -
tu ra no go ver no fe de ral e nos go ver nos es ta du al e 
mu ni ci pal com ju ris di ção so bre a área de pres ta ção
do ser vi ço;

g) um ca nal co mu ni tá rio aber to para uti li za ção
li vre por en ti da des não go ver na men ta is e sem fins lu -
cra ti vos:

II – Ca na is Des ti na dos à pres ta ção even tu al de
Ser vi ço;

III – Ca na is Des ti na dos à pres ta ção per ma nen te 
de Ser vi ço.

§ 1º A pro gra ma ção dos ca na is pre vis tos nas
alí ne as c e d do in ci so I des te ar ti go po de rá ser apre -
sen ta da em um só ca nal, se as sim o de ci dir a Mesa
do Con gres so Na ci o nal.

§ 2º Nos pe río dos em que a pro gra ma ção dos
ca na is pre vis tos no in ci so I des te ar ti go não es ti ver
ati va, po de rão ser pro gra ma das uti li za ções li vres por
en ti da des sem fins lu cra ti vos e não go ver na men ta is
lo ca li za das nos mu ni cí pi os da área de pres ta ção do
ser vi ço.

§ 3º As con di ções de re cep ção e dis tri bu i ção
dos si na is dos ca na is bá si cos, pre vis tos no in ci so I
des te ar ti go, se rão re gu la men ta das pelo Po der Exe -
cu ti vo.

§ 4º As ge ra do ras lo ca is de TV po de rão, even tu -
al men te. res trin gir a dis tri bu i ção dos seus si na is, pre -
vis ta na alí nea a do in ci so I des te ar ti go, me di an te no -
ti fi ca ção ju di ci al, des de que ocor ra jus ti fi ca do mo ti vo
e en quan to per sis tir a ca u sa.

§ 5º Si mul ta ne a men te à res tri ção do pa rá gra fo
an te ri or, a ge ra do ra lo cal de ve rá in for mar ao Po der
Exe cu ti vo as ra zões da res tri ção, para as pro vi dên ci -
as de di re i to, ca ben do apre sen ta ção de re cur so pela
ope ra do ra.

§ 6º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá nor mas so -
bre a uti li za ção dos ca na is pre vis tos nos in ci sos II e III
des te ar ti go, sen do que;

I – se rão ga ran ti dos dois ca na is para as fun ções 
pre vis tas no in ci so II;

II – trin ta por cen to dos ca na is tec ni ca men te dis -
po ní ve is se rão uti li za dos para as fun ções pre vis tas no 
in ci so III, com pro gra ma ção de pes so as ju rí di cas não
afi li a das ou não co li ga das à ope ra do ra de TV a Cabo.

§ 7º Os pre ços e as con di ções de re mu ne ra ção
das ope ra do ras, re fe ren tes aos ser vi ços pre vis tos
nos in ci sos II e III, de ve rão ser com pa tí ve is com as
prá ti cas usu a is de mer ca do e com os,cus tos de ope -



ra ção, de modo a aten der as fi na li da des a que se des -
ti nam.

§ 8º A ope ra do ra de TV a Cabo não terá res pon -
sa bi li da de al gu ma so bre o con te ú do da pro gra ma ção
ve i cu la da nos ca na is re fe ri dos nos in ci sos I, II e III
des te ar ti go, nem es ta rá obri ga da a for ne cer in fra-es -
tru tu ra para a pro du ção dos pro gra mas.

§ 9º O Po der Exe cu ti vo nor ma ti za rá os cri té ri os
téc ni cos e as con di ções de uso nos ca na is pre vis tos
nas alí ne as a a g des te ar ti go.
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECER Nº 1.173, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre as Emen das nºs 1,
2 e 3, de Ple ná rio, apre sen ta das ao Pro je -
to de Lei do Se na do nº 108, de 2001, de
au to ria do Se na dor Wal deck Orné las, que 
acres cen ta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da
Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
que es ta be le ce nor mas para as ele i ções.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

Apro va do nes ta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, sem emen das, o PLS nº 108, de
2001, de au to ria do Se na dor Wal deck Orné las, acres -
cen ta três pa rá gra fos ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 1997 — Lei Ele i to ral, para de ter mi nar
que, nas ele i ções em que hou ver duas va gas para se -
na dor, o tem po des ti na do aos dois can di da tos ao car -
go seja di vi di do igual men te. Se o par ti do ou co li ga ção
re gis trar ape nas um can di da to, terá di re i to à me ta de
do tem po que lhe for des ti na do, sen do a ou tra me ta de 
acres cen ta da ao tem po pre vis to no in ci so I do § 2º (ou 
seja, um ter ço igua li ta ri a men te en tre to dos os par ti -
dos e co li ga ções que ti ve rem can di da to).

As emen das de nºs 1, 2 e 3, apre sen ta das em
ple ná rio, pelo Se na dor José Edu ar do Du tra, pro põem
as se guin tes mo di fi ca ções ao pro je to: a pri me i ra de -
las mo di fi ca a re da ção do § 7º, que se pre ten de
acres cen tar ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997, para es ta be le cer que ”nas ele i ções
em que hou ver duas va gas para Se na dor, o ór gão re -
gi o nal de di re ção do par ti do, ou quem re pre sen tar co -
li ga ção, nos ter mos dos in ci sos III e IV do § 3º do art.
6º des ta Lei, de fi ni rá os cri té ri os de dis tri bu i ção do

tem po que lhe for des ti na do, se re gis trar mais de um
can di da to".

A se gun da e a ter ce i ra emen das su pri mem, res -
pec ti va men te, os §§ 3º e 9º que o PLS nº 108, de
2001, acres cen ta ao art. 47 da Lei nº 9.504 de 1997.

II – Aná li se

O Se na dor José Edu ar do Du tra jus ti fi ca as
emen das afir man do que ”se duas são as va gas em
dis pu ta, o que sói acon te cer nas ele i ções se na to ri a is,
em fun ção do dis pos to no § 2º do art. 46 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, os dois can di da tos in di vi du al men te mais
vo ta dos hão de ser pro cla ma dos ele i tos. Não há, nes -
te caso, de ter mi na ção de qua is can di da tos pos tu lam
a pri me i ra vaga e qua is ple i te i am a se gun da“.

O au tor das emen das pros se gue sua ar gu men -
ta ção e acres cen tan do que, ”por tan to, não faz sen ti do 
em nor te ar a dis tri bu i ção de tem po no rá dio e na TV
em lo tes re la ti vos a uma su pos ta vaga A e ou tra vaga
B. Como os par ti dos e co li ga ções ar ti cu lam seus mo -
vi men tos – no que a cam pa nha ele i to ral é par te es -
sen ci al, como es for ço de per su a são do ele i to ra do –
com vis tas a se rem bem-su ce di dos nas ele i ções é
ques tão in tra mu ros. Não pode ser ob je to de con si de -
ra ção he te rô no ma, em pla no in fra cons ti tu ci o nal, mor -
men te se tal re gu la ção vier de en con tro ao prin cí pio
cons ti tu ci o nal da ele i ção ma jo ri tá ria e ao dis pos to no
art. 17, § lº, da Cons ti tu i ção Fe de ral“.

A su pres são dos §§ 8º e 9º é de fen di da como
de cor rên cia na tu ral da mo di fi ca ção do § 7º, como an -
te ri or men te jus ti fi ca da.

Da for ma como está pro pos to nas emen das, o
tex to do pro je to fica subs tan ci al men te al te ra do, em
sua es sên cia, per den do o tra ço que o ca rac te ri za va
de jus ta dis tri bu i ção do tem po en tre os can di da tos,
vir tu de re co nhe ci da por esta co mis são, quan do o
apro vou, na re u nião do dia 29 de agos to de 2001. De
fato, a de le ga ção, aos ór gãos de di re ção re gi o nal do
par ti do, dos cri té ri os de dis tri bu i ção do tem po de rá -
dio e TV en tre os can di da tos às duas va gas ao Se na -
do, se for re gis tra do mais de um, não as se gu ra que
esse tem po será dis tri bu i do igua li ta ri a men te en tre os
can di da tos, como quer o au tor do pro je to.

III – Voto

Assim, por en ten der que a nor ma de dis tri bu i -
ção equi ta ti va do tem po en tre os can di da tos, in tro du -
zi da pela mo di fi ca ção do art. 47 da Lei Ele i to ral, como 
está pos ta no PLS nº 108, de 2001, afi gu ra-se mu i to
mais jus ta do que a pro pos ta pelo ilus tre au tor das
emen das, re a fir mo o voto em fa vor do pro je to e, con -



se qüen te men te, pela re je i ção das emen das de ple ná -
rio nºs 1, 2 e 3.

Sala da Co mis são, 17 de ou tu bro 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 – Íris Re zen de – Alva ro
Dias – Se bas tião Ro cha – Ger son Ca ma ta – Fran -
ce li no Pe re i ra – Wel ling ton Ro ber to – José Alen -
car – Jef fer son Pé res – Osmar Dias – Ro meu
Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 17. É li vre a cri a ção, fu são, in cor po ra ção e

ex tin ção de par ti dos po lí ti cos, res guar da dos a so be -
ra nia na ci o nal, o re gi me de mo crá ti co, o plu ri par ti da -
ris mo, os di re i tos fun da men ta is da pes soa hu ma na e
ob ser va dos os se guin tes pre ce i tos:
....................................................................................

§ 1º É as se gu ra da aos par ti dos po lí ti cos au to no -
mia para de fi nir sua es tru tu ra in ter na, or ga ni za ção e
fun ci o na men to, de ven do seus es ta tu tos es ta be le cer
nor mas de fi de li da de e dis ci pli na par ti dá ri as.
....................................................................................

Art. 46. O Se na do Fe de ral com põe-se de re pre -
sen tan tes dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, ele i tos
se gun do o prin cí pio ma jo ri tá rio.

§ 1º Cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral ele ge rão
três Se na do res, com man da to de oito anos.

§ 2º A re pre sen ta ção de cada Esta do e do Dis tri -
to Fe de ral será re no va da de qua tro em qua tro anos,
al ter na da men te, por um e dois ter ços.

§ 3º Cada Se na dor será ele i to com dois su plen tes.
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

....................................................................................
Art. 6º É fa cul ta do aos par ti dos po lí ti cos, den tro

da mes ma cir cuns cri ção, ce le brar co li ga ções para
ele i ção ma jo ri tá ria, pro por ci o nal, ou para am bas, po -
den do, nes te úl ti mo caso, for mar-se mais de uma co li -
ga ção para a ele i ção pro por ci o nal den tre os par ti dos
que in te gram a co li ga ção para o ple i to ma jo ri tá rio.
....................................................................................

§ 3º Na for ma ção de co li ga ções, de vem ser ob -
ser va das, ain da, as se guin tes nor mas:
....................................................................................

III – os par ti dos in te gran tes da co li ga ção de vem
de sig nar um re pre sen tan te, que terá atri bu i ções equi -
va len tes às de pre si den te de par ti do po lí ti co, no tra to
dos in te res ses e na re pre sen ta ção da co li ga ção, no
que se re fe re ao pro ces so ele i to ral;

IV – a co li ga ção será re pre sen ta da pe ran te a
Jus ti ça Ele i to ral pela pes soa de sig na da na for ma do
in ci so III ou por de le ga dos in di ca dos pe los par ti dos
que a com põem, po den do no me ar até:

a) três de le ga dos pe ran te o Ju í zo Ele i to ral;
b) qua tro de le ga dos pe ran te o Tri bu nal Re gi o nal 

Ele i to ral;
c) cin co de le ga dos pe ran te o Tri bu nal Su pe ri or

Ele i to ral.
....................................................................................

PARECER Nº 1.174, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 118, de 2000,
(nº 2.508/2000, na Casa de ori gem), que de -
ter mi na “Ae ro por to Inter na ci o nal de São
Pa u lo/Gu a ru lhos – Go ver na dor Fran co
Mon to ro” o ae ro por to in ter na ci o nal da ci -
da de de Gu a ru lhos, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Edu ca ção, para ser
apre ci a do o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 118, de
2000, de au to ria do De pu ta do Sil vio Tor res. A ini ci a ti -
va visa a subs ti tu ir a de no mi na ção atu al do ae ro por to
de Gu a ru lhos, no Esta do de São Pa u lo, por “Ae ro por -
to Inter na ci o nal de São Pa u lo/Gu a ru lhos — Go ver na -
dor André Fran co Mon to ro”.

O no bre au tor jus ti fi ca sua pro po si ção como for -
ma de ho me na ge ar a fi gu ra do ilus tre Go ver na dor
Fran co Mon to ro, “o mais que ri do do Esta do de São
Pa u lo”, cujo nome está “as so ci a do à ima gem de um
ho mem com pro me ti do com ide a is de mo crá ti cos, em -
pe nha do em de fen der os prin cí pi os da ci da da nia, em
tra ba lhar pe las mi no ri as e em cons tru ir o fu tu ro com
de sen vol vi men to eco nô mi co e jus ti ça so ci al”.

II – Aná li se

É in dis cu ti vel men te lou vá vel a ini ci a ti va do emi -
nen te De pu ta do Sil vio Tor res de pres tar essa ho me -
na gem a um dos ho mens de ma i or va lor pú bli co de
nos so País: o ex-Go ver na dor Fran co Mon to ro.

A for ma ção in te lec tu al des se ho mem pú bli co,
seus tra ba lhos nas áre as de Di re i to e Fi lo so fia, sua in -
con di ci o nal con tri bu i ção — nos mais de cin qüen ta anos



de luta – para va lo ri za ção da ci da da nia fa zem des sa ho -
me na gem um ato de re co nhe ci men to e jus ti ça a um dos 
fi lhos mais ilus tres do Esta do de São Pa u lo.

III – Voto

Pelo ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
à apro va ção do Pro je to de Lei do Câ ma ra nº 118, de
2000.

Sala da Co mis são, 16 de ou tu bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Pe dro Piva, Re la tor –
(art. 84, § 2º, III) – Wal deck Orne las – Luiz Pon tes –
Car los Pa tro cí nio – Álva ro Dias – Emí lia Fer nan -
des – Ro meu Tuma – Ge ral do Cân di do – Te o tô nio
Vi le la Fi lho – Ca sil do Mal da ner – Antô nio Car los
Jú ni or – Ju vên cio da Fon se ca – Fre i tas Neto – Ro -
me ro Jucá – Mar lu ce Pin to – Na bor Jú ni or – Hugo
Na po leão.

PARECER Nº 1.175, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 92, de 2001 (nº
2.287/2001 na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 320/2001, re fe ren te à au di -
to ria re a li za da no Tri bu nal Re gi o nal Ele i -
to ral de San ta Ca ta ri na – TRE/SC.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 2.287-SGS-TCU, de 30 de maio de 2001,
me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União – TCU
– en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
320/2001, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Insti tu i ção,
re fe ren te à au di to ria re a li za da no Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral de San ta Ca ta ri na – TRE/SC.

A De ci são em co men to foi en ca mi nha da pelo
TCU ao Se na do Fe de ral, se guin do o pro ce di men to,
que vem sen do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti -
tu i ção, de en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos
a esta Casa.

I.2. De ci são do TCU
O Tri bu nal Ple no do TCU, re u ni do em ses são

Ple ná ria, ante as ra zões ex pos tas pelo Re la tor, ado -
tou a De ci são nº 320/2001, com re la ção ao Pro ces so
TC 004.872/2000-1, que, re su mi da men te, trans cre ve -
mos a se guir:

“1) de ter mi nar ao Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral de San ta Ca ta ri na que re gu la ri ze o

pa ga men to das fun ções co mis si o na das e a
co bran ça da con tri bu i ção so ci al in ci den te
so bre as van ta gens pes so a is no mi nal men te
iden ti fi ca das, re a li ze a co bran ça da con tri bu -
i ção para a se gu ri da de so ci al pre vis ta em
lei, pro vi den cie o re tor no dos ser vi do res ce -
di dos sem am pa ro le gal, so men te efe tue re -
qui si ção de ser vi do res pú bli cos em si tu a -
ções ex cep ci o na is, evi te a prá ti ca de atos
des ne ces sá ri os que ca u sem des pe sas ex -
tras ao ór gão, e re me ta, jun to com a sua To -
ma da de Con tas Anu al, có pi as de to dos os
atos nor ma ti vos;

2) de ter mi nar ao Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral de Ro ra i ma que re con si de re ser vi -
do ra como per ten cen te ao seu qua dro, ten -
do em vis ta que sua lo ta ção pro vi só ria no
TRE/SC não en con tra am pa ro le gal;

3) jun tar os pre sen tes au tos às con tas
or di ná ri as do ór gão re la ti vas ao exer cí cio de 
2000."

Deve-se res sal tar que, cum prin do de ter mi na -
ção de re cen tes leis de di re tri zes or ça men tá ri as, as
leis or ça men tá ri as anu a is têm con tem pla do dis po si -
ti vos que ve dam a exe cu ção or ça men tá ria das do ta -
ções con sig na das nos sub tí tu los re la ti vos a obras e
ser vi ços cuja ges tão pos sui ir re gu la ri da des apon ta -
das em pro ces sos já apre ci a dos pelo TCU, até au to -
ri za ção em con trá rio da Co mis são Mis ta de que tra -
ta o art. 166 da Cons ti tu i ção.

O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de San ta Ca ta ri na
– TER/SC – não faz par te da lis ta gem de sub tí tu los
com in dí ci os de ir re gu la ri da des, apre sen ta da na Lei
nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001 (Lei Orça men tá ria
para 2001).

Não cons ta dos au tos des te pro ces so se fo ram
pres ta das, pe las Enti da des men ci o na das, in for ma -
ções a res pe i to das pro vi dên ci as ado ta das para cum -
prir as de ter mi na ções do TCU.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, e ten do em vis ta tra tar-se
ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do TCU, 
opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le 
dela tome co nhe ci men to e que o pro ces so seja re me -
ti do para ar qui vo.

Sala da Co mis são, 16 de ou tu bro de 2001. – 
Ney Su as su na, Pre si den te –  Ge ral do Althoff, Re la -
tor – Antô nio Car los Jú ni or – Ri car do San tos – Ju -
vên cio da Fon se ca – Mo re i ra Men des – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Wel ling ton Ro ber to –
Jo nas Pi nhe i ro.



Com re la ção ao pa re cer lido an te ri or -
men te, re fe ren te ao Avi so nº 92, de 2001, a
Pre si dên cia, em ob ser vân cia à con clu são
do re fe ri do pa re cer, en ca mi nha a ma té ria ao 
Arqui vo.

PARECER Nº 1.176, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Re so lu ção nº
84, de 1999, de au to ria do Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a re da ção 
da dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pos e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pro je to de Re so lu ção nº 84, de 1999, de au to -
ria do no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pro põe que
as dí vi das mo bi liá ri as dos Esta dos, do Dis tri to Fe de -
ral e dos Mu ni cí pi os, cons ti tu í das en tre ju lho de 1994
e ju lho de 1999, bem como as cons ti tu í das após esse
pe río do em de cor rên cia de ro la gem de dé bi tos an te ri -
o res, se jam re fi nan ci a das pela União, me di an te as
se guin tes con di ções:

a) des con to de 40% no va lor a ser re fi -
nan ci a do;

b) com pro me ti men to má xi mo de 5%
da Re ce i ta Lí qui da Real, de fi ni da nos ter -
mos da Re so lu ção nº 78, de 1998. Os en tes
aba i xo des se li mi te pro mo ve ri am amor ti za -
ções adi ci o na is, de modo que esse per cen -
tu al fos se ob ser va do.

Con for me § 1º do art. 1º do Pro je to, os Esta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, que já con -
so li da ram e re fi nan ci a ram suas dí vi das mo bi liá ri as
jun to à União, nos ter mos da Lei nº 9.496, de 1997,
se ri am igual men te be ne fi ci a dos pelo des con to e
com pro me ti men to má xi mo de re ce i tas com o ser vi -
ço da dí vi da.

De acor do com o art. 2º do Pro je to, a União fi ca -
ria au to ri za da a emi tir tí tu los da dí vi da pú bli ca ne ces -
sá ri os à co ber tu ra das ope ra ções de re fi nan ci a men to.

O mon tan te e o ser vi ço das ope ra ções de cré di -
to re la ti vos aos re fi nan ci a men tos pro pos tos não se ri -
am com pu ta dos, no exer cí cio em que fo rem re a li za -
dos, nos li mi tes pre vis tos na Re so lu ção nº 78, de
1998. Os res pec ti vos con tra tos se ri am, to da via, sub -
me ti dos à de li be ra ção des ta Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

Ao Pro je to não fo ram apre sen ta das Emen das.

II – Voto

Em que pe sem os res pe i to sos ar gu men tos
apre sen ta dos pelo no bre Se na dor Sa tu mi no Bra ga,
au tor da pro pos ta, de ve mos sa li en tar, ini ci al men te,
que o ônus fi nan ce i ro para a União ad vin do da pre -
sen te pro pos ta, ex clu si va men te so bre a dí vi da mo bi -
liá ria já re fi nan ci a da, su pe ra os R$24 bi lhões. Ade ma -
is, a Lei nº 9.496/97, ao re fi nan ci ar as dí vi das es ta du -
a is, já ge rou uma re du ção da or dem de R$14,8 bi -
lhões (po si ção em 29-2-2000), com os cus tos in te -
gral men te as su mi dos pela União.

Com re la ção à pro pos ta de re du ção do li mi te de
com pro me ti men to de re ce i tas de 13% para 5%, con -
vém es cla re cer que o es ta be le ci men to do re fe ri do
per cen tu al se deu no con tex to do Pro gra ma de Re es -
tru tu ra ção e Ajus te Fis cal que cada uni da de da Fe de -
ra ção acor dou com o Go ver no Fe de ral, onde são
elen ca dos ações e com pro mis sos que se tra du zem
em me tas nas áre as de en di vi da men to, ar re ca da ção
tri bu tá ria, gas tos com pes so al e in ves ti men tos, pri va -
ti za ção, per mis são ou con ces são de ser vi ços pú bli -
cos, re for ma pa tri mo ni al e ad mi nis tra ti va do Esta do.
Este con jun to de ações e com pro mis sos bus ca al can -
çar o equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro du ra dou ro, me -
di an te com bi na ção de es for ços nas áre as de re ce i ta e 
des pe sa, de for ma a dar con ta do ser vi ço da dí vi da a
ser hon ra do pe los Te sou ros Esta du a is.

Com o de vi do res pe i to, a pro pos ta eli mi na uma
pre mis sa fun da men tal do pro gra ma de Ajus te Fis cal,
ao re ti rar a fun ção ca bí vel ao ser vi ço da dí vi da como
res tri ção or ça men tá ria de ter mi nan te do es for ço de
ajus te fis cal a ser em pre en di do pelo go ver no es ta du -
al, pas san do esta va riá vel de ajus te a ab sor ver de fi -
ciên ci as fi nan ce i ras de cor ren tes do de se qui lí brio en -
tre re ce i tas e des pe sas não-fi nan ce i ras.

Ade ma is, per dões de obri ga ções as su mi das, do 
tipo pro pos to, além de se rem ver da de i ros es tí mu los
ao des con tro le fis cal fu tu ro, con fi gu ram-se tam bém
como me di das ex tre ma men te in jus tas fren te àque les
en tes pú bli cos que se es for ça ram para man ter ba lan -
ce a dos os seus or ça men tos fis ca is.

Nes se sen ti do, ao as su mir, to tal ou par ci al men -
te, uma dí vi da de um con jun to de uni da des que com -
põe a Fe de ra ção, es ta ria a União con vo can do, com -
pul so ri a men te, toda a so ci e da de bra si le i ra a ar car
com o res pec ti vo ônus de ele va ção de im pos tos e ou
re du ção de in ves ti men tos fe de ra is,

Por fim, res sal te-se que a Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal (Lei Com ple men tar nº 101, de 2000), den -
tro dos prin cí pi os de res pon sa bi li da de da ges tão fis -
cal, ve dou, em seu art. 35, a re a li za ção de ope ra ção
de cré di to en tre um ente da fe de ra ção e ou tro, in clu si -
ve sob a for ma de no va ção, re fi nan ci a men to ou pos -
ter ga ção de dí vi da con tra í da an te ri or men te.



Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela re je i ção do Pro je to de Re so lu ção nº 84, de 1999.

Sala da Co mis são, 16 de ou tu bro de 2001, – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor –
Ber nar do Ca bral (ven ci do) – João Alber to Sou za –
Wel ling ton Ro ber to – La u ro Cam pos (ven ci do) –
Pa u lo Sou to – Lú dio Co e lho – Bel lo Par ga – Jef fer -
son Pe res – Ma u ro Mi ran da – Ney Su as su na – Pe -
dro Piva – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro ber to
Sa tur ni no (au tor).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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.

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

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

PAECER Nº 1.177, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 132,
de 1999, de au to ria da Se na do ra Mar lu ce
Pin to, que al te ra o art. 39 da Lei nº 4.886,
de 1965, que re gu la as ati vi da des dos re -
pre sen tan tes co mer ci a is au tô no mos. (Em 
re e xa me, nos ter mos do Re que ri men to nº 
600, de 1999).

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Em face da apro va ção do Re que ri men to nº 600,
de 1999, de au to ria do no bre Se na dor Edi son Lo bão,
é sub me ti do a re e xa me des ta Co mis são o Pro je to de
Lei do Se na do nº 132, de 1999 de ini ci a ti va da ilus tre
Se na do ra Mar lu ce Pin to. Tra ta-se de pro po si ção para
al te rar a Lei nº 4.886, de 9 de de zem bro de 1965, es -
ta be le cen do a com pe tên cia do foro de fi ni do em con -
tra to para jul ga men to das con tro vér si as en tre re pre -
sen tan tes co mer ci a is e seus re pre sen ta dos. A nor ma
vi gen te atri bui o jul ga men to des sas ações ao ju í zo do
do mi cí lio do re pre sen tan te.

Os ar gu men tos fun da men ta is da ini ci a ti va afir -
mam a ina de qua ção e ine fi ciên cia da le gis la ção atu al, 
em face da eco no mia de mer ca do e das exi gên ci as
atu a is de pro du ti vi da de. A li ber da de de con tra ta ção,
numa eco no mia aber ta e li be ral, es ta ria a exi gir que o

foro com pe ten te, para jul ga men to das ações en tre re -
pre sen tan tes e re pre sen ta dos, seja o con tra tu al.

As mi cro e pe que nas em pre sas, ain da nos ter -
mos que jus ti fi cam a pro pos ta es ta ri am sen do ini bi -
das, nas suas pre ten sões de am pli a ção, pe los cus tos
de cor ren tes de ho no rá ri os ad vo ca tí ci os e de des lo ca -
men tos para os fo ros dis tan tes com o ob je ti vo de atu -
ar como par te nas ações de man da das con tra elas.
Em suma fal ta ria o su por te fi nan ce i ro ne ces sá rio
para con tra tar ad vo ga dos em lo ca li da des afas ta das
de suas se des e com pa re cer pe ran te os ju í zos do do -
mi cí lio dos re pre sen tan tes.

Por oca sião da pri me i ra aná li se nes ta Co mis -
são, a ma té ria foi apro va da com emen da subs ti tu ti va.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

No que se re fe re à cons ti tu ci o na li da de e à ju ri di -
ci da de da ma té ria não há re pa ros a fa zer e a esse res -
pe i to nos re por ta mos ao pa re cer exa ra do pelo ilus tre
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

Entre tan to, ao ana li sar mos o mé ri to da ini ci a ti va 
e os ar gu men tos ex pos tos pelo Se na dor Edi son Lo -
bão em seu re que ri men to, fir ma mos en ten di men to
con trá rio a apro va ção da ini ci a ti va.

Em pri me i ro lu gar, é pre ci so fa zer o re gis tro de
que os re pre sen tan tes co mer ci a is são, via de re gra, a
par te con tra tu al mais fra gi li za da no mo men to em que
são fir ma dos os con tra tos de re pre sen ta ção. Nor mal -
men te, são eles que ne ces si tam do tra ba lho e so frem
os im pac tos de um con tex to de de sem pre go cres cen -
te. O foro con tra tu al, nes sas con di ções, aca ba ria sen -
do im pos to pe los re pre sen ta dos. Em sen ti do con trá -
rio, a re gra atu al, que fixa a com pe tên cia do do mi cí lio
do re pre sen tan te para di ri mir as con tro vér si as re la ti -
vas a es ses con tra tos, aten ta para essa si tu a ção de
fra gi li da de do con tra ta do.

Em se gun do lu gar, o ar gu men to re la ti vo à si tu a -
ção eco nô mi ca das mi cro e pe que nas em pre sas tam -
bém não nos pa re ce in te i ra men te pro ce den te. A exis -
tên cia de re pre sen tan tes co mer ci a is, de mi cro e pe -
que nas em pre sas, é uma ex ce ção à re gra. Na gran de
ma i o ria dos ca sos, são as gran des e mé di as em pre -
sas que con tra tam re pre sen tan tes co mer ci a is para
atu ar em re giões mais dis tan tes. Ain da que se tra te de 
em pre sa de pou ca so li dez, e im pro vá vel que as con -
di ções eco nô mi cas do tra ba lha dor au tô no mo se jam
me lho res do que as do con tra tan te. Não se jus ti fi ca,
por tan to, o pri vi lé gio de foro para os re pre sen ta dos.

As de ma is mu dan ças re fe rem-se à uti li za ção do
pro ce di men to su ma rís si mo e a res sal va à com pe tên cia
do Ju i za do de Pe que nas Ca u sas. Nes ses ca sos, há
uma mera atu a li za ção re da ci o nal do tex to. Como o pro -
ce di men to de no mi na do “su ma rís si mo” foi su pri mi do de
nos sa le gis la ção, o su ce dâ neo na tu ral dele é o pro ce di -



men to su má rio. Já os Ju i za dos de Pe que nas Ca u sas fo -
ram subs ti tu í dos pe los Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is.

Assim, con si de ra da ino por tu na a mu dan ça
subs tan ci al pro pos ta, en ten de mos in con ve ni en te a
tra mi ta ção do tex to re ma nes cen te do pro je to.

III – Voto

Em face das ra zões de mé ri to ex pos tas, opi na -
mos pela re je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 132, 
de 1999.

Sala da Co mis são 17 de ou tu bro de 2001. – Ro -
meu Tuma – Pres den te – Mo re i ra Men des – Re la tor
– La u ro Cam pos – Ade mir Andra de – Ma u ro Mi -
ran da – Osmar Dias – Wal deck Orne las – Lind berg 
Cury – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar lu ce Pin to (Au to -
ra) – Se bas tião Ro cha – Luiz Pon tes – Ge ral do
Cân di do – Emi lia Fer nan des – Jo nas Pi nhe i ro –
Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Althoff.

PARECER Nº 1.178, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de 2000,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ma gui to Vi le la,  que dá nova re da ção
ao art. 217 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para
ve dar a re con du ção dos di ri gen tes de en -
ti da des de ad mi nis tra ção do des por to
por mais de um pe río do con se cu ti vo.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia, para pa re cer, a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de 2000, que, me di an te 
al te ra ção do art. 217 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pre ten -
de ve dar a re con du ção dos di ri gen tes de en ti da des
de ad mi nis tra ção do des por to por mais de um pe río do 
con se cu ti vo.

Na jus ti fi ca ti va que acom pa nha a pre sen te pro -
pos ta, ale gam seus Au to res ser ne ces sá rio “pôr fim
às ver da de i ras di nas ti as que se per pe tu am na di re -
ção das en ti da des des por ti vas, com re sul ta dos não
raro ne fas tos para o des por to bra si le i ro.” Con quan to
re co nhe çam o mé ri to do pre ce i to cons ti tu ci o nal que
con fe re au to no mia de or ga ni za ção e fun ci o na men to
às en ti da des de ad mi nis tra ção do des por to, en ten -
dem Suas Exce lên ci as que tal prin cí pio vem sen do
usa do, no mais das ve zes, como pre tex to para uma
ver da de i ra apro pri a ção des sas en ti da des.

Por isso mes mo, de fen dem os ilus tres Par la -
men ta res que “a al ter nân cia de po der, qual quer que

seja o ní vel da ins ti tu i ção ou en ti da de, (...) pa re ce fun -
da men tal para a oxi ge na ção de suas prá ti cas e pro -
ce di men tos”.

A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção es te ve à
dis po si ção das Se nho ras Se na do ras e dos Se nho res
Se na do res na Se cre ta ria des ta Co mis são, não ten do
re ce bi do emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Nos ter mos do ca put do art. 356 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, cabe a esta Co mis são
emi tir pa re cer, in clu si ve quan to ao mé ri to, so bre pro -
pos tas de emen da à Cons ti tu i ção.

Ini ci al men te, de ve mos ano tar que a ma té ria sob
exa me pre en che os re qui si to de ad mis si bi li da de
cons tan tes do art. 60 da Lei Ma i or. Com efe i to, a pro -
po si ção cum pre o re qui si to re fe ren te ao nú me ro de
sig na tá ri os (art. 60, I), não ten de a abo lir ma té ria ga -
ran ti da pe las cláu su las pé tre as (art. 60, § 4º) não con -
tém as sun to re je i ta do ou pre ju di ca do na pre sen te
ses são le gis la ti va (art. 60, § 5º), ca ben do acres cen -
tar, além dis so, que não es ta mos sob im pe di men to
cir cuns tan ci al ao po der de emen da (art. 60, § 1º).

Por fim, não apre sen ta dis po si ti vos sem cor re la ção
en tre si, como veda o art. 371 do Re gi men to Inter no.

Qu an to ao mé ri to da ini ci a ti va, en ten de mos que
a al te ra ção pro pug na da pode sig ni fi car de mo crá ti ca
con quis ta em prol da mu dan ça dos ru mos do fu te bol
em nos so País. No de sem pe nho de nos sa fun ção
como Pre si den te da Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to ins ta la da nes ta Casa para in ves ti gar fa tos re la ci o -
na dos a essa mo da li da de des por ti va, te mos to ma do
con ta to com a tris te re a li da de hoje exis ten te em mu i -
tas das en ti da des de ad mi nis tra ção do des por to. Os
de po i men tos co lhi dos nas au diên ci as re a li za das pela
CPI têm de i xa do cla ros os des man dos e des vir tu a -
men tos pra ti ca dos em vá ri as des sas or ga ni za ções.

Di ri gen tes mal pre pa ra dos, não raro mal in ten ci -
o na dos, que se apro pri am das en ti da des como se
pro pri e da des pri va das fos sem, pre en chen do seus
qua dros com pa ren tes e apa ni gua dos e per pe tu an -
do-se no po der por man da tos in fin dá ve is. Sem qual -
quer nor ma le gal que lhes co bre res pon sa bi li da de so -
bre os atos pra ti ca dos em suas ges tões, pro mo vem
toda sor te de ati vi da des ilí ci tas con tra a or dem tri bu -
tá ria na ci o nal e o sis te ma fi nan ce i ro, pra ti can do, mu i -
tas ve zes, eva são de di vi sas, so ne ga ção fis cal e la va -
gem de di nhe i ro.

Te mos de cla ra do re i te ra da men te que a gran de
con tri bu i ção que a CPI do Fu te bol le ga rá à so ci e da de
bra si le i ra será uma le gis la ção com pe ten te, que res -
pon sa bi li ze cri mi nal e pe nal men te os di ri gen tes, de
modo a ini bir os abu sos que vêm sen do pra ti ca dos



nes sa ati vi da de. Den tro des se es pí ri to, os ilus tres au -
to res des ta pro po si ção pres tam va li o sa con tri bu i ção
aos es for ços que vi sam à cor re ção dos des ca mi nhos
tri lha dos pelo fu te bol bra si le i ro na atu a li da de.

So mos de pa re cer, en tre tan to, de que de va mos
es ta be le cer um li mi te para a du ra ção dos man da tos
dos di ri gen tes das en ti da des de ad mi nis tra ção do
des por to, de modo que sua per ma nên cia nos car gos
não se pro lon gue in de fi ni da men te. Para tan to, por
meio de duas emen das, fi xa mos os man da tos em, no
má xi mo, três anos, per mi ti da uma re con du ção por
igual pe río do.

Esta mos con vic tos de que o Par la men to bra si le -
i ro não pode abrir mão de le gis lar so bre en ti da des
per ten cen te ao Sis te ma Na ci o nal do Des por to, nos
ter mos do art. 13 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998. Ao con trá rio, con si de ra mos que o Con gres so
Na ci o nal não pode re nun ci ar a seu pa pel de nor ma ti -
zar pro ce di men tos para que a so ci e da de fun ci o ne e
evo lua sem pre em be ne fí cio dos ci da dãos e não em
fun ção de in te res ses par ti cu la res.

O fu te bol con fi gu ra, em nos so en ten di men to, o
pa tri mô nio cul tu ral ma i or do povo bra si le i ro. Por isso
mes mo, o zelo por sua boa ad mi nis tra ção in se re-se
en tre as com pe tên ci as do Con gres so Na ci o nal.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção da 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de 1999,
des de que ado ta das as se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se à emen ta da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 42, de 1999, a se guin te re da ção:

“Dá nova re da ção ao art. 217 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção,
por mais de um pe río do con se cu ti vo, de di ri -
gen tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do
des por to e de quem os hou ver su ce di do ou
subs ti tu í do no cur so do man da to, fi xa do, em 
no má xi mo três anos.”

EMEN DA Nº 2-CCJ

Dê-se ao in ci so I do art. 217, na for ma do Arti go
úni co da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 42,
de 1999, a se guin te re da ção:

“I – a au to no mia das en ti da des e as so ci a ções
des por ti vas quan to a sua or ga ni za ção e fun ci o na -
men to, ve da da a re con du ção, por mais de um pe río do 
con se cu ti vo, de di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis -
tra ção do des por to e de quem os hou ver su ce di do ou

subs ti tu í do no cur so do man da to cuja du ra ção não
po de rá ex ce der a três anos.” (NR).

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor
– Antô nio Car los Jú ni or – Se bas tião Ro cha – Ma -
gui to Vi le la – Íris Re zen de – Ro meu Tuma – José
Edu ar do Du tra (ven ci do) – Le o mar Qu in ta ni lha
(ven ci do) – José Fo ga ça – Bel lo Par ga (ven ci do) –
João Alber to – Ade mir Andra de – Pe dro Si mon –
Ro me ro Jucá – Hugo Na po leão – Lú cio Alcân ta ra.

Com ple men tam as as si na tu ras dos mem bros
da Co mis são, nos ter mos do art. 356, Pa rá gra fo Úni -
co, do RISF, os Se nho res Se na do res:

Artur da Tá vo la – Lú dio Co e lho – Lind berg
Cury – Wel ling ton Ro ber to – Ge ral do Cân di do –
Ney Su as su na – La u ro Cam pos – Pa u lo Sou to –
Pe dro Piva – Ro ber to Sa tur ni no – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da

me di an te pro pos ta:
I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -

ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;
....................................................................................

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe -
sa ou de es ta do de sí tio.
....................................................................................

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;

II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;

III – a se pa ra ção dos Po de res;

IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

§ 5º – A ma té ria cons tan te de pro pos ta de
emen da re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode 
ser ob je to de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis -
la ti va.
....................................................................................

LEI Nº 9.615 , DE 24 DE MARÇO DE 1998

Insti tui nor mas ge ra is so bre des por -
to e dá ou tras pro vi dên ci as.

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



Art. 13. O Sis te ma Na ci o nal do Des por to tem
por fi na li da de pro mo ver e apri mo rar as prá ti cas des -
por ti vas de ren di men to.

Pa rá gra fo úni co. O Sis te ma Na ci o nal do Des -
por to con gre ga as pes so as fí si cas e ju rí di cas de di re i -
to pri va do, com ou sem fins lu cra ti vos, en car re ga das
da co or de na ção, ad mi nis tra ção, nor ma li za ção, apo io
e prá tí ca do des por to, bem como as in cum bi das da
Jus ti ça Des por ti va e, es pe ci al men te:

I – o Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro-COB;
II – o Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro;
III – as en ti da des na ci o na is de ad mi nis tra ção do

des por to;

IV – as en ti da des re gi o na is de ad mi nis tra ção do
des por to;

V – as li gas re gi o na is e na ci o na is;

VI – as en ti da des de prá ti ca des por ti va fi li a das
ou não àque las re fe ri das nos in ci sos an te ri o res.

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

PARECER Nº 1.179, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 32, de 2001,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Se bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so
II do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral para
per mi tir o de sen vol vi men to fun ci o nal de
ocu pan te de car go ele ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 32, de
2001, de au to ria do Se na dor Se bas tião Ro cha e ou tros
se nho res Se na do res, dá nova re da ção ao in ci so II da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com o ob je ti vo de per mi tir o de -
sen vol vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo
ou em pre go per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo.

O in ci so al te ran do está atu al men te va za do nos
se guin tes ter mos:

”Art. 37. .................................................
..............................................................
II – a in ves ti du ra em car go ou em pre go 

pú bli co de pen de de apro va ção pré via em
con cur so de pro vas ou de pro vas e tí tu los,
de acor do com a na tu re za e a com ple xi da de 
do car go ou em pre go, na for ma pre vis ta em
lei, res sal va das as no me a ções para car go

em co mis são de cla ra do em lei de li vre no -
me a ção e exo ne ra ção;

............................................................"

A re da ção que a Pro pos ta im pri me a esse tex -
to as sim reza:

Art. 37....................................................
..............................................................
II – a in ves ti du ra em car go ou em pre go 

pú bli co de pen de de apro va ção pré via em
con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e
tí tu los de acor do com a na tu re za e a com -
ple xi da de do car go ou em pre go, na for ma
pre vis ta em lei, res sal va dos o de sen vol vi -
men to fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti -
vo ou em pre go per ma nen te, me di an te pro -
ces so se le ti vo, e as no me a ções para car go
em co mis são de cla ra do em lei de li vre no -
me a ção e exo ne ra ção;

............................................................"
(Su bli nha mos).

Na Jus ti fi ca ção, após re co nhe cer ter sido a im -
por tân cia dada pela Cons ti tu i ção vi gen te ao con cur -
so pú bli co ” ...um pas so fun da men tal para a mo ra li -
za ção e a pro fis si o na li za ção de nos sa fun ção pú bli -
ca... ”, res sal va o Au tor:

”...No en tan to, a in ter pre ta ção res tri ti va 
do dis po si ti vo, cer ta men te ao con trá rio do
ob je ti va do pelo Cons ti tu in te quan do de sua
in tro du ção no Tex to Mag no, im pe diu a ma -
nu ten ção de me ca nis mos fun da men ta is
para a exis tên cia de uma ver da de i ra car re i ra 
no ser vi ço pú bli co, como o da as cen são fun -
ci o nal, que, as so ci a dos a um sis te ma de tre -
i na men to e qua li fi ca ção, des ti nam-se a as -
se gu rar a per ma nen te atu a li za ção e ele va -
ção do ní vel de efi ciên cia do fun ci o na lis mo.

Assim, im põe-se ex pli ci tar que o prin -
cí pio do con cur so pú bli co, cuja ma nu ten ção
e re for ço, como me ca nis mo de ga ran tia de
mo ra li da de e da im pes so a li da de na Admi -
nis tra ção Pú bli ca es tão além de qual quer
cen su ra, não pode ser usa do para im pe dir a 
ins ti tu i ção de uma ver da de i ra car re i ra no
ser vi ço pú bli co, o que se ria um ver da de i ro
con tra-sen so...“

II – Aná li se

De iní cio, a Pro pos ta sob exa me aten de ao quo -
rum de apo i a men to exi gi do pelo art. 60, in ci so I da
Cons ti tu i ção Fe de ral.



Não se per ca de vis ta, po rém, que, en tre as
cláu su las pé tre as que to mam uma pro pos ta de emen -
da à Cons ti tu i ção in sus cep tí vel de ser ob je to de de li -
be ra ção, fi gu ra a de ser ela ten den te a abo lir di re i tos e 
ga ran ti as in di vi du a is (Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 60, §
4º in ci so IV).

Ora, ao dar ao in ci so II do art. 37 a re da ção em
vi gor, o le gis la dor cons ti tu in te fez uma im por tan te
apli ca ção do prin cí pio da iso no mia, di re i to in di vi du al
que per me ia todo nos so or de na men to ju rí di co, e que
vem ex pli ci ta men te con sa gra do logo no iní cio e em
mais ou tra pas sa gem da in tro du ção do ca put do art.
5º da Car ta Mag na:

”Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei,
sem dis tin ção de qual quer na tu re za, ga ran -
tin do-se aos bra si le i ros e aos es tran ge i ros...
a in vi o la bi li da de do di re i to.., à igual da de...“
(Su bli nha mos).

Den tro des sa óti ca, en ten de mos que a as cen -
são fun ci o nal deve ser aque la pre vis ta den tro da car -
re i ra, sob pena de se in frin gir o prin cí pio cons ti tu ci o -
nal da iso no mia. Pro ces sos in ter nos po dem ser vir
ape nas para aces so a car gos pú bli cos sem con cur so
pú bli co, em de tri men to de pes so as que a eles que i -
ram ter aces so (por con cur so pú bli co).

Em vis ta dis so, jul ga mos ne ces sá rio emen dar a
Pro po si ção, a fim de es co i má-la do ví cio de in cons ti -
tu ci o na li da de.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela apro va ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção em tela, nos ter -
mos da se guin te

EMENDA Nº 1 – CCJ (Subs ti tu ti va)

Alte ra o in ci so II do art. 37 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, para per mi tir o de sen vol -
vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an -
te pro ces so se le ti vo.

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:

Arti go úni co. O in ci so II do art. 37 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 37... ...............................................
.... ..........................................................
II — a in ves ti du ra em car go ou em pre -

go pú bli co de pen de de apro va ção pré via em 
con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e

tí tu los, de acor do com a na tu re za e a com -
ple xi da de do car go ou em pre go, na for ma
pre vis ta em lei, ex ce to:

a) o de sen vol vi men to fun ci o nal de ocu -
pan te de car go efe ti vo ou em pre go per ma -
nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, des de
que o aces so a car gos ou em pre gos de ní -
vel re tri bu ti vo e de hi e rar quia su pe ri or se dê
em igual da de de con di ções com pre ten den -
tes ori gi ná ri os de ou tras áre as ou não-ori gi -
ná ri os do ser vi ço pú bli co;

b) as no me a ções para car go em co -
mis são de cla ra do em lei de li vre no me a ção
e exo ne ra ção.

..........................................................."

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la -
tor – Jef fer son Pe res – Osmar Dias – Anto nio
Car los Jú ni or – Se bas tião  Ro cha (au tor) – Ro -
meu Tuma – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Re -
quião – Bel lo Par ga – Ro ber to Fre i re – Ma ria do
Car mo Alves – Ma gui to Vi le la – Iris Re zen de –
José Agri pi no (sem voto) – Hugo Na po leão –
José Edu ar do Du tra – Álva ro Dias – João Alber to 
Sou za – Ade mir Andra de – Ro me ro Jucá – Pe dro 
Si mon.

Com ple men tam as as si na tu ras dos mem bros
da Co mis são, nos ter mos do art. 356, pa rá gra fo úni co, 
DO R.I.S.F., os Se nho res Se na do res: – Édi son Lo -
bão – Artur da Tá vo la – Lú dio Co e lho – Wel ling ton
Ro ber to – Ge ral do Cân di do – Lind berg Cury.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;
....................................................................................

§ 4º – Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos -
ta de emen da ten den te a abo lir:



....................................................................................
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei da Câ ma ra n.º 118, de 2000 (n.º 2.508/2000, na
Casa de ori gem), que de no mi na ”Ae ro por to Inter na ci -
o nal de São Pa u lo/Gu a ru lhos – Go ver na dor Fran co
Mon to ro“ o ae ro por to in ter na ci o nal da ci da de de Gu a -
ru lhos, Esta do de São Pa u lo, cujo pa re cer foi lido an -
te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias
úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art.
235, II, “d”, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Re so lu ção n.º 84, de 1999, de au to ria do Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a re du ção da dí vi da
mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu -
ni cí pi os e dá ou tras pro vi dên ci as, cujo pa re cer foi lido
an te ri or men te, de acor do com o dis pos to no pa rá gra -
fo úni co do art. 254 do Re gi men to Inter no, terá o pra -
zo de dois dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por 
um dé ci mo dos mem bros do Se na do, para que a ma -
té ria con ti nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o pa re cer da
Co mis são de Assun tos So ci a is, em re e xa me, lido an -
te ri or men te, con clu iu con tra ri a men te ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 132, de 1999, de au to ria da Se na do -
ra Mar lu ce Pin to, que al te ra o art. 39 da Lei nº 4.886,
de 1965, que re gu la as ati vi da des dos re pre sen tan tes 
co mer ci a is au tô no mos.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a Co -
mis são de Assun tos So ci a is, ao apre ci ar o Pro je to em 
ca rá ter ter mi na ti vo, apre sen tou, em seu 1º pro nun ci a -
men to, pa re cer fa vo rá vel à ma té ria, nos ter mos de
subs ti tu ti vo.

Uma vez que os pa re ce res so bre a ma té ria fo -
ram pro fe ri dos pela mes ma Co mis são e que o úl ti mo
pa re cer con clu iu pela sua re je i ção, a Pre si dên cia, de
acor do com o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254
do Re gi men to Inter no, abre o pra zo de dois dias úte is
para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo dos
mem bros do Se na do, para que a ma té ria con ti nue
sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Encer rou-se, sex ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para a apre -
sen ta ção de emen das ao Pro je to de Re so lu ção n.º
51, de 2001, de au to ria do Se na dor La u ro Cam pos,

que al te ra a Re so lu ção n.º 20, de 1993, que ins ti tui o
Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar, para de ter mi -
nar o de sar qui va men to de de nún cia ou re pre sen ta -
ção re la ti va à que bra de de co ro par la men tar no caso
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das. 

A ma té ria vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e à Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Encer rou-se, sex ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para apre sen -
ta ção de emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º
62, de 2001 (n.º 2.758, de 1997, na Casa de ori gem),
que in tro duz a pa la vra ”obri ga tó rio“ após a ex pres são
”cur ri cu lar“, cons tan te do § 3º, do art. 26, da Lei n.º
9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que es ta be le ce
as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esgo tou-se, sex ta-fe i ra úl ti ma, 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 n.º 52, de 2001, de
au to ria da Se na do ra Emi lia Fer nan des, que dis põe
so bre a obri ga to ri e da de de uso da lin gua gem de si na -
is em to das as ve i cu la ções em te le vi são do Go ver no
Fe de ral;

– Pro je to de Lei do Se na do n.º 140, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ney Su as su na, que de no mi na
Go ver na dor Ivan Bi cha ra o Vi a du to de Oi ti ze i ro, lo ca -
li za do na BR-230, no Mu ni cí pio de João Pes soa, no
Esta do da Pa ra í ba; e

– Pro je to de Lei do Se na do n.º 158, de 2001, de
au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre 
a ins cri ção de no mes no Li vro dos He róis da Pá tria.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, os pro je tos vã o à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

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 17
de ou tu bro de 2001 e pu bli cou no dia 18 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 4, que ”Dis põe
so bre a com ple men ta ção pela União dos re cur sos
ne ces sá ri os ao pa ga men to de bô nus aos con su mi -
do res re si den ci a is de ener gia elé tri ca e dá ou tras
pro vi dên ci as“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim



cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

PFL

Hugo Na po leão Bel lo Par ga
Ro meu Tuma Fran ce li no Pe re i ra

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Se bas tião Ro cha

PSB

Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

*PL

José Alen car

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

Blo co (PFL/PST)

Ino cên cio Oli ve i ra Aris ton Andra de
Abe lar do Lu pi on Co ra u ci So bri nho

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

*PHS

Ro ber to Argen ta

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 22-10-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 23-10-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 23-10-2001 – pra zo para re ce bi men to de

emen das.
Até 31-10-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Dia 31-10-2001 – Re mes sa à Câ ma ra dos De -

pu ta dos
Até  16-12-2001 – pra zo fi nal no 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 17
de ou tu bro de 2001 e pu bli cou no dia 18 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 5, que ”Insti tui fe -
ri a dos ci vis nos Esta dos que es pe ci fi ca e dá ou tras
pro vi dên ci as“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Ju vên cio da Fon se ca

PFL

Hugo Na po leão Bel lo Par ga
Ro meu Tuma Fran ce li no Pe re i ra

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Se bas tião Ro cha

PSB

Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

*PTB

Car los Pa tro cí nio

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Car los Ba ta ta
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra



Blo co (PFL/PST)

Ino cên cio Oli ve i ra Aris ton Andra de
Abe lar do Lu pi on Co ra u ci So bri nho

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

*PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

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 22-10-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 23-10-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 23-10-2001 – pra zo para re ce bi men to de

emen das.
Até 31-10-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Dia 31-10-2001 – Re mes sa à Câ ma ra dos De -

pu ta dos
Até 16-12-2001 – pra zo fi nal no Con gres so Na -

ci o nal (**)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº S/41, de 2001 (nº
SGM/P nº 1.417/2001, na ori gem), do Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, en ca mi nhan do ao Se na do
Fe de ral có pia do Re la tó rio Fi nal da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar a apli ca -
ção ir re gu lar de re cur sos do Fun do de Inves ti men to
do Nor des te – Fi nor.

Com re fe rên cia ao ex pe di en te, a Pre si dên cia
de ter mi nou a jun ta da, em có pia, de par te do Re la tó rio 
Fi nal, aos pro ces sa dos das Me di das Pro vi só ri as nºs
2.156-5 e 2.157-5, de 2001, para co nhe ci men to das
Co mis sões Mis tas per ti nen tes e pro vi dên ci as que en -
ten de rem ne ces sá ri as.

O Ofí cio nº S/41, de 2001, vai à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.

Co mu ni que-se esta de ci são à Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 2001

Alte ra o Ato das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as, para cri ar o Fun -
do para a Pro mo ção Eco nô mi ca e So ci al
dos Afro-des cen den tes.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º São in clu í dos os se guin tes ar ti gos ao 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:

Art. 84. É ins ti tu í do o Fun do para a
Pro mo ção Eco nô mi ca e So ci al dos
Afro-des cen den tes no âm bi to do Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral, para vi go rar por vin te anos, a 
ser re gu la do por lei com ple men tar, com o
ob je ti vo de im ple men tar ações afir ma ti vas
em fa vor da po pu la ção afro-des cen den te
nas áre as de edu ca ção, pro du ção, em pre go 
e ren da, a fim de con cre ti zar o prin cí pio
cons ti tu ci o nal de igual da de.

Pa rá gra fo úni co. O Fun do pre vis to nes -
te ar ti go terá Con se lho Con sul ti vo e de
Acom pa nha men to que con tem ple a par ti ci -
pa ção de re pre sen tan tes dos afro-des cen -
den tes, nos ter mos da lei.

Art. 85. Com põem o Fun do para a Pro -
mo ção Eco nô mi ca e So ci al dos Afro-des -
cen den tes:

I – cin co por cen to do pro du to da ar re -
ca da ção do im pos to so bre ren da e pro ven -
tos de qual quer na tu re za~

II – ou tras do ta ções or ça men tá ri as;
III – do a ções de qual quer na tu re za, de

pes soa fí si ca ou ju rí di ca do País ou do ex te ri or, 
pas sí ve is de de du ção do im pos to de ren da;

IV – ou tras re ce i tas, a se rem de fi ni das
na re gu la men ta ção do Fun do.

Pa rá gra fo úni co. Aos re cur sos in te -
gran tes do Fun do de que tra ta este ar ti go
não se apli ca o dis pos to nos arts. 159, 165,
§ 9º, in ci so II e 167, in ci so IV, da Cons ti tu i -
ção, as sim como qual quer des vin cu la ção de 
re cur sos or ça men tá ri os.

Art. 86. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os que ins ti tu í rem Fun dos para a
Pro mo ção Eco nô mi ca e So ci al dos Afro-des -
cen den tes ha bi li tar-se-ão a re ce ber re cur sos
do Fun do de que tra ta o art. 85, des de que
com pro me tam, para o fi nan ci a men to dos res -



pec ti vos fun dos es ta du a is, dis tri ta is e mu ni ci -
pa is, per cen tu al de suas re ce i tas cor ren tes lí -
qui das equi va len te a re cur sos que re pre sen -
tem en tre um ter ço e me ta de da des ti na ção re -
ce bi da do Fun do fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A ges tão dos fun dos
de que tra ta o ca put in clu i rá a par ti ci pa ção
de re pre sen tan tes dos afro des cen den tes.

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

Se gun do da dos da Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro 
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), a po pu la ção bra si -
le i ra te ria atin gi do 160,3 mi lhões de ha bi tan tes em
1999, dos qua is 5,4% são pre tas e 39,9% são par das.
Ou seja, um con ti gen te de 45,3% de nos sa po pu la ção 
é de afro-des cen den tes.

O exa me das de si gual da des so ci a is no Bra sil
de mons tra um cla ro viés fun da do na cor do in di ví duo,
uma vez que se con cen tram na po pu la ção afro-des -
cen den te os pi o res in di ca do res de edu ca ção. ren da e
em pre go. A esse res pe i to, ob ser va-se que, em 1999,
o anal fa be tis mo, en tre as pes so as de 15 anos ou
mais de ida de, atin ge 8,3% dos bran cos e 20% dos
pre tos e par dos; a taxa de anal fa be tis mo fun ci o nal al -
can ça 21,7% do bran cos e 40% de pre tos e par dos; o
ren di men to mé dio da po pu la ção ocu pa da, me di do
em sa lá rio mí ni mo, si tua-se em 5,25 para o tra ba lha -
dor bran co e, res pec ti va men te, em 2,43 e 3,54 para o
tra ba lha dor pre to ou par do.

Vis tos de ou tra for ma, os da dos mos tram que as 
po lí ti cas so ci a is uni ver sa is não têm sido, por si sós,
ca pa zes de eli mi nar os efe i tos per ver sos das dis cri mi -
na ções de que são ob je to os afro-des cen den tes bra -
si le i ros.

Tra ta-se, na re a li da de, de de si gual da des acu -
mu la das ao lon go de sé cu los, que so men te po de rão
ser cor ri gi das me di an te a ado ção de po lí ti cas pú bli -
cas com pen sa tó ri as de lon go pra zo.

Com efe i to, como os in di ca do res so ci o e co nô mi -
cos re tra tam uma si tu a ção es tru tu ral — por tan to, de
lon go pra zo — é jus to pen sar que os afro des cen den -
tes as sim se en con tram em de cor rên cia do fato de
par ti rem de con di ções eco nô mi cas e so ci a is de si gua -
is para o exer cí cio de seus di re i tos. Por isso, me di an te 
ações afir ma ti vas, ou for mas de in ter ven ção es ta tal
des ti na das a pro mo ver a mo bi li da de eco nô mi ca e so -
ci al des se seg men to, é pos sí vel au men tar a par ti ci pa -
ção do con tin gen te de afro-des cen den tes nas di ver -
sas es fe ras da vida so ci al, de for ma a cor ri gir as dis -
cri mi na ções de que têm sido ví ti mas há sé cu los.

A his tó ria re cen te do País de mons tra cla ra men -
te a im pos si bi li da de de su pe rar a dis cri mi na ção ét ni -

ca me di an te o sim ples es ta be le ci men to de re gras le -
ga is pro i bi ti vas. É che ga do o tem po de ini ci a ti vas que
pro mo vam ações na es fe ra das re la ções con cre tas
en tre bran cos e afro-des cen den tes, de for ma a tra zer
para o dia-a-dia a pers pec ti va de igual da de de se ja da
pela Cons ti tu i ção. Em pou cas pa la vras, im põe-se
com bi nar o pla no ide al da lei com o mun do real das
re la ções so ci a is efe ti vas.

Evi den te men te, as ações afir ma ti vas não de -
vem ter a pre ten são de subs ti tu ir po lí ti cas pú bli cas de
ca rá ter uni ver sal, nem os pro gra mas se to ri a is des ti -
na dos a su pe rar a po bre za. De vem ter ca rá ter su ple -
men tar e ata car as ra í zes das de si gual da des a par tir
do viés de cor, cla ra men te iden ti fi cá vel.

Nes se sen ti do, a pre sen te pro pos ta de emen da
à Cons ti tu i ção tem por ob je ti vo ins ti tu ir o Fun do para
a Pro mo ção Eco nô mi ca e So ci al dos Afro des cen den -
tes, no âm bi to do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, para vi go -
rar até o ano de 2021 com o ob je ti vo de im ple men tar
ações afir ma ti vas em fa vor dos afro des cen den tes
bra si le i ros, nas áre as de edu ca ção, pro du ção, em pre -
go e ren da, com a fi na li da de de con cre ti zar o prin cí pio 
cons ti tu ci o nal de igual da de.

Pro põe-se, as sim, um Fun do fe de ral de lon go
pra zo, cons ti tu í do de 3% da ar re ca da ção do im pos to
de ren da e pro ven tos, além de re cur sos ori gi ná ri os de 
ou tras do ta ções or ça men tá ri as, con tri bu i ções de pes -
so as fí si cas e ju rí di cas do País ou do ex te ri or. Ade ma -
is, como for ma de in cen ti var os Esta dos, o Dis tri to Fe -
de ral e os Mu ni cí pi os a ado ta rem ações se me lhan tes
à pro pos ta, a emen da es ta be le ce que so men te te rão
aces so a re cur sos do Fun do fe de ral as uni da des da
Fe de ra ção que des ti na rem, aos seus res pec ti vos fun -
dos, per cen tu al de suas re ce i tas cor ren tes lí qui das
equi va len te a re cur sos que re pre sen tem en tre um ter -
ço e me ta de dos apor tes re ce bi dos do Fun do fe de ral.

A pro po si ção trans fe re para o âm bi to da le gis la -
ção in fra cons ti tu ci o nal a de mar ca ção das ações afir -
ma ti vas a se rem im ple men ta das nas áre as de edu ca -
ção, pro du ção, em pre go e ren da, bem como a ex pli ci -
ta ção da for ma de aces so aos re cur sos do fun do fe -
de ral pe las uni da des da fe de ra ção e a de fi ni ção da
cli en te la a ser atin gi da, em face das es pe ci fi ci da des
de que se re ves ti rão tais dis po si ções le ga is.

Esta mos con ven ci dos da re le vân cia e da opor -
tu ni da de da apli ca ção de ações afir ma ti vas que ofe re -
çam à so ci e da de bra si le i ra o en se jo para in tro du zir,
no pla no das re la ções so ci a is con cre tas me ca nis mos
ca pa zes de co lo car na pers pec ti va das pró xi mas
duas dé ca das a pos si bi li da de de su pe rar a odi o sa
dis cri mi na ção de que os afro-des cen den tes têm sido
ví ti mas. Por essa ra zão, te mos cer te za da boa re cep -
ti vi da de que a pre sen te pro po si ção terá jun to aos
mem bros das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 22 de se tem bro de 2001. _
Se na dor Ge ral do Cân di do.





O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354 
e se guin tes do Re gi men to Inter no.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, nos ter mos re -
gi men ta is, à emi nen te Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co -
me çam hoje em todo o Nor des te os fe ri a dos. Mais
uma vez a Re gião é ape na da, des ta vez pelo ab sur do
do ra ci o na men to ener gé ti co. 

Como se não bas tas sem ou tros sa cri fí ci os que
nos são im pos tos, ago ra so mos for ça dos a ter fe ri a -
dos se ma na is. Sa bem o que isso sig ni fi ca, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res? Sig ni fi ca que nos sas
fá bri cas pa ra rão de pro du zir, nos so co mér cio ven de rá 
me nos, nos so PIB será ain da me nor e que fa tal men te
ha ve rá de sem pre go. Ou seja, a Re gião, que já é a
mais po bre do Bra sil, aque la que abri ga mais da me -
ta de da mi sé ria ab so lu ta na ci o nal, es ta rá este ano,
por cul pa ex clu si va de er ros es tra té gi cos do Se nhor
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, ain da mais
dis tan te do pa drão de de sen vol vi men to da Re gião Sul 
e do Su des te, agra van do ain da mais a pro fun da de si -
gual da de re gi o nal bra si le i ra, que já é a ma i or en tre to -
das as Na ções do mun do mo der no.

Tal vez, al guns que ora nos ou vem fa lar es te jam
ques ti o nan do: ”Mas a cri se ener gé ti ca que vi ve mos
não é de cor ren te de um im pres cin dí vel fe nô me no da
na tu re za? Ela não pro vém da fal ta de chu vas, que
afe ta um sis te ma que, de modo equi vo ca do, de pen -
de, em mais de 90%, da ener gia hi dro e lé tri ca?“ 

Na ver da de, é essa a ex pli ca ção que te mos ou -
vi do da im pren sa e de pes so as do Go ver no, in clu si ve
do pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Con tu do, a ex pli ca ção é fal sa. A cri se pro ce de
ex clu si va men te de um im per doá vel erro ad mi nis tra ti -
vo. Ori gi nou-se da vi são en san de ci da de tec no cra tas
que se guem uma po lí ti ca eco nô mi ca mo ne ta ris ta e
que sa cri fi ca todo o se tor pro du ti vo na ci o nal em prol
da bus ca de um su pe rá vit fis cal a qual quer pre ço.

Por isso que, nes te dia ne gro para a so fri da Re -
gião Nor des te, dia em que os fe ri a dos se ini ci am – e a
Ban ca da do Nor des te, com cer te za, tra rá para esta
Casa o seu pro tes to –, eu gos ta ria de de fi nir al gu mas
pre mis sas bá si cas:

Pri me i ra: não é ver da de que foi um erro es tra té -
gi co ha ver mos in ves ti do pri o ri ta ri a men te no apro ve i -
ta men to hi dro e ner gé ti co. Tra ta-se da ener gia mais
ba ra ta e me nos po lu en te den tre to das as co nhe ci das.
E o Bra sil tem as me lho res con di ções do mun do para
apro ve i tá-la (sem pre ci sar gas tar di vi sas pre ci o sas
com o gás im por ta do para ter mo e lé tri cas, cu jos equi -
pa men tos são 90% tam bém im por ta dos, além de se -
rem per ver sa men te po lu en tes). 

Se gun do: é fal sa a afir ma ção de que nos so par -
que hi dro e ner gé ti co nos de i xa em con di ções frá ge is
num ano de seca. Ele foi in te li gen te men te con ce bi do
para re sis tir até cin co anos de pou cas chu vas. Mas
este Go ver no não in ves tiu ade qua da men te em no vas
hi dre lé tri cas e em im pres cin dí ve is li nhas de trans mis -
são. 

E por que ocor reu isso? Por que nos sa área eco -
nô mi ca se do brou ante um re ce i tuá rio sub ser vi en te
im pos to pelo FMI, o qual es ta be le ce que, mes mo con -
si de ran do as dis po ni bi li da des de ca i xa e os pró pri os
lu cros de nos sas es ta ta is, elas es ta vam pro i bi das de
in ves ti-los em no vas hi dre lé tri cas e li nhas de trans -
mis são, sob pena de se rem con si de ra dos dé fi cits fis -
ca is.

Ter ce i ro: em vez de ter sido atra í do para in ves tir
em no vas hi dre lé tri cas, o ca pi tal es tran ge i ro foi atra í -
do para com prar nos sas dis tri bu i do ras, fi nan ci a das
gra ci o sa men te pelo BNDES e pe los fun dos de pen -
são dos nos sos tra ba lha do res  pri vi lé gio, aliás, pro i bi -
do para nos sas es ta ta is ener gé ti cas. Por sua vez, os
in ves ti do res ex ter nos li mi ta ram-se a co mo da men te
es pe rar a pri va ti za ção de nos sas es ta ta is ge ra do ras,
para ad qui ri-las a va lo res su ba va li a dos.

Qu ar to: as em pre sas de dis tri bu i ção ener gé ti ca, 
ago ra qua se to das em mãos do ca pi tal ex ter no,
dão-se ao des plan te de pres si o na rem o Go ver no para 
au men tar as ta ri fas, a fim de se rem com pen sa dos pe -
los su pos tos pre ju í zos. O que elas es con dem é que
suas ta ri fas de ener gia são es can da lo sa men te mais
ele va das do que as vi gen tes na rica Pa ris e na ma i o -
ria das ci da des ame ri ca nas, cuja po pu la ção des fru ta
de uma ren da mais de cin co ve zes ma i or do que a do
nos so povo.

Não sa tis fe i tos com o ab sur do do pe di do, exi -
gem ain da o cum pri men to do fa mi ge ra do Ane xo 5,
que é uma das cláu su las mais ver go nho sas, uni la te -
ra is, cons tan tes de um con tra to pú bli co na his tó ria
bra si le i ra. Bas ta res sal tar que, por meio des se fu nes -
to dis po si ti vo, as dis tri bu i do ras se ri am as gran des be -
ne fi ci a das pelo ra ci o na men to, e as es ta ta is ener gé ti -
cas fi ca ri am in vi a bi li za das. Para cada qui lo watt que
elas ti ves sem de i xa do de re ce ber por ca u sa do ra ci o -



na men to es ses fe li zes se nho res não ape nas se ri am
res sar ci dos, mas re ce be ri am um va lor de até dez ve -
zes su pe ri or àque les co bra dos pe las ge ra do ras nor -
mal men te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por to dos
es ses mo ti vos, que ro con sig nar, nes te mo men to, o
meu pro tes to ve e men te con tra os imen sos pre ju í zos
que es ses fe ri a dos têm ca u sa do à na ção bra si le i ra,
so bre tu do ao Nor des te, que tem sido dis cri mi na do na
ges tão do emi nen te so ció lo go Fer nan do Hen ri que
Car do so.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias, que dis -
po rá de até vin te mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – 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, na úl ti ma sex ta-fe -
i ra, a Jus ti ça Fe de ral en cheu de es pe ran ças a po pu la -
ção do Pa ra ná, con ce den do li mi nar que im pe dia o le i -
lão da Co pel. Pro nun cio-me des ta for ma, fa lan do em
es pe ran ças, por que a ma i o ria es ma ga do ra da po pu -
la ção – cer ca de 93% – é con trá ria à ven da da nos sa
em pre sa de ener gia, atu al men te o ma i or pa tri mô nio
pú bli co do Esta do.

No en tan to, no sá ba do, o Pre si den te do Tri bu nal
Fe de ral de Re cur sos, em Por to Ale gre, cas sou a li mi -
nar, frus tran do as ex pec ta ti vas dos pa ra na en ses.
Ape sar dis so, uma ver da de i ra se le ção de ações po -
pu la res ha ve rão de ser im pe tra das nos pró xi mos dias. 
Sou au tor de uma de las, que deve fo ca li zar es pe ci al -
men te o des vio de fi na li da de e o va lor pa tri mo ni al. 

A ava li a ção fe i ta pelo Go ver no Esta du al, que
es ta be le ceu o pre ço mí ni mo de R$4.320 bi lhões para
o le i lão do pró xi mo dia 31 des te mês, fica mu i to
aquém do va lor real da em pre sa. Ava li a ções as mais
di ver sas re a li za das por es pe ci a lis tas or çam o pa tri -
mô nio da Co pel em mon tan te su pe ri or a R$20 bi -
lhões. Há apre ci a ções que fi xam R$23 bi lhões, ou tras 
R$25 bi lhões e até mais, Sr. Pre si den te. Por tan to, o
pre ço mí ni mo con tra ria fron tal men te o in te res se pú -
bli co, por que, sem dú vi da, im pli ca rá um pre ju í zo
enor me para o Esta do do Pa ra ná.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
vi ven do um pés si mo mo men to eco nô mi co não só em
nos so País mas em todo o mun do, a pon to de o Pre si -
den te do BNDES, Fran cis co Gros – exa ta men te ele, o 
Pre si den te des sa ins ti tu i ção, que co or de na o Pro gra -
ma de De ses ta ti za ção do Go ver no Fe de ral –, afir mar: 
”A hora é ruim para ven der a Co pel. O mo men to é di fí -
cil para a ven da da Com pa nhia Pa ra na en se de Ener -

gia". Esta ma té ria está no jor nal Fo lha Di nhe i ro, em
ar ti go de Da ni e la Men des, da su cur sal do Rio de Ja -
ne i ro: ”... o mo men to é di fí cil para a ven da da Co pel,
em ra zão das in cer te zas eco nô mi cas ca u sa das pe los 
aten ta dos ter ro ris tas nos EUA.“ Se gun do ele: 

É di fí cil para qual quer em pre sa as si nar 
um che que de US$2 bi lhões em qual quer lu -
gar do mun do, nes te mo men to.

Gros dis se ain da que não é pos sí vel
de ter mi nar o des fe cho do le i lão da Co pel. 

Das 11 em pre sas que se ins cre ve ram
para par ti ci par do le i lão, mar ca do para o
pró xi mo dia 31, já de sis ti ram 6, o que pro vo -
cou, an te on tem, que da das ações da em -
pre sa no pre gão do Bo ves pa. 

Esta ma té ria é de sex ta-fe i ra. ”Por tan to, hou ve
que da no pre gão da Bo ves pa na quar ta-fe i ra. O Go -
ver no do Pa ra ná in sis te na ven da da com pa nhia e
diz que os anún ci os de de sis tên cia não pas sam de
es pe cu la ção do mer ca do para di mi nu ir o va lor das
ações”. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve jam
que afir ma ção ir res pon sá vel do Go ver no do Pa ra ná.
Ele diz que o anún cio de de sis tên cia é es pe cu la ção,
mas já de sis ti ram as se guin tes em pre sas: Ende sa,
da Espa nha; AES, dos Esta dos Uni dos; Hydro Qu e -
bec, do Ca na dá; EDF, da Fran ça; Tract bel, da Bél gi -
ca; Duke Energy, dos Esta dos Uni dos; Ca mar go Cor -
rêa, do Bra sil; a Ce mig de sis tiu. Anun cia-se, ex trao-fi -
ci al men te, que a ale mã RWE de sis te.

Em ma té ria do úl ti mo dia 17, os jor na is di vul ga -
ram que: 

A Co pel cor re o ris co de ser dis pu ta da
por duas ou, no má xi mo, três em pre sas até
o dia do le i lão, mar ca do para 31 de ou tu bro, 
na Bol sa de Va lo res do Rio de Ja ne i ro. As
de sis tên ci as das em pre sas não pa ra ram de
ocor rer nas úl ti mas se ma nas. O mais novo
re cuo foi o da nor te-ame ri ca na Duke
Energy, que anun ci ou es tar fora da dis pu ta.
A em pre sa bel ga Tract bel, con si de ra da fa -
vo ri ta, in for mou que ain da não re ce beu aval
da ma triz para par ti ci par do le i lão. O nome
das par ti ci pan tes será con fir ma do se gun -
da-fe i ra – por tan to hoje –, quan do en cer ra o 
pra zo da pré-qua li fi ca ção. 

Ama nhã, Sr. Pre si den te, sa be re mos qua is em -
pre sas par ti ci pa rão des se le i lão.



O di re tor da Tract bel do Bra sil de cla -
rou que há uma sé rie de fa to res que com pli -
cam a par ti ci pa ção da em pre sa. ”Con ti nu a -
mos in te res sa dos, mas o mo men to é ruim,
há as di fi cul da des in ter na ci o na is“[..].

Pa ra nhos dis se ain da que a pro va de
que o mo men to é ina pro pri a do é a de sis tên -
cia em mas sa das de ma is em pre sas. Até
ago ra re cu a ram [...] – e aí vem a re la ção
das em pre sas que re cu a ram, o que já ci tei.

Há no tí ci as tam bém de que a em pre sa RWE
não par ti ci pa rá e essa em pre sa ob te ve be ne fí ci os
no mo men to da ela bo ra ção do edi tal. De nun ci ou-se
– eu trou xe a de nún cia a esta tri bu na – que o edi tal
fora pre pa ra do es pe ci al men te para que essa po de -
ro sa em pre sa ale mã fos se ven ce do ra. No en tan to,
até ela está pre ten den do afas tar-se do le i lão.

Fica di fí cil en ten der a in sis tên cia do Go ver no do
Pa ra ná em pro mo ver o le i lão no pró xi mo dia 31. Sem
dú vi da, essa te i mo sia cus ta rá mu i to caro ao povo do
Pa ra ná. O Esta do per de rá bi lhões com esse le i lão
pre ci pi ta do. É por isso que mais de qua ren ta en ti da -
des re pre sen ta ti vas da so ci e da de pa ra na en se se or -
ga ni za ram con tra o le i lão da Co pel e, ago ra, pre pa -
ram ações po pu la res que se rão im pe tra das nos pró xi -
mos dias até o mo men to do le i lão. 

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, sou au tor de
uma des sas ações, fo ca li zan do, es pe ci al men te, o
pre ju í zo enor me que o Esta do so fre rá em fun ção do
pre ço mí ni mo es ta be le ci do para a ven da da em pre sa. 
Cos tu me i ra men te, re fe ri mo-nos ao va lor pa tri mo ni al
ten do em vis ta o que está pre sen te no ba lan ço, en fim, 
o que está pre sen te na re a li da de vi sí vel aos nos sos
olhos no dia de hoje.

Qu an do fa la mos em va lor, não es ta mos con si -
de ran do algo pre ci o so. A ven da de uma em pre sa
como a Co pel no Pa ra ná sig ni fi ca com pro me ter, fu tu -
ra men te, até o abas te ci men to de água des se Esta do,
uma vez que os re ser va tó ri os tam bém são ne go ci a -
dos quan do se ne go cia a em pre sa.

Esta mos, por tan to, en tre gan do um bem pre ci o -
so que é a água. Esta mos, sem som bra de dú vi da, de -
pre dan do o meio am bi en te e ofe re cen do a em pre sas
es tran ge i ras os nos sos la gos e os nos sos rios, que se 
cons ti tu em em bem pri mor di al para ga ran tir boa qua -
li da de de vida à po pu la ção do nos so Esta do.

Não há dú vi da de que o Esta do do Pa ra ná so fre -
rá as con se qüên ci as tam bém no mo men to de ofe re -
cer à po pu la ção água po tá vel, já que, ao ven der a em -
pre sa de ener gia elé tri ca, re pas sa a ter ce i ros, em pre -
sas es tran ge i ras, pro va vel men te, que se ins ta la rão

com o ob je ti vo úni co e ex clu si vo de lu crar cada vez
mais, a fim de re me ter di vi den dos para a ma triz no ex -
te ri or, sem pre o cu pa ção al gu ma de na tu re za so ci al,
sem pre o cu pa ção al gu ma de na tu re za am bi en tal. É
pre ci so di zer que, mes mo no sis te ma ca pi ta lis ta, a
pre o cu pa ção com a pre ser va ção do meio am bi en te é
es sen ci al, as sim como a pre o cu pa ção so ci al. O exer -
cí cio da fun ção so ci al de qual quer em pre sa no sis te -
ma ca pi ta lis ta deve ser pri o ri da de. La men ta vel men te,
quan do o Go ver no de ses ta ti za, quan do de sen vol ve
seu pro gra ma de pri va ti za ção, ele não leva em con ta
fa to res es sen ci a is para ga ran tir boa qua li da de de vida 
à po pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é bom re -
pe tir, já que es ta mos pró xi mos do even to, que o Pa ra -
ná re a li zou to dos os es for ços, por in ter mé dio de li de -
ran ças po lí ti cas e de en ti da des re pre sen ta ti vas da so -
ci e da de, para con ven cer o Go ver no es ta du al a não
co me ter esse equí vo co his tó ri co. To das as ten ta ti vas
fo ram frus tra das. A te i mo sia do Go ver no é ma i or. Sem 
dú vi da, o Go ver no anun cia para o dia 31 o le i lão, ar -
gu men tan do que é pre ci so ar re ca dar para ca pi ta li zar
o Fun do de Pre vi dên cia do Esta do. Se gun do o Go ver -
no es ta du al, 70% dos re cur sos se rão apli ca dos na
ca pi ta li za ção do Fun do de Pre vi dên cia do Esta do,
com o ob je ti vo de pa gar apo sen ta do ri as a ser vi do res
pú bli cos pa ra na en ses já apo sen ta dos, e 30% se rão
apli ca dos em edu ca ção, sa ú de e se gu ran ça pú bli ca.

O Go ver no es ta du al já anun cia con vê ni os às
pre fe i tu ras mu ni ci pa is. Fala em va lo res que se ri am re -
pas sa dos aos Mu ni cí pi os do Pa ra ná, numa pul ve ri za -
ção de re cur sos que agra va e tor na mais re le van te o
pre ju í zo, por que, sem ne nhum cri té rio para a dis tri bu i -
ção des ses re cur sos, cer ta men te, nós agra va re mos o 
ce ná rio de pre ju í zos para o povo do Pa ra ná.

Os es for ços cul mi na ram com a vo ta ção his tó ri -
ca, na Assem bléia Le gis la ti va, de um pro je to de ini ci -
a ti va po pu lar que ti nha por ob je ti vo pro i bir o le i lão da
em pre sa. O Go ver no ado tou prá ti cas co er ci ti vas as
mais de so nes tas já vis tas em toda a his tó ria po lí ti ca
da que le Esta do, co op tan do, de for ma de so nes ta, par -
la men ta res, que aca ba ram con tra ri an do a von ta de da 
po pu la ção para aten der às de ter mi na ções do Go ver -
na dor do Esta do.

Hoje, es ta mos re a li zan do ple bis ci tos em vá ri os
Mu ni cí pi os do Pa ra ná, e a ma ni fes ta ção che ga, em
al guns, a 97% con tra a ven da da em pre sa. Mas isso
tudo não é su fi ci en te para con ven cer o Go ver na dor,
que se man tém no fir me pro pó si to de ven der a em -
pre sa. Só nos res ta es pe rar que a Jus ti ça Fe de ral, ou -
vin do os re cla mos da po pu la ção do Pa ra ná e sen tin -



do as mais le gí ti mas as pi ra ções da gen te pa ra na en -
se, pos sa con ter esse pro ces so.

Já subs cre ve mos do cu men to, re gis tra do em
car tó rio, e o re me te mos a to das as em pre sas que se
cre den ci a ram ao le i lão in for man do que fa ze mos par te 
da Opo si ção no Pa ra ná e que, se um Par ti do da Opo -
si ção che gar ao po der do Esta do a par tir de 2003, de -
ve rá re a li zar to dos os es for ços para anu lar a ven da da 
Co pel, com base no con ce i to ju rí di co de que todo ato
de go ver no que con tra ria o in te res se pú bli co é nulo de 
ple no di re i to. E não há ato de go ver no que con tra rie
mais o in te res se pú bli co do que este que pra ti ca ago -
ra o Go ver no do Pa ra ná.

Já re pe ti mos, di ver sas ve zes, que não se tra ta
de uma ame a ça de na tu re za ele i to re i ra, de uma bra -
va ta sem pro pó si to. Tra ta-se, isto sim, de re fle tir aqui lo 
que ima gi na mos ser, sob o pon to de vis ta ju rí di co,
per fe i to e, sob o pon to de vis ta do aten di men to das
as pi ra ções da so ci e da de, de for ma ab so lu ta, cor re to.

Re pi to que es pe ra mos, Sr. Pre si den te, que a
Jus ti ça Fe de ral im pe ça esse le i lão no dia 31. Mas, se
ele ocor rer, é pre ci so que a em pre sa ven ce do ra sa i ba
que, na me lhor das hi pó te ses, es ta rá com pran do
mais do que uma em pre sa de ener gia, es ta rá com -
pran do uma ba ta lha ju di ci al, cu jas con se qüên ci as é
im pos sí vel pre ver hoje.

Sr. Pre si den te, pre ten do con clu ir, mas vejo que
o Se na dor Iris Re zen de está a pos tos para o apar te.
Sei que S. Exª é um dos Se na do res que se pre o cu -
pam pro fun da men te com esse pro gra ma de pri va ti za -
ção de em pre sas es tra té gi cas, sem dú vi da um pro -
gra ma que se cons ti tui em um equí vo co his tó ri co, que 
só o fu tu ro nos mos tra rá o quan to sig ni fi cou de pre ju í -
zo para este País.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Ouço
V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Álva ro Dias, pela gen ti le za de V. Exª,
mes mo es go ta do seu tem po re gi men tal, em con ce -
der-me este apar te. Obser vo, há mu i to tem po, ilus tre
Se na dor, a sua luta con tra a pri va ti za ção da em pre sa
Co pel do Pa ra ná, en car re ga da pela pro du ção e dis tri -
bu i ção de ener gia elé tri ca no seu prós pe ro Esta do. A
cada dia o con ce i to de V. Exª vai ga nhan do cor po jun -
to àque les que ain da não o co nhe ci am como um es ta -
dis ta, como ho mem pú bli co. Acom pa nho os seus pas -
sos e os de seu ir mão, o ilus tre Se na dor Osmar Dias,
há mu i to tem po. V. Exªs hon ram esta Casa. Sei que V.
Exª se move nes sa luta ex clu si va men te pelo amor

que tem pelo seu Esta do e pelo seu povo, pelo sen ti -
men to pa trió ti co, pela sua res pon sa bi li da de, en fim,
como ho mem pú bli co que é. Tam bém te mos vi vi do
pro ble ma idên ti co no meu Esta do. V. Exª re tra tou, com 
uma fi de li da de ex tra or di ná ria, aqui lo que se pas sa
em Go iás, cujo Go ver no quer, a qual quer cus to e por
qual quer pre ço, pri va ti zar as Cen tra is Elé tri cas de
Go iás. To das es sas pon de ra ções têm sido fe i tas
quan to até mes mo à ino por tu ni da de em re la ção a
pre ço, uma vez que vi ve mos mo men to em que não se 
acon se lha ven der nada por que ja ma is se al can ça ria o 
pre ço de vi do. To dos sa be mos – V. Exª, as pes so as
que es tão acom pa nhan do o pro ces so de pri va ti za ção 
e eu – das ar ti ma nhas na com po si ção de todo esse
pro ces so, da es co lha das em pre sas que pro ce dem à
ava li a ção e a co or de nam. Estou cer to de que nem V.
Exª, nem nós de Go iás, no fu tu ro, se re mos cen su ra -
dos pe las ge ra ções vin dou ras, sen do con si de ra dos
omis sos a um ne gó cio pú bli co in jus ti fi cá vel sob qua is -
quer pre tex tos. Não se jus ti fi ca ven der uma dis tri bu i -
do ra de ener gia elé tri ca por pre ço vil. No meu Esta do,
por exem plo, re cen te men te foi pu bli ca do um edi tal.
Fe liz men te, o Sin di ca to dos Ser vi do res das Cen tra is
Elé tri cas re cor reu à Jus ti ça. O juiz fe de ral não ti tu be -
ou e con ce deu li mi nar sus pen den do a ven da por de -
ze nas de ir re gu la ri da des re la ci o na das em seu des pa -
cho. Não fi ca re mos co nhe ci dos, na con cep ção das
ge ra ções fu tu ras, como omis sos, como in di fe ren tes.
Te nho a mes ma ex pec ta ti va de V. Exª: de que o Po der
Ju di ciá rio des te País não per mi ta a di la pi da ção do pa -
tri mô nio pú bli co em uma área que, como V. Exª afir -
mou há pou cos ins tan tes, é es tra té gi ca para a vida do 
nos so povo. Pri me i ra men te, não é jus to ven der o que
já está cons tru í do. Por que não fa zer com que ve nham 
e tra gam seus ca pi ta is para in ves tir em no vas hi dre lé -
tri cas? Não! Com pram o que já está pron to por um va -
lor ba i xo e, após dois anos, já le va ram o di nhe i ro in -
ves ti do aqui e, para o fu tu ro, tudo é lu cro. Não sou
con tra que se con ce da a es sas mul ti na ci o na is, que
que rem ex plo rar ener gia elé tri ca, a opor tu ni da de de
cons tru ir usi nas. Hoje, es ta mos pas san do por di fi cul -
da des pela es cas sez de ener gia elé tri ca no País. Há
pou cos ins tan tes, a ilus tre Se na do ra Ma ria do Car mo
pro tes ta va con tra os fe ri a dões de cre ta dos no Nor des -
te por ca u sa des sa si tu a ção. Empre sas mul ti na ci o na -
is – isso é voz ge ral –, que não têm alma nem pá tria,
cujo deus é o lu cro, não vão es ten der re des de ener -
gia elé tri ca ama nhã aos se to res po pu la res, onde o re -
tor no do in ves ti men to é pe que no em re la ção ao con -
su mo; não vão in ves tir na cons tru ção de re des para
acu dir mi cro in dús tri as, por que o ren di men to é pe que -
no e não cor res pon de ao ca pi tal in ves ti do. Aí será tar -



de; o Po der Pú bli co de po is não con se gui rá re com prar
es sas usi nas. V. Exª tem nos sos cum pri men tos e ad -
mi ra ção por essa per ti nên cia cí vi ca na luta pela pre -
ser va ção de um pa tri mô nio para que, as sim como nós 
em Go iás, V. Exª con tri bu iu no Pa ra ná, vi san do à pro -
mo ção do de sen vol vi men to do Esta do por meio das
re des de dis tri bu i ção de usi nas e as sim por di an te.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se na -
dor Iris Re zen de, agra de ço a V. Exª e de se jo que sua
luta, em Go iás, pos sa al can çar os re sul ta dos que al -
me ja, im pe din do a di la pi da ção do pa tri mô nio pú bli co
do seu Esta do.

A li mi nar foi con ce di da por juiz que vive no Pa ra -
ná e acom pa nha a luta do seu povo con tra a ven da
que con si de ra mos de pre da do ra do pa tri mô nio pú bli -
co es ta du al. Por tan to, ve ri fi can do as ir re gu la ri da des,
o juiz fe de ral, no Esta do do Pa ra ná, con ce de a li mi nar
para im pe dir o le i lão. No en tan to, o Esta do re cor re e
com pe te ao Pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral,
em Por to Ale gre, jul gar o re cur so pro pos to pelo Esta -
do. Em Por to Ale gre, evi den te men te, não há a mes ma 
pos si bi li da de de se acom pa nhar, pari pas su, os pro -
ce di men tos do Go ver no Esta du al e, ime di a ta men te, o 
Pre si den te do Tri bu nal cas sa a li mi nar.

Sr. Pre si den te, pre vê-se que ha ve rá cer ca de 70
ações po pu la res, nos pró xi mos dias, em fun ção do
ele va do in te res se de to das as as so ci a ções en vol vi -
das na luta. Cer ta men te, mu i tas de las me re ce rão a
con ces são de li mi nar.

Por isso, des ta tri bu na, em nome da po pu la ção
do Pa ra ná, ape lo ao Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral, em
Por to Ale gre, es pe ci al men te ao seu Pre si den te, para
que, com cu i da do, aten ção e com pe tên cia que sa be -
mos ím par, pos sa aten der ao in te res se pú bli co, não
cas san do li mi na res que, even tu al men te, pos sam ser
con ce di das pe los ju í zes fe de ra is do meu Esta do.

For mu la mos o ape lo de for ma sin ge la, mas o fa -
ze mos por que re tra ta mos o de ses pe ro de mi lha res de 
pa ra na en ses que não que rem per der esse ins tru -
men to pro mo tor do nos so de sen vol vi men to. Que o
Pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral, em Por to
Ale gre, con si de re essa si tu a ção e as ra zões do ape lo
que for mu la mos des ta tri bu na, por que es ta mos ten -
tan do ser in tér pre tes da von ta de de todo o povo do
Esta do do Pa ra ná.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Sei que já ex tra -
po lei os li mi tes do meu tem po. Mu i to obri ga do, Srªs e
Srs. Se na do res, pela com pre en são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Escla re ço ao Ple ná rio que, con si de ran do que hoje a
ses são é não-de li be ra ti va, as Srªs e os Srs. Se na do -

res que so li ci tam o uso da pa la vra para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel, o te rão de for ma in ter ca la da com os
ora do res ins cri tos nor mal men te.

Assim sen do, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri -
car do San tos para uma co mu ni ca ção ina diá vel por
cin co 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, sou
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe -
de ral, e, no seu âm bi to, te mos dis cu ti do de ma ne i ra
exa us ti va a ques tão da pro gra ma ção das emis so ras
de te le vi são, es pe ci al men te no que diz res pe i to à
ado ção pro gres si va de pro gra mas de in te res se edu -
ca ti vo vol ta dos prin ci pal men te para a edu ca ção da
nos sa po pu la ção in fan til. Dis cu tem-se tam bém de for -
ma exa us ti va ma ne i ras de as nos sas emis so ras en ri -
que ce rem a sua pro gra ma ção com pro gra mas de
con te ú do cul tu ral.

Nes se sen ti do, apre sen ta mos um re que ri men to
à Mesa so li ci tan do o en vio de voto de lou vor ou de
apla u so à Rede Glo bo de Te le vi são pela re e di ção do
pro gra ma in fan til Sí tio do Pi ca pau Ama re lo, pro du ção
ba se a da na obra do nos so emi nen te e ilus tre es cri tor
já fa le ci do Mon te i ro Lo ba to. Ele con ta a his tó ria de
per so na gens in fan tis do nos so co ti di a no que po vo a -
ram as men tes de ge ra ções de bra si le i ros, seja por
meio dos li vros do au tor ou por in ter mé dio da pri me i ra 
edi ção des sa sé rie que a Rede Glo bo edi tou há mais
de 20 anos.

Por uma ques tão de jus ti ça, fa ze mos o re gis tro e 
en ca mi nha mos o re que ri men to de voto de lou vor para 
que esse exem plo tan to se mul ti pli que na pro gra ma -
ção da Rede Glo bo de Te le vi são como tam bém sir va
de exem plo para as ou tras emis so ras de te le vi são do
Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi ta-me

V. Exª um apar te?
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Se na dor Pe dro Si mon, não há pos si bi li da de de apar -
tes, pois o Se na dor Ri car do San tos pe diu a pa la vra
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra, pelo tem po re gi men tal de vin te
mi nu tos, ao emi nen te Se na dor Iris Re zen de. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan tas ve zes em
nos sa vida não ocor re um pro ble ma gra ve e de di fí cil
so lu ção para re sol ver? Nes ses mo men tos, vas cu lha -



mos vá ri as al ter na ti vas. Mu i tas ve zes, nada acha mos. 
Che ga mos mes mo a con ce ber sa í das que, de po is,
ve mos cla ra men te se rem mi ra bo lan tes e, num es ta lo,
per ce be mos que a sa í da mu i tas ve zes é sim ples e es -
te ve todo o tem po ao nos so lado.

É essa, Sr. Pre si den te, a sen sa ção que te nho
quan do vejo a pre o cu pa ção de to dos com a ba lan ça
co mer ci al bra si le i ra. Cada vez mais, de pen de mos do
in cre men to das ex por ta ções para fa zer mos fren te a
nos sos com pro mis sos em dó lar. Essa pre mên cia che -
gou a ser sin te ti za da de for ma dra má ti ca pelo pró prio
Pre si den te da Re pú bli ca com o gri to ”ex por tar ou
mor rer“.

O de ba te so bre as me di das a se rem to ma das
para au men tar as nos sas ex por ta ções está na or dem
do dia. Até uma co mis são de ní vel mi nis te ri al foi cri a -
da pela Pre si dên cia da Re pú bli ca para ad mi nis trar e
mo ni to rar o es for ço ex por ta dor bra si le i ro.

Igual men te, le van tam-se as vo zes dos que re -
cla mam a fal ta de uma po lí ti ca in dus tri al mais agres si -
va, di re ci o na da a se to res eco nô mi cos es pe cí fi cos
com po ten ci al ex por ta dor. A so lu ção está bem ao
nos so lado e não está sen do per ce bi da.

Fala-se mu i to em po lí ti ca in dus tri al, em pro mo -
ção co mer ci al, em de sen vol vi men to da mar ca Bra sil,
em di vul ga ção dos pro du tos in dus tri a is bra si le i ros,
em de so ne ra ção tri bu tá ria e em mu i tos ou tros pon tos
im por tan tís si mos como es ses. É cla ro que são pro vi -
dên ci as im por tan tes e ina diá ve is, mas so men te da rão 
re sul ta do em mé dio pra zo.

To dos es que cem que o se tor ex por ta dor bra si le -
i ro de ma i or tra di ção, de base mais só li da e de res -
pos ta mais rá pi da aos es tí mu los é o se tor agrí co la.
Fala-se pou co da agri cul tu ra nes se es for ço para au -
men tar as nos sas ex por ta ções, mas é a agri cul tu ra o
gran de ins tru men to que, a cur to pra zo, po de ria ala -
van car o nos so co mér cio ex te ri or. Isso, aliás, de mons -
tra o quan to as nos sas au to ri da des eco nô mi cas, às
ve zes, co me tem en ga nos que, de po is, cus tam caro
ao País e ao povo bra si le i ro.

Nos úl ti mos anos, o nos so pro du tor ru ral tem
dado pro vas re pe ti das de sua ca pa ci da de de tra ba lho 
e de seu es pí ri to pa trió ti co. O se tor agrí co la bra si le i ro
é te i mo so em con tri bu ir para a pros pe ri da de do Bra sil.

Do iní cio do Pla no Real para cá, as con di ções
eco nô mi cas e fi nan ce i ras para o de sen vol vi men to da
agri cul tu ra só têm pi o ra do. E mes mo as sim a res pos ta 
tem sido mais pro du ção com mais pro du ti vi da de, su -
prin do mu i to bem a ofer ta de ali men tos no País e ofe -
re cen do os ex ce den tes para a ex por ta ção. Se isso
acon te ce com o se tor mais des pres ti gi a do da nos sa

eco no mia, ima gi nem o que a agri cul tu ra não po de ria
dar se con tas se com in cen ti vos ade qua dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de
mar ço de 1990, os re cur sos do cré di to ru ral fo ram di -
mi nu in do até che ga rem ao pa ta mar que te mos hoje.
Em 1994, atin gi ram seu pon to mais ba i xo: pou co me -
nos de US$5 bi lhões. Des de en tão, nos úl ti mos anos,
os ci lam en tre US$6 bi lhões e US$8 bi lhões.

Os anos 90 fo ram, em ver da de, tes te mu nhas do
pro gres si vo aban do no da agri cul tu ra pelo Go ver no
bra si le i ro, com sur gi men to da dí vi da agrí co la ge ra da
prin ci pal men te pelo Go ver no Col lor. Ain da me re cor -
do de que, numa no i te, o Pla no con ge la va os pre ços
dos pro du tos agrí co las, quan do es ses pre ços e o ju -
ros eram cor ri gi dos men sal men te. Com a im plan ta -
ção do Pla no, numa no i te, o Go ver no con ge lou os
pre ços que vi gi am des de o iní cio do mês, mas não
con ge lou a cor re ção de 84% nos dé bi tos – ali, co me -
çou o de sas tre.

De po is do Go ver no Col lor, veio o Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e, no va men -
te, um pla no de es ta bi li za ção mo ne tá ria, o Pla no
Real, que so bre va lo ri zou o câm bio, re du ziu dras ti ca -
men te as ta ri fas de im por ta ção, ao mes mo tem po em
que di mi nu iu ain da mais o apo io ao pro du tor ru ral. A
agri cul tu ra bra si le i ra pas sou a vi ver dias di fí ce is, em -
po bre ci da, com seus pre ços de pri mi dos e con cor ren -
do com os pro du tos es tran ge i ros, que se be ne fi ci am
de nos so câm bio va lo ri za do, das ba i xas ta ri fas de im -
por ta ção e dos bi li o ná ri os sub sí di os em seus pa í ses
de ori gem.

Mas, mes mo as sim, o nos so pro du tor ru ral re -
sis tiu e ain da fez o que pôde para aju dar na es ta bi li za -
ção dos pre ços, ao pon to de se ter cu nha do a ex pres -
são ân co ra ver de, numa alu são ao im por tan te pa pel
que a pro du ção de ali men tos teve no con tro le da in fla -
ção e na es ta bi li za ção da mo e da.

Enquan to isso, Sr. Pre si den te, o pro ble ma da dí -
vi da agrí co la ga nha va pro por ções gi gan tes cas, sem
so lu ção à vis ta e sem me re cer a de vi da aten ção das
au to ri da des eco nô mi cas do País. Res sal te-se mais
uma vez que a pro du ção de grãos nun ca de i xou de
cres cer a cada ano. Po rém, num rit mo mu i to in fe ri or
ao que se ria es pe ra do, caso o se tor con tas se com um 
apo io mais efe ti vo do Go ver no e ti ves se re sol vi das as
pen dên ci as dos pro du to res ru ra is jun to aos ban cos.

A pes qui sa re a li za da pela Con fe de ra ção Na ci o -
nal da Agri cul tu ra, atra vés do Pro je to Co nhe cer, re ve -
la que, dos 10 mil pro du to res ru ra is de Go iás com dí -
vi das jun to ao sis te ma fi nan ce i ro, 80% não têm con di -



ções de pa gar a par ce la in te gral dos dé bi tos da se cu -
ri ti za ção que ven ce no pró xi mo dia 30. 

O pro du tor ru ral acu mu la de fa sa gem de ren da
de 40%, de 1994 até agos to pas sa do. Nes se pe río do,
os pre ços re ce bi dos pe los pro du to res au men ta ram
81,44%, en quan to os cus tos ope ra ci o na is su bi ram
121,33%. A in fla ção me di da pelo IBGE foi de
108,31%. Além dis so, este ano os agri cul to res de vem
com pro me ter mais de 20% da ren da ape nas com o
pa ga men to de dí vi das.

A pes qui sa do Pro je to Co nhe cer mos tra tam -
bém que, em maio de 1995, com um sa lá rio mí ni mo
de R$100,00, o tra ba lha dor não con se guia com prar
uma ces ta bá si ca, cujo cus to atin gia R$100,06.
Então, o sa lá rio mí ni mo não era su fi ci en te para pa gar
uma ces ta bá si ca. Em maio úl ti mo, com o sa lá rio mí ni -
mo em vi gor de R$180,00, a ces ta bá si ca es ta va cus -
tan do R$145,77. Por tan to, com pran do-se uma des sa, 
ain da so bra vam mais de R$30,00.

Ain da de acor do com a pes qui sa da CNA, o prin -
ci pal pro ble ma dos pro du to res ru ra is é o cré di to –
34% –, se gui do dos cus tos ele va dos da pro du ção –
26%. Ou tras ques tões que tam bém afe tam a vida dos
agri cul to res são: po lí ti ca pú bli ca – 9% –, co mer ci a li -
za ção – 8% – e cli ma – 4%. Fo ram ain da ci ta dos tec -
no lo gia, mão-de-obra, fal ta de ori en ta ção e de ener -
gia elé tri ca, além de do en ças e solo.

As so lu ções ofe re ci das, Sr. Pre si den te, aos agri -
cul to res – como a se cu ri ti za ção das dí vi das, por
exem plo – in fe liz men te não con se gui ram co lo car um
pon to fi nal no so fri men to do nos so ho mem do cam po.
Em al guns mo men tos, sen si bi li za do pela luta das en -
ti da des ru ra lis tas, pa re ce cres cer no País a im pres -
são de que a dí vi da dos agri cul to res, de tão in jus ta,
de ve ria me re cer um per dão de fi ni ti vo. Um per dão que 
li vras se, para sem pre, a agri cul tu ra das amar ras que
im pe dem o seu ple no de sen vol vi men to e eli mi nas se
de vez as ar bi tra ri e da des co me ti das pe los pla nos
eco nô mi cos con tra os nos sos pro du to res ru ra is.

Mas, ago ra, re gis tro com sa tis fa ção que o Con -
gres so Na ci o nal aca ba de ins ta lar uma co mis são mis -
ta, para no va men te dis cu tir a ques tão do en di vi da -
men to ru ral e pro por no vas so lu ções.

A cur to pra zo, a ma i or pre o cu pa ção dos pro du -
to res é com o pa ga men to da pró xi ma par ce la das dí -
vi das se cu ri ti za das, que ven ce no pró xi mo dia 31 de
ou tu bro. Em 1999, o pa ga men to es ti pu la do em lei era
de 10% da par ce la de vi da; em 2000, su biu para 15%;
mas, este ano, será in te gral.

Esta mos cor ren do con tra o re ló gio. Para os pro -
du to res, cum prir esse com pro mis so será di fí cil, se não 

im pos sí vel. A ren da agrí co la pra ti ca men te não au -
men tou des de o iní cio das ope ra ções de se cu ri ti za -
ção, evo lu in do me nos que o cres ci men to do es to que
da dí vi da. A me di ção do Pro du to Inter no Bru to da
agro pe cuá ria, fe i ta pela Con fe de ra ção Na ci o nal da
Agri cul tu ra, in di ca que, em 2000, a ren da ob ti da nas
la vou ras foi de R$45,49 bi lhões. Para 2001, a ten dên -
cia é de que o re sul ta do al can ce R$190 mi lhões a
mais do que em 2000. Ou seja, com o acrés ci mo de
ape nas 0,41%,en quan to a dí vi da se cu ri ti za da cres -
ceu no mí ni mo 3% ao ano.

Como me di da ur gen te, di an te do es go ta men to
dos pra zos de ven ci men to da pró xi ma par ce la da se -
cu ri ti za ção, a pro pos ta apre sen ta da pela CNA, pela
Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras, pela Con -
fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res na Agri cul tu ra e 
pela re pre sen ta ção dos agri cul to res no Con gres so, é a 
úni ca ca paz de dar um alí vio ime di a to ao se tor ru ral. 

Res sal to os prin ci pa is pon tos des sa pro pos ta,
que con si de ro jus ta, cor re ta, ple na men te com pa tí vel
com a re a li da de das con tas na ci o na is e que não ca u -
sa ne nhum pre ju í zo ao Te sou ro Na ci o nal, até re duz
os seus en car gos. E mais, ain da con diz com a ca pa ci -
da de de pa ga men to dos pro du to res e man tém a má -
qui na da agri cul tu ra fun ci o nan do, ain da que lon ge
das con di ções ide a is.

A pro pos ta, Sr. Pre si den te, tem os se guin tes
itens:

1 – Re ne go ci a ção das dí vi das se cu ri ti za das em
20 anos, com uma taxa fixa de ju ros de 3% ao ano, re -
ti ran do-se a equi va lên cia em pro du to;

2 – Nas dí vi das se cu ri ti za das, o de sem bol so
este ano eqüi va le ria a 10% da par ce la a ven cer em 31 
de ou tu bro; em 2002, a 15% da par ce la; em 2003, a
20% e, as sim por di an te, sem pre com o acrés ci mo de
cin co pon tos per cen tu a is ao ano.

Isso foi pra ti ca men te con ce di do pe las em pre sas 
não-agrí co las. E es tão con se guin do, com su ces so
até, as em pre sas na área da in dús tria e do co mér cio,
cum prir com seus com pro mis sos por que o acor do, a
re ne go ci a ção foi fe i ta em re la ção aos com pro mis sos
a se rem pa gos, às par ce las, à pro du ção, o que não
ocor reu com a agri cul tu ra. O que se bus ca ago ra é re -
al men te cri ar con di ções para que os agri cul to res pos -
sam cum prir com seus com pro mis sos.

3 – Inclu são, nes sa nova re ne go ci a ção, das dí vi -
das do Fun ca fé, dos Fun dos Cons ti tu ci o na is e das
co o pe ra ti vas;

4 – Para as dí vi das en qua dra das no Pesa, os ju -
ros anu a is se ri am de 1% a 3% ao ano, sen do o IGP-DI 
li mi ta do à va ri a ção de 8,75% ao ano. 



Dí vi das até R$ 500 mil te ri am ju ros de 1%. 
Entre R$ 500 mil e até R$ 1 mi lhão, 2%. 
E aci ma de R$ 1 mi lhão, 3%.
5 – Fi nal men te, para os pe que nos agri cul to res,

a pror ro ga ção da par ce la re fe ren te a 2001, além da
apli ca ção de um bô nus de adim plên cia de 30% para
as ope ra ções re ne go ci a das por pro du to res en qua -
dra dos no Pro naf.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, para que
essa re ne go ci a ção ob te nha êxi to, é fun da men tal mo -
di fi car a me di da pro vi só ria que es ta be le ce o Pro gra -
ma de For ta le ci men to das Insti tu i ções Fi nan ce i ras
Fe de ra is, que já está sen do apre ci a do por uma Co -
mis são Mis ta, pre si di da pela De pu ta da Yeda Cru si us,
cujo Re la tor é o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, pro fun do
co nhe ce dor da agri cul tu ra e dos as sun tos do cré di to
ru ral no Bra sil.

À Co mis são re fe ri da cabe ago ra a ta re fa de pro -
por al ter na ti vas para o tex to da me di da pro vi só ria,
abrin do ca mi nho para o for ta le ci men to da agri cul tu ra
bra si le i ra por meio da re gu la men ta ção dos fi nan ci a -
men tos e da vi a bi li za ção de so lu ções para a dí vi da já
exis ten te.

Sr. Pre si den te, a nos sa agri cul tu ra mo der ni -
zou-se so zi nha – é cla ro que abri mos aqui um pa rên -
te se para di zer que hou ve uma gran de con tri bu i ção
pres ta da pela Embra pa, em pre sa que tem sido mo ti -
vo de or gu lho e de res pe i to por par te do nos so País.
Re pi to que a nos sa agri cul tu ra mo der ni zou-se pra ti -
ca men te so zi nha, con quis tan do al tos ín di ces de pro -
du ti vi da de e con ti nu an do a exer cer seu pa pel in subs -
ti tu í vel de pro ver a mesa dos bra si le i ros e aju dar na
con quis ta de sal dos po si ti vos da ba lan ça co mer ci al. E 
está pron ta para no vos sal tos de pro du ti vi da de, si na li -
za dos pelo re cor de his tó ri co al can ça do pe las la vou -
ras de mi lho, nes te ano, na casa de 41 mi lhões de to -
ne la das. Isso está pos si bi li tan do che gar a ou tro re cor -
de: a ex por ta ção de mi lho, tam bém nes te ano, de ve rá
fe char en tre 4 e 5 mi lhões de to ne la das, re for çan do a
cap ta ção de dó la res para o País.

Com pe te ao Go ver no, ago ra, dar uma de mons -
tra ção de ca ri nho es pe ci al com o se tor agrí co la, que,
de vi da men te sa ne a do, pode le var o País a con so li dar
o su pe rá vit da ba lan ça co mer ci al. A tra di ci o nal e con -
fiá vel agri cul tu ra bra si le i ra está pron ta para au men tar
ain da mais as nos sas ex por ta ções ao cus to de um
pou co mais de es tí mu lo, um pou co mais de cré di to.

Nos sa agri cul tu ra é com pe ti ti va no mer ca do in -
ter na ci o nal, mes mo con cor ren do com os pro du tos
dos pa í ses de sen vol vi dos, que em bu tem ní ve is al tís -
si mos de sub sí di os. O nos so pro du tor ru ral quer é

pro du zir, e pro du zir mu i to. Para isso, exi ge ape nas o
mí ni mo de sus ten ta ção para a sua ati vi da de. Afi nal, é
da nos sa agri cul tu ra que de pen de a ali men ta ção de
165 mi lhões de bra si le i ros e, a cur to pra zo, um avan -
ço subs tan ci al no vo lu me das nos sas ex por ta ções. 

Sr. Pre si den te, es tou con vic to e es pe ran ço so de 
que o Go ver no, des ta vez, nas pes so as do Pre si den te 
da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so e do nos -
so ilus tre e efi ci en te Mi nis tro da Agri cul tu ra, sa be rá
dar a res pos ta es pe ra da, ace i tan do os ter mos pro -
pos tos para a re ne go ci a ção da dí vi da ru ral, apro ve i -
tan do esse mo men to para con so li dar de vez a agri cul -
tu ra bra si le i ra.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con ce do 
um apar te a V. Exª com mu i ta hon ra, Se na dor Gil vam
Bor ges.

O SR. GIL VAM BOR GES (PMDB – AP) – Se na -
dor Iris Re zen de, de se jo pa ra be ni zá-lo pe las con si de -
ra ções no seu pro nun ci a men to, que fa zem re al men te
uma ra di o gra fia pre ci sa das di fi cul da des do se tor pri -
má rio, que é de suma im por tân cia para a eco no mia
na ci o nal. Qu an do V. Exª as so ma à tri bu na, não so -
men te pelo seu ta len to mas pela ex pe riên cia e o di na -
mis mo que lhe ca rac te ri zam como ho mem pú bli co,
re al men te, é hora de uma mo bi li za ção am pla dos se -
to res do Go ver no, para que pos sa mos vi a bi li zar a so -
bre vi vên cia dos agri cul to res na ci o na is. Por tan to, é de
bom al vi tre que o Mi nis tro da Agri cul tu ra, o Pre si den te 
Fer nan do Hen ri que e o Mi nis tro do Pla ne ja men to
dêem uma aten ção es pe ci al para o ple i to e as con si -
de ra ções de V. Exª na tri bu na des ta Casa. Qu an do
uma li de ran ça como a de V. Exª as so ma à tri bu na e
faz uma ra di o gra fia como essa, um ape lo às au to ri da -
des com pe ten tes para que pos sa vi a bi li zar o re fi nan -
ci a men to des sas dí vi das, é bom que ou çam, é mu i to
im por tan te. Num pro ces so ver ti gi no so de mi gra ção, o
cam po se es va zia cada vez mais – as pes so as não
têm op ção – o que leva ao in cha ço das gran des ci da -
des. O se tor pri má rio, a agri cul tu ra ain da é uma gran -
de al ter na ti va e uma área pri o ri tá ria para a so lu ção
des se pro ble ma. Não po de mos ape nas op tar pela in -
dus tri a li za ção do País, mas fa zer fun ci o nar mu i to bem 
a nos sa eco no mia in ter na. V. Exª está de pa ra béns.
Re ce ba as con gra tu la ções do Ama pá e dos seus Pa -
res que tan to o ad mi ram, quan do as so ma à tri bu na.
Esse é o Iris, de Go iás, que to dos co nhe ce mos, que
se re vi ta li za cada dia mais, não de sa ni ma, que sem -
pre está pre sen te nas lu tas pe las ca u sas pú bli cas jus -
tas. Por tan to, a to dos os pro du to res, a to dos os agri -
cul to res do Bra sil: re ce bam a voz do Se na dor Iris Re -



zen de como a voz da ex pe riên cia, da co ra gem, da de -
ter mi na ção, da pro bi da de e dos ca be los bran cos do
bom lu ta dor. As mi nhas con gra tu la ções pelo belo pro -
nun ci a men to que V. Exª faz nes ta tar de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Gil vam Bor ges, pelo apar te im por -
tan te que V. Exª ofe re ce nes ta tar de, con tri bu in do com 
o nos so pro nun ci a men to. O seu apar te tem um sig ni fi -
ca do mu i to es pe ci al por que V. Exª veio do Esta do do
Ama pá, jo vem Esta do, tra zen do na pró pria car ne as
ci ca tri zes de luta do ho mem que la vra a ter ra, do ho -
mem que plan ta, do ho mem que, ano ni ma men te, ao
lon go dos sé cu los, con tri bui para a gran de za na ci o -
nal. 

O que mu i tas ve zes la men ta mos é que es sas
ques tões afe tas ao tra ba lha dor ru ral, ao agri cul tor são 
co nhe ci das ape nas te o ri ca men te pe los tec no cra tas
da área eco nô mi ca, e é mu i to di fí cil na te o ria co nhe -
cer a re a li da de pro fun da que mexe mu i tas ve zes com
a sen si bi li da de da que les que es tão no eito, so fren do
toda a sor te de di fi cul da des. Ora são as in tem pé ri es,
ora são as pra gas, ora são os pre ços dos in su mos,
ora são os pre ços dos pro du tos que caem, ora são os
pre ços ele va dos. Como eu dis se no meu pro nun ci a -
men to, quan tos pla nos de es ta bi li za ção eco nô mi ca
co nhe ceu a agri cul tu ra nos úl ti mos anos! E a cada im -
plan ta ção de um pla no, era um cho que, um ba que na
vida dos agri cul to res.

O agri cul tor bra si le i ro tem sido um he rói por que
con cor re, ain da mais com essa glo ba li za ção da eco -
no mia, com essa aber tu ra es can ca ra da das nos sas
por tas às im por ta ções, ele con cor re com pro du tos al -
ta men te sub si di a dos de ou tros pa í ses e com a ob je -
ção que mu i tos fa zem à en tra da de nos sos pro du tos.
A área eco nô mi ca, en tre tan to, não sen te isso. Falo
com co nhe ci men to de ca u sa. Não es tou cen su ran do
os atu a is in te gran tes da equi pe eco nô mi ca. Falo ge -
ne ra li za da men te por que isso tem ocor ri do ao lon go
dos anos. Lem bro-me, quan do as su mi o Mi nis té rio da
Agri cul tu ra em 1986, em fe ve re i ro, sal vo en ga no, que
eu tra zia na alma a an gús tia do pro du tor do meu Esta -
do. Assu mi o Mi nis té rio e, logo para a sa fra se guin te,
fui ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal de fen der mais re -
cur sos para o cus te io da sa fra agrí co la, so bre tu do
para o ar roz. E en quan to ve e men te men te de fen dia os 
plan ta do res de ar roz – Go iás era um gran de pro du tor
– um téc ni co le van tou a voz e dis se: ”Não se pre o cu -
pe, Mi nis tro, a Ásia está com ex ces so de ar roz“. Eu
dis se que não es ta va de fen den do ape nas o abas te ci -
men to, mas os mi lhões de bra si le i ros que vi vem des -
sa ati vi da de, que lu tam por ela. Ve jam a di fe ren ça de
ava li a ção em um go ver no com re la ção à agri cul tu ra.

Uns pen sam no abas te ci men to, ou tros, em pro du tos
im por ta dos mais ba ra tos. Nós, hu mil de men te, pen sa -
mos na vida do agri cul tor, do la vra dor. Mi lhões de la -
vra do res lo tam as gran des ci da des, in vi a bi li zan do,
por ve zes, a ad mi nis tra ção des sas ci da des que não
têm como aco lhê-los. 

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor Iris 
Re zen de, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i ta hon ra, ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor Iris 
Re zen de, gos ta ria de pa ra be ni zar V. Exª por tra zer
mais uma vez ao Ple ná rio esse im por tan te as sun to. V. 
Exª con tou uma his tó ria que se pas sou no Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal quan do era Mi nis tro. Há ou tro epi -
só dio du ran te o Go ver no Col lor, logo de po is que a Mi -
nis tra Zé lia Car do so ba i xou um ato im pe din do qual -
quer uso de pro pri e da de ao nor te do Pa ra le lo 13 no
Esta do do Mato Gros so ou no Bra sil. Fi ze mos aqui um 
mo vi men to mu i to am plo e con se gui mos re u nir qua se
500 Con gres sis tas con tra o pro pó si to da ilus tre Mi nis -
tra. Fui para a re u nião acom pa nha do de vá ri os Lí de -
res, en tre eles o Se na dor Si que i ra Cam pos, nos so
com pa nhe i ro, Li de ran ças do Go ver no, como Hum -
ber to Sou to. A Mi nis tra en trou na sala onde es tá va -
mos e dis se-me: ”De pu ta do Jo nas, eu gos ta ria de di -
zer ao se nhor que para mim não há di fe ren ça en tre a
ini ci a ti va pri va da e a agri cul tu ra; o agri cul tor e o co -
mer ci an te têm o mes mo va lor; por tan to o prin cí pio é o 
mes mo. Esta mos num país ca pi ta lis ta; o que se dá a
um deve-se dar ao ou tro“. Eu dis se à Mi nis tra da Fa -
zen da que ba i xar um ato no mês de fe ve re i ro atin ge o
co mer ci an te de te ci dos que pode guar dar sua mer ca -
do ria e ven dê-la em épo ca me lhor; mas esse mes mo
ato atin ge um agri cul tor de ar roz que se me ou seu pro -
du to em ou tu bro ou no vem bro e ago ra vai co lhê-lo. É
cla ro que terá de fa zer a co lhe i ta em qual quer si tu a -
ção, mes mo com pre ju í zo em fun ção de um ato como
aque le que a Mi nis tra aca ba ra de ba i xar. Ter mi na mos
a re u nião por que não hou ve diá lo go. O prin cí pio era
ab so lu ta men te ad ver so, mas de po is fo mos con du zin -
do isso de tal for ma que me lho rou. Con ver sa mos com 
a equi pe. A Co mis são Mis ta que tra ta da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.196, que trans fe re toda a dí vi da do pro du -
tor e dos mu tuá ri os de casa pró pria, dos ban cos ofi ci -
a is – Ca i xa Eco nô mi ca, Ban co do Bra sil, Ban co da
Ama zô nia, BNB –, para o Te sou ro Na ci o nal, tem uma
fi na li da de jus ta. É o ter ce i ro Pro er. Pri me i ro, veio o
Pro er dos ban cos pri va dos; de po is, o dos ban cos es -
ta du a is; ago ra che ga o dos ban cos fe de ra is. Mu i to
bem. Nin guém é con tra, mas trans fe rir a dí vi da do
pro du tor para o Te sou ro Na ci o nal tem con se qüên cia,



por que não há lei que au to ri ze o Te sou ro a fa zer ne -
go ci a ção ou pror ro ga ção e evi tar um mal ma i or para o 
pro du tor, en quan to, nos ban cos pri va dos há fle xi bi li -
da de. Estou re la tan do a me di da pro vi só ria e con to
com o apo io de V. Exª e o de toda a Casa, uma vez
que o pro du tor não está fu gin do da con ta, que não é
dele, a que V. Exª já se re fe riu. Como ex-Mi nis tro, V.
Exª co nhe ce bem a his tó ria. Antes de 1996, o ní vel de
ina dim plên cia do pro du tor pe ran te os agen tes fi nan -
ce i ro era 1,2%. Só não pa ga va quem so fria al gu ma
con se qüên cia de in tem pé rie. De po is de 1995,
pós-Pla no Real, quan do con se gui mos a es ta bi li da de
e o juro era pré-fi xa do, sem cor re ção mo ne tá ria. Hoje, 
o ní vel de ina dim plên cia é 1,2% no nos so cré di to ru -
ral, mas, no pe río do da cri se de 1986 a 1995, des cri ta
pela fa mo sa Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri -
to que tra tou do en di vi da men to da agri cul tu ra bra si le i -
ra, a ina dim plên cia che gou a 60% e a mé dia era de
42%. Por tan to, Se na dor Iris Re zen de, o pro du tor car -
re ga a dí vi da, não a nega e quer pagá-la, mas con for -
me pode. Por isso, es ta mos apro ve i tan do a aná li se da 
me di da pro vi só ria para con ver sar com a área eco nô -
mi ca e o Te sou ro Na ci o nal para fa zer um es ca lo na -
men to da dí vi da de acor do com a pos si bi li da de de pa -
ga men to dos pro du to res. Sr. Se na dor, a dí vi da foi se -
cu ri ti za da por in fluên cia da CPI. Hou ve o Pesa, o Re -
co op e a nova le gis la ção dos fun dos cons ti tu ci o na is.
Entre tan to, não há ex pec ta ti va de ha ver re cur so para
pa gar a dí vi da. Ela fa lhou, exa ta men te por que, con -
for me o pro nun ci a men to de V. Exª, quan do na mão do 
pro du tor o mi lho e o ar roz não ti nham pre ço; a soja es -
ta va co ta da em US$6,00 ou US$7,00 a saca, a ar ro ba 
do al go dão em plu ma foi ven di da a R$25,00, pre ço
mais ba i xo em 20 anos. Isso sig ni fi ca per der di nhe i ro,
ape sar da pro du ti vi da de. Se na dor Iris Re zen de, V.
Exª é um ex-mi nis tro e sabe que ven der a saca do
café, be bi da fina, por me nos de R$100,00 e a do co ni -
lon aba i xo de R$40,00 sig ni fi ca per der di nhe i ro. Vi on -
tem, em Alta Flo res ta, o le i te ser ven di do a R$0,14.
Assim, quem pode pa gar dí vi da? O Go ver no tem de
en ten der nos so tra ba lho, no sen ti do de alon gar essa
dí vi da con for me o pro du tor pos sa pagá-la. Por isso
que re mos apo io des ta Casa e do Con gres so Na ci o -
nal para a ne go ci a ção des sa dí vi da, uma vez que ela
está dis ci pli na da por uma me di da pro vi só ria ain da
sob o an ti go re gi me da ma té ria. Por tan to, só quem
pode al te rá-la é o Con gres so Na ci o nal, daí o meu
ape lo. Mu i to obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do pelo apar te, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. Fiz re -
fe rên cia à atu a ção de V. Exª em meu pro nun ci a men to, 
quan do ain da es ta va au sen te des te ple ná rio. Fa lei da

im por tân cia do seu tra ba lho em prol da agri cul tu ra
bra si le i ra e do pro fun do co nhe ci men to que tem V. Exª
das di fi cul da des en fren ta das pe los pro du to res ru ra is.

Jus ta men te por isso o apar te de V. Exª tem para
o meu pro nun ci a men to um va lor ex tra or di ná rio, pois
vem con so li dar pra ti ca men te toda a mi nha ex po si ção, 
toda a mi nha fala a res pe i to des sa re i vin di ca ção que,
como eu dis se, é jus ta e ra zoá vel.

Sei que, mu i tas ve zes, que rem co lo car a po pu -
la ção con tra os pro du to res ru ra is. Lem bro-me dis so.
Che guei até a cha mar a aten ção da Impren sa, àque la 
épo ca, para o tra ta men to que es ta va dis pen san do
aos agri cul to res ru ra is, pois tra ta-se de um seg men to
que tem fe i to por me re cer o res pe i to da so ci e da de
bra si le i ra.

E di zia: os Esta dos Uni dos ade ri ram ao gru po
de pa í ses de no mi na do Gru po de Ca irns, fun da do na
ci da de de Ca irns, na Aus trá lia, no com ba te ao sub sí -
dio. O gru po era cons ti tu í do de pa í ses em de sen vol vi -
men to pro du to res de ali men tos. Mas os Esta dos Uni -
dos, da qui e dali, sub si di am. Em de ter mi na do mo -
men to, o fran go bra si le i ro so freu uma ação ter rí vel,
na que le País, quan do ele sub si di a va in di re ta men te a
ex por ta ção de fran go.

Su po nha mos que os Esta dos Uni dos não te -
nham sub si di a do nada e nin guém na área da agri cul -
tu ra. Po rém, re cen te men te, fo ram eles que per do a -
ram toda a dí vi da dos agri cul to res. Por quê? Por que
en ten dem que é im pos sí vel so bre a face da Ter ra pro -
du zir ali men tos sem a ação da so ci e da de me di an te o
po der pú bli co. Ora, a so ci e da de paga o pro fes sor,
paga o mé di co para aten der às ca ma das mais so fri -
das da so ci e da de e, com jus ti ça, não pode ser di fe -
ren te. Per gun to: e quem paga o agri cul tor para pro du -
zir o pão de cada dia que per mi te so bre vi vên cia de to -
das as ca ma das so ci a is?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de i xo
aqui o meu ape lo ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, para que Sua Exce lên cia de ter mi ne que
essa re i vin di ca ção dos agri cul to res bra si le i ros quan to 
ao pro lon ga men to de pa ga men to de suas dí vi das
seja de vi da men te con si de ra do. O meu re ce io, Srs.
Se na do res, é que acon te ça nes se caso o mes mo que 
ocor reu com a se cu ri ti za ção. Te nho de re co nhe cer a
boa von ta de do Pre si den te Fer nan do Hen ri que para
con cluí-la, mas o pro ces so co me çou quan do eu es ta -
va no Mi nis té rio da Agri cul tu ra, nos idos de 1988 e
ain da está em an da men to. Isso não pode es pe rar e
tem sido fe i to para ou tros seg men tos da eco no mia.

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



Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de, 
o Sr. 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. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Gil vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho a esta tri bu na para pro pug nar pela
im plan ta ção de um pro je to dos mais re le van tes para a 
mi nha re gião: a Usi na Hi dre lé tri ca de San to Antô nio,
no rio Jari, lo ca li za da en tre La ran jal do Jari, Mu ni cí pio 
de meu Esta do do Ama pá, e Alme rim, Mu ni cí pio do
Esta do do Pará. 

O Bra sil pas sa, nes te mo men to, pela mais gra ve 
cri se ener gé ti ca de sua his tó ria, pois a na tu re za não
co la bo rou com nos sos pro je tos de ex pan são eco nô -
mi ca, ra re fa zen do suas chu vas e com pro me ten do
nos sa ca pa ci da de ge ra do ra, e os ho mens agi ram um
tan to como as ci gar ras da fá bu la de La Fon ta i ne, não
se pre pa ran do para os tem pos de agru ra.

Por isso mes mo, Sr. Pre si den te, é hora de re to -
mar mos de modo de ci di do os in ves ti men tos em nos -
sa base ge ra do ra de ener gia elé tri ca. E nes se cam po, 
o Bra sil é um País rico em fon tes hi dráu li cas para o
apro ve i ta men to ener gé ti co. Sem que rer fe char nos sa
ma triz na al ter na ti va hi dráu li ca, ela é, sem dú vi da al -
gu ma, a mais far ta fon te de que dis po mos. Ela é so be -
ja men te ren tá vel e não po lu en te. Seus im pac tos am -
bi en ta is po dem ser per fe i ta men te con tro la dos e ex -
plo ra dos de modo fa vo rá vel para o meio am bi en te e
para nos sa co mu ni da de hu ma na.

E aqui que ro fa zer uma ob ser va ção de cu nho
ge ral, tal vez ób via, mas que mu i tas ve zes fica obs cu -
re ci da pe los pre con ce i tos. Não há como ha ver de sen -
vol vi men to e ci vi li za ção sem que o ho mem in ter fi ra
com a na tu re za. Con tu do, tal in ter fe rên cia deve se fa -
zer com a pers pec ti va da pre ser va ção do es pa ço ter -
res tre como o úni co lo cus pos sí vel de vida para o ser
hu ma no. Assim, se ri e da de no tra ta men to do im pac to
am bi en tal ca u sa do pe los em pre en di men tos do ho -
mem não sig ni fi ca imo bi lis mo di an te da na tu re za.

Des se modo, Sr. Pre si den te, exe cu tar uma bar -
ra gem para a ge ra ção de ener gia elé tri ca não se fará
sem al te ra ções no sí tio de sua im plan ta ção. Res ta
ava li ar seus cus tos e seus be ne fí ci os e fa zer do em -
pre en di men to algo cujo re sul ta do glo bal seja po si ti vo
para o ho mem e man te nha a qua li da de do am bi en te,
mes mo trans for man do-o. 

Re tor nan do ao pro je to da Bar ra gem de San to
Antô nio, tra ta-se de em pre en di men to cuja equa ção fi -
nan ce i ra tem so lu ção cer ta men te po si ti va, de pen den -
do ape nas dos in ves ti men tos de seus pos sí ve is par -
ce i ros. Para tal cre io ser per fe i ta men te con sen tâ neo

com a fi na li da de do pro je to que o BNDES seja um de
seus fi nan ci a do res, já que des de agos to se sabe que
o Go ver no de ci diu au to ri zar o Ban co a fi nan ci ar até
100% de pro je tos des se tipo.

Con tu do, Sr. Pre si den te, este não é o caso da
Usi na de San to Antô nio, cujo pla no não exi ge par ti ci -
pa ção tão ele va da do BNDES. Dos R$200 mi lhões
ne ces sá ri os para a con clu são da cen tral, a em pre sa
pro pri e tá ria en tra ria com R$40 mi lhões, pe din do para
os ou tros R$160 mi lhões o fi nan ci a men to do Ban co
de De sen vol vi men to, ri go ro sa men te den tro dos pa râ -
me tros da po lí ti ca de su por te ao se tor de ge ra ção e
dis tri bu i ção de ener gia no País.

A ne ces si da de da en tra da em ope ra ção da Usi -
na em Ca cho e i ra de San to Antô nio se tra duz pela im -
por tân cia da ex pan são das fron te i ras de de sen vol vi -
men to so ci o e co nô mi co da Re gião Nor te do Bra sil. O
ex tre mo nor te do nos so País é uma área rica em re -
cur sos na tu ra is e de alto va lor eco nô mi co e ca paz de
ge rar gran de im pul so de sen vol vi men tis ta com re per -
cus sões para mu i to além das fron te i ras re gi o na is.

O Pólo Jari, um pro je to que tem so fri do de crô ni -
co pro ces so de des gas te, sem con se guir se im por
como ini ci al men te al me ja do, se ria sen si vel men te for -
ta le ci do com a ope ra ção da Usi na de San to Antô nio.
Des se for ta le ci men to de ri va rão, com cer te za, gran -
des be ne fí ci os para toda a eco no mia re gi o nal e na ci o -
nal. Um efe i to co la te ral da ma i or re le vân cia será o ro -
bus te ci men to da pre sen ça da so ci e da de bra si le i ra na
Ama zô nia, con so li dan do mais e mais nos sa so be ra -
nia na re gião, tão con tes ta da pe los in te res ses in ter -
na ci o na is de ex plo ra ção de nos sas ri que zas. 

Já so fre mos de ma is com po lí ti cas e pro je tos de
de sen vol vi men to mal di re ci o na dos ou mal exe cu ta -
dos. É hora de pen sar mos com vi são de mé dio e lon -
go pra zos, se qui ser mos do tar o Bra sil da base ne ces -
sá ria a um pro gres so sus ten ta do. E um pro je to como
o da Usi na de San to Antô nio se ins cre ve nes sa pers -
pec ti va.

Dos 100 me ga watts de ener gia que ge ra rá, 70% 
se des ti na rão à Ele tro brás que os uti li za rá no Esta do
do Ama pá, ga ran tin do um re for ço de abas te ci men to
con si de rá vel para os pro gra mas de de sen vol vi men to
do nos so que ri do Esta do. Os ou tros 30% ser vi rão ao
Pólo Jari, cu jas re per cus sões na eco no mia da re gião
se rão tam bém con si de rá ve is. Empre gos di re tos e in -
di re tos se rão cri a dos aos mi lha res pelo efe i to ca ta li -
sa dor do em pre en di men to. O Mu ni cí pio de La ran jal
do Jari re ce be rá R$950 mil por ano de taxa de com -
pen sa ção fi nan ce i ra, o que re pre sen ta co lo car sua
ca pa ci da de de in ves ti men tos em pro gra mas so ci a is
nou tro pa ta mar, bem mais ele va do do que o atu al. 

O em pre en di men to tem re ce bi do to dos os cer ti -
fi ca dos de qua li da de am bi en tal, es tan do con fir ma da,
por mais qua tro anos, a au to ri za ção de im plan ta ção



ex pe di da pelo Iba ma. A Ele tro nor te as si nou car ta de
in ten ção de aqui si ção de 70% da ener gia ge ra da, o
que, por si só, ren ta bi li za o em pre en di men to.

Sr. Pre si den te, to das as pro vi dên ci as para ado -
tar o pro je to das me lho res ca rac te rís ti cas am bi en ta is
fo ram e es tão sen do to ma das, in clu si ve com a es co -
lha do tipo de usi na a fio d’água, que não for ma áre as
ala ga das na re gião, vi san do mi ni mi zar as al te ra ções
na to po gra fia lo cal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil já 
pro te lou por mais tem po de ma si a do a co lo ca ção em
prá ti ca de um pro gra ma de ge ra ção de ener gia com -
pa tí vel com suas ne ces si da des e am bi ções de de sen -
vol vi men to. A Usi na San to Antô nio já con ta com mais
de 20 anos de con ces são e tem man ti do to das as li -
cen ças e cer ti fi ca ções téc ni cas e am bi en ta is em dia
para po der ope rar. Já há um con sór cio pron to para
dar an da men to e rit mo ace le ra do à obra. Fal ta ape nas 
que o BNDES dê seu aval ao pro je to, li be ran do o fi -
nan ci a men to so li ci ta do, sem pra ti car ne nhum fa vor.
Tudo den tro das mais sa di as e cor re tas re gras da boa
ges tão dos re cur sos pú bli cos. Não se tra ta de li be ra -
ção a fun do per di do ou da per da de fun dos li be ra dos.
Tra ta-se de in ves tir em pro je to de acen dra do teor so -
ci al e eco nô mi co.

Não de se jo en fas ti ar meus Co le gas com nú me -
ros e da dos téc ni cos so bre o pro je to cuja im plan ta ção 
es tou re i vin di can do. Enfa ti zo, con tu do, mi nha in ten -
ção de sen si bi li zar os pró ce res do BNDES para a re -
per cus são po si ti va que terá sua con cre ti za ção.

Con clu in do, es pe ro sin ce ra men te que o Go ver -
no e seus re pre sen tan tes no BNDES ajam em con so -
nân cia com suas pro pos tas de apo io ao se tor de ge -
ra ção e dis tri bu i ção de ener gia e per mi tam a re a li za -
ção des se so nho an ti go de nos sa re gião.

Sr. Pre si den te, por mais de 15 anos o Vale do
Jari vi veu cri ses su ces si vas, e o gran de pro ble ma
des se pro je to de de sen vol vi men to es ta va na ins ta bi li -
da de e na se ri e da de das par ce ri as cons ti tu í das.

Hoje, a re gião do Vale do Jari re ce be o com pe -
ten te e vi si o ná rio Gru po Orsa, que tem-se mo bi li za do
nes ses dois anos e re vi ta li za do o Pro je to Jari, pla ne -
jan do e di na mi zan do de for ma im pres si o nan te, tra -
zen do alen to e ex pec ta ti vas a to dos os mo ra do res do
Vale do Jari.

O Gru po Orsa, com a res pon sa bi li da de e a tra di -
ção dos seus em pre en di men tos, dá mais uma de -
mons tra ção de que o Pólo Jari tem pers pec ti va de de -
sen vol vi men to.

Nós, não só do Ama pá, mas do Esta do do Pará,
como de toda a Re gião Nor te, ape la mos ao Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so e ao BNDES para que 
man dem, ime di a ta men te, os seus emis sá ri os para
ava li ar in loco como essa em pre sa está agin do com
boa-fé e com pe tên cia.

Pela pri me i ra vez na his tó ria do Pro je to Jari, te -
mos todo um tra ba lho re a li za do. Ti ve mos a opor tu ni -
da de de ir até Ca cho e i ra de San to Antô nio e ver como 
eles são ar ro ja dos e que já está im plan ta da toda a in -
fra-es tru tu ra, que há um con sór cio tra ba lha do, que há 
a ga ran tia de re tor no con cre to dos re cur sos que o
BNDES pos sa in ves tir.

A Ama zô nia cla ma com a ra zão de quem pode
vir à tri bu na, re pre sen tan do não só a sua Re gião, mas 
o seu Esta do do Ama pá, e di zer que hoje as pers pec -
ti vas no nos so Esta do são ex ce len tes. So men te 30%
da pro du ção de ener gia será uti li za da por esse pólo e
há uma car ta de in ten ção da Ele tro nor te em ab sor ver
os ou tros 70% que se rão in ves ti dos no Esta do.

Não há de sen vol vi men to sem ener gia. Sem
ener gia não há em pre en de do res, não há ge ra ção de
em pre go. Sem ener gia não se gera ab so lu ta men te
nada. Por tan to, nós, do Vale do Jari, cla ma mos des ta
tri bu na ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e
ao BNDES que tome os da dos téc ni cos, que vá in
loco ve ri fi car como o gru po Orsa le vou a es pe ran ça,
a pers pec ti va de de sen vol vi men to e que irá, sem
som bra de dú vi da, ge rar mi lha res de em pre gos.

Fica o ape lo e o cla mor da Ban ca da do Esta do
do Ama pá e do Pará, para que o Pre si den te cum pra o
que dis se e au to ri zou em agos to, ou seja, um fi nan ci -
a men to de 100% para os pro je tos ener gé ti cos. E es -
ta mos pe din do so men te uma par ce la. O nos so cré di to 
é a tra di ção e a com pe tên cia da em pre sa e do gru po
que ge ren cia. O BNDES não pode ver com olhos de
des con fi an ça al guns fra cas sos de ou tros gru pos que
não hon ra ram os seus com pro mis sos.

É hora de hon rar os com pro mis sos! É hora de
tra tar o Pro je to Jari com se ri e da de, por que lá está a
se ri e da de por meio do Gru po Orsa e de toda a so ci e -
da de que es pe ra an si o sa men te o iní cio da cons tru -
ção da Hi dre lé tri ca de San to Antô nio.

Peço a V. Exª, Pre si den te Ra mez Te bet, que en -
ca mi nhe o meu pro nun ci a men to ao BNDES e ao Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que. Assim, esta Casa irá co -
la bo rar com mi lha res de ama zô ni das que es pe ram
an si o sos pela cons tru ção da Hi dre lé tri ca de San to
Antô nio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Gil vam Bor ges, o pe di do de V. Exª será aten di do na
for ma re gi men tal.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção 
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Ro me ro
Jucá, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi



a pa la vra para re gis trar a apre sen ta ção de re que ri -
men to de mi nha au to ria, de acor do com o art. 222 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci tan do
um voto de lou vor e apla u so ao jor nal Fo lha de Boa
Vis ta, seus fun ci o ná ri os e di ri gen tes, pe los 18 anos
de sua fun da ção.

Fun da do em 21 de ou tu bro de 1983, o jor nal
tem sido, ao lon go de to dos es ses anos, um ve í cu lo
de co mu ni ca ção fun da men tal para o Esta do de Ro ra i -
ma. Re sis tiu a pres sões e pos sui au to no mia e res pon -
sa bi li da de de pu bli car ma té ri as e no tí ci as de for ma
isen ta, e tem sido tam bém uma pon ta de lan ça da li -
ber da de em nos so Esta do.

Pi o ne i ra em tudo, a Fo lha foi o pri me i ro jor nal a
ter mais de uma cor, o pri me i ro a ser ro da do em uma
im pres so ra ro ta ti va, e ago ra é o pri me i ro jor nal de Ro -
ra i ma na Inter net, am pli an do ain da mais o nú me ro de
le i to res, es ti ma dos em 20 mil di a ri a men te.

A Fo lha de Boa Vis ta é di ri gi da pelo jor na lis ta e
eco no mis ta Ge tú lio Cruz e tem como edi to res os jor -
na lis tas Car ví lio Pi res, Jes sé Fre i re, Car la Ca va lhe i ro, 
Nil za Alme i da e Di re to ra Co mer ci al, Pa u la Cruz. Con -
ta, ain da, com uma equi pe com pe ten te de re pór te res.
Por tan to, nes ses 18 anos da Fo lha de Boa Vis ta,
apre sen to o re que ri men to so li ci tan do a apro va ção, o
re gis tro e o re co nhe ci men to aos ser vi ços pres ta dos
pelo jor nal ao meu Esta do de Ro ra i ma.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Ri car do San tos.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 609, DE 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet

Com fun da men to no dis pos to no art. 13 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, com a re da ção
dada pela Re so lu ção nº 37, de 1995, re que i ro a Vos sa 
Exce lên cia seja con si de ra da como jus ti fi ca da mi nha
au sên cia à vo ta ção no mi nal ocor ri da na Ses são De li -
be ra ti va Ordi ná ria do dia 18 de ou tu bro cor ren te, ape -
sar de ha ver re gis tra do pre sen ça, em ra zão de me ha -
ver au sen ta do do Ple ná rio, no mo men to em que se
deu a vo ta ção do item 2 da Ordem do Dia, cor res pon -
den te ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 236, de
2000, que “apro va o ato que re no va a con ces são da
TV Ôme ga Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens — TV nas ci da des do Rio de
Ja ne i ro, Re ci fe, Belo Ho ri zon te, For ta le za e São Pa u -
lo, nos Esta dos do Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co, Mi -
nas Ge ra is, Ce a rá e São Pa u lo”, res pec ti va men te.

Sala das Ses sões, 22 de ou tu bro de 2001. _ Se -
na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

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 Ri car do
San tos.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 610, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 222, do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, re que i ro voto de lou vor e apla u so
ao jor nal Fo lha de Boa Vis ta e seus fun ci o ná ri os, pe -
los 18 anos de sua fun da ção.

Jus ti fi ca ção

Fun da da em 21 de ou tu bro de 1983, a Fo lha
tem sido ao lon go des ses anos um im por tan te ve í cu lo 
de in for ma ção re al men te com pro me ti do com as ca u -
sas so ci a is do Esta do de Ro ra i ma. Lo ca li za da na rua
Lobo Alma da, 21, a Fo lha de Boa Vis ta é o jor nal de
ma i or cir cu la ção e o mais an ti go de Ro ra i ma, úni co
em ta ma nho stan dart no Esta do.

Pi o ne i ra em tudo, a Fo lha foi o pri me i ro jor nal a
ter mais de uma cor, o pri me i ro a ser ro da do em uma
im pres so ra ro ta ti va e ago ra é o pri me i ro jor nal de Ro -
ra i ma na Inter net, am pli an do ain da mais o nú me ro de
le i to res, es ti ma dos em 20 mil di a ri a men te.

A Fo lha de Boa Vis ta é di ri gi da pelo jor na lis ta e
eco no mis ta Ge tú lio Cruz e tem como edi to res os jor -
na lis tas Car vi lio Pi res, Jes se Fre i re, Car la Ca va lhe i ro, 
Nil za Alme i da e Di re to ra Co mer ci al, Pa u la Cruz. Con -
tan do, ain da com uma equi pe sé ria e com pe ten te de
re pór te res e fo tó gra fos for ma da por pro fis si o na is co -
nhe ce do res da re a li da de do Esta do de Ro ra i ma.

Sala das Ses sões, 22 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

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

REQUERIMENTO Nº 611, DE 2001

Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são de
Edu ca ção, 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 Apla u so à
Rede Glo bo de Te le vi são pela re to ma da da pro du ção
do pro gra ma in fan til ”Sí tio do Pica Pau Ama re lo“.

Jus ti fi ca ção

Ba se a do na obra do es cri tor Mon te i ro Lo ba to, o
pro gra ma in fan til ”Sí tio do Pica Pau Ama re lo“ con ta
es tó ri as de per so na gens tí pi cos do co ti di a no bra si le i -
ro. Mu i tos dos seus per so na gens po vo a ram as men -



tes de ge ra ções de bra si le i ros, que ti ve ram a opor tu -
ni da de de mer gu lhar na bela obra de Lo ba to, quer por 
meio dos li vros, quer atra vés do se ri a do que já foi ao
ar pela Rede Glo bo.

Após uma lon ga in ter rup ção, a Glo bo, para ale -
gria da nova ge ra ção, vol ta a exi bir o pro gra ma. Des ta
vez, com no vos elen co e for ma to, adap ta dos aos dias
de hoje, a ini ci a ti va tem tudo para agra dar e en ri que -
cer a au diên cia. E prin ci pal men te res ga tar um pro du -
to in fan til ge nu i na men te bra si le i ro. Por isso, ve mos o
em pre en di men to dig no de apla u so.

Sala das Ses sões, 22 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ri car do San tos.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re -
que ri men tos li dos vão à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, pelo pra zo re gi men tal de 20 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de 
ini ci ar o as sun to que me trou xe à tri bu na hoje, de se jo
re gis trar a pre sen ça na tri bu na de hon ra do Se na do
Fe de ral dos Ofi ci a is da PM de Ro ra i ma, Co ro nel Cé -
zar Au gus to dos San tos Rosa e Ca pi tão Ma no el Le o -
cá dio de Me ne zes, que têm en ce ta do uma cam pa nha 
mu i to gran de em de fe sa dos di re i tos dos po li ci a is mi li -
ta res do ex-ter ri tó rio de Ro ra i ma, atu al Esta do de Ro -
ra i ma, luta a qual, com mu i ta hon ra, eu ade ri.

Sr. Pre si den te, traz-me hoje à tri bu na uma cer ta
sur pre sa que me ca u sa o tra ta men to que vem sen do
dado a uma ques tão da qual eu, como Pre si den te de
uma CPI, e ou tros com pa nhe i ros Se na do res
temo-nos ocu pa do, que são jus ta men te as Orga ni za -
ções Não-Go ver na men ta is – as ONGs. 

Insta la mos uma CPI no Se na do para in ves ti gar
inú me ras de nún ci as de ações ir re gu la res des sas ins -
ti tu i ções, quan do o Se na do vi via um mo men to di fí cil
de in ves ti ga ção do seu pró prio Pre si den te, além da
ques tão do pa i nel. Por tan to, a CPI ca mi nhou com mu -
i ta di fi cul da de, mas com mu i ta se ri e da de vem ca mi -
nhan do. 

Ou vi mos três re pre sen tan tes ou de po en tes en -
vol ven do três Orga ni za ções Não-Go ver na men ta is.
Uma, que foi, aliás, um dos mo ti vos da ins ta la ção da
CPI, a Asso ci a ção Ama zô nia, que ad qui riu cer ca de
172 mil hec ta res de ter ras no sul do Esta do de Ro ra i -

ma de ma ne i ra ne bu lo sa, de ma ne i ra no mí ni mo não
usu al. Não pos so eu, como Pre si den te da CPI, di zer
que te nha sido de for ma fra u du len ta, em bo ra a CPI da 
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de Ro ra i ma te nha
con clu í do des ta for ma – e essa é uma das pe ças que
está sen do ana li sa da pela CPI do Se na do.

Ou vi mos re pre sen tan tes de uma ou tra Orga ni -
za ção Não-Go ver na men tal cha ma da Co o pe rín dio,
em ra zão de o vice-pre si den te des sa ins ti tu i ção ter
sido pre so pela Po lí cia Fe de ral trans por tan do uma to -
ne la da da pe dra se mi pre ci o sa ame tis ta e tre zen tos
qui los de um mi ne ral no bre de ter ce i ra ge ra ção.

Além dos re pre sen tan tes, ou vi mos o Su pe rin -
ten den te da Po lí cia Fe de ral no Ama zo nas. Esta mos
fa zen do na CPI um tra ba lho sé rio que não tem sido –
até por que não é nos so pro pó si to – man che te nos jor -
na is. Para mi nha sur pre sa, no dia 28 de se tem bro, fui
pro cu ra do por um re pór ter do jor nal O Glo bo. Insis -
ten te men te, o re pór ter ten ta va me con du zir a res pon -
der que a CPI ti nha sido ins ti tu í da para in ves ti gar
ques tões de ter ras in dí ge nas E, in sis ten te men te, eu
es cla re cia ao re pór ter que a CPI foi ins ti tu í da para
ave ri guar ações das Orga ni za ções Não-Go ver na -
men ta is, tam bém com re la ção a ques tões in dí ge nas,
am bi en ta is e ou tras. Inves ti ga mos es sas ques tões
para com pro var se exis tem ir re gu la ri da des ou não no
que tan ge a es sas ins ti tu i ções.

Eu já dis se des ta tri bu na que as ONGs sé ri as
de ve ri am ter o ma i or in te res se de que esta CPI con -
clu ís se seus tra ba lhos de ma ne i ra a dar a elas um
ates ta do de que re al men te não têm ne nhu ma ir re gu -
la ri da de. Aliás, vá ri as de las res pon de ram a ofí ci os da
CPI, dan do in for ma ções so bre sua cons ti tu i ção, fon -
tes de fi nan ci a men to e com po si ção. Co in ci den te men -
te, um pou co an tes da en tre vis ta con ce di da ao re pór -
ter do jor nal O Glo bo, ou vi mos o De pu ta do do Pa ra ná, 
Ne i vo Be ral dim, que trou xe de nún ci as à CPI so bre
duas ins ti tu i ções: a Fun da ção O Bo ti cá rio e a So ci e -
da de para a Pro te ção da Vida Sel va gem. Logo após o 
de po i men to do De pu ta do Ne i vo Be ral dim, o re pór ter
me pro cu rou. Insis ten te men te es cla re ci a ele que não
ha via ne nhum es pí ri to pre con ce bi do con tra ne nhu ma
des sas ins ti tu i ções. Pelo con trá rio, que re mos se pa rar 
o joio do tri go. E exis tem tan tas ins ti tu i ções sé ri as,
tan tas ONGs sé ri as que eu não pre ci sa ria no meá-las, 
mas cito como exem plo o Insti tu to Ayrton Sen na, a
Ação da Ci da da nia, do Be ti nho, e tan tas ou tras so bre
cuja ação não te mos dú vi das.

Mas, se quem é sé rio não tem medo de ser in ves -
ti ga do, por que, de re pen te, o jor nal O Glo bo pu bli ca a
se guin te man che te na en tre vis ta que con ce di: ”Per sis -
tên cia de ini mi go de ONGs man tém CPI“. Em seu sub tí -



tu lo, a re fe ri da ma té ria pros se gue: ”Sem quo rum e sem 
des co brir ir re gu la ri da des, Mo za ril do ain da quer in ves ti -
gar en ti da des que de fen dem ín di os“. 

Ora, Sr. Pre si den te, de fen do mu i to o di re i to à li -
ber da de de in for ma ção, à li ber da de de im pren sa, que
con si de ro fun da men tal para a de mo cra cia. Mas a dis -
tor ção da ma té ria é imen sa! Ro tu lar-me a mim, Pre si -
den te da CPI, de ini mi go das ONGs é, no mí ni mo, de -
sin for mar ou tra ba lhar a fa vor de in for ma ção que con -
ve nha a de ter mi na do gru po. Eu gos ta ria mu i to, pelo
res pe i to que te nho aos pro fis si o na is da im pren sa, que
fos se pu bli ca do o tra ba lho real re a li za do pela CPI.

Ou vi re mos, ama nhã, o De pu ta do Re la tor da
CPI da Gri la gem de Ter ras na Ama zô nia. Ante ci pan -
do-se, o jor nal O Esta do de S. Pa u lo de cla ra a res pe i -
to da CPI que a Câ ma ra dos De pu ta dos fez: ”ONG ci -
ta da na CPI da Gri la gem usa Ama zô nia para cap tar
re cur sos“. A ma té ria in for ma:

A Fun da ção Ama zo nas Fo re ver Gre en,
ONG com sede em Ma na us, que já teve ter -
ras con fis ca das pelo Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio e está ci ta da na CPI da Gri la -
gem, anun ci ou on tem, em São Pa u lo, a cri a -
ção de um pro gra ma de pre ser va ção am bi en -
tal cha ma do ”Ama zô nia – o Últi mo Jar dim“. 

O pro gra ma foi apre sen ta do por Alfre -
do Má rio Ro dri gues Lo pes e Sa mu el Bar bo -
sa da Cu nha. Se gun do Cu nha, a Fo re ver
Gre en já te ria com pro mis sos nos mer ca dos
fi nan ce i ros dos Esta dos Uni dos e da Co mu -
ni da de Eu ro péia de va lo res en tre 20 e 30
mi lhões de dó la res. 

Cri a da em 1991, a Fo re ver Gre en te ria 
como prin ci pal pro je to uma Re ser va Par ti cu -
lar do Pa tri mô nio Na tu ral (RPPN), de 104
mil hec ta res, no Mu ni cí pio de Ca nu ta ma, no 
Ama zo nas. ”Essa área está in te gral men te
em ter ras da União e a cap ta ção de dó la res
no ex te ri or com base nela cons ti tui cri me
co mum“, de cla rou à Agên cia Esta do o pro -
cu ra dor do Incra na Su pe rin ten dên cia de
Ma na us e co or de na dor do com ba te à gri la -
gem, Má rio Bra u le“. 

Sr. Pre si den te, é bom que se diga à Na ção, aos
que nos po dem ou vir na Rá dio Se na do e nos ver na
TV Se na do – já que por ou tros me i os pa re ce ha ver
uma cor ti na de pro te ção in dis cri mi na da con tra es sas
ins ti tu i ções que que re mos, re al men te, in ves ti gar – que 
o ob je ti vo de uma CPI é jus ta men te in ves ti gar, des co -
brir e con clu ir, se for o caso, que a ins ti tu i ção é sé ria
ou que há ir re gu la ri da des com pro va das.

Antes da ma té ria pu bli ca da pelo jor nal O Glo bo,
uma ou tra pu bli ca ção afir mou que a CPI das ONGs
era a CPI da Mo tos ser ra por que, co in ci den te men te,
ela é for ma da ma jo ri ta ri a men te por Par la men ta res da 
Ama zô nia. É um pre con ce i to con tra quem é da Ama -
zô nia, do Nor te, e, ao mes mo tem po, um des ser vi ço
por que, em ma té ria de in for ma ção, é isen ta, que se
pres ta à Na ção. Por essa ra zão, para ser ins ta la da,
esta CPI teve o apo i a men to de 43 Se na do res, mais
que a ma i o ria ab so lu ta da com po si ção da Casa. A
Na ção pre ci sa sa ber qua is são es sas ONGs, o que fa -
zem, por que o fa zem, com que di nhe i ro e qual sua
pro ce dên cia e o que le vam do Bra sil.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – V. Exª 
me con ce de um apar te, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com imen so pra zer, Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -
bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª está mos -
tran do com pro pri e da de o ob je ti vo da CPI das ONGs,
que não é per se guir ONGs nem exal tá-las; o que se
quer é exa mi nar efe ti va men te a na tu re za das suas
ope ra ções no País, es pe ci al men te na Ama zô nia. Sa -
be mos que há or ga ni za ções sé ri as e há ou tras cu jos
in te res ses têm vín cu los ex ter nos que não tem ne nhu -
ma re la ção com a pro ble má ti ca na ci o nal. V. Exª fez
bem em cha mar aqui o pre si den te da CPI da Gri la -
gem, que es te ve exa mi nan do essa ques tão de ter ras
na Ama zô nia. Hou ve um pro ces so an te ri or, já an ti go,
de gri la gem de ter ras na re gião e nes se pro je to tam -
bém fo ram en vol vi das mu i tas pes so as de boa-fé. V.
Exª ci tou o caso da Fo re ver Gre en, que co nhe ço, é
do Ama zo nas, cons ti tu í da, se gun do dis se V. Exª, em
1991. Essa ONG com prou e pa gou uma área e teve a
apro va ção do Iba ma (Insti tu to Bra si le i ro do Meio
Ambi en te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is). Pos te ri -
or men te, ve ri fi cou-se que o dono an te ri or era gri le i ro.
A ONG não tem nada com gri la gem; com prou de
boa-fé e foi en ga na da. Ela exer ci ta ati vi da des e até
hoje – que se sa i ba – não tem ne nhum re cur so ex ter -
no na sua vida. Ela ago ra está tra ba lhan do com a pre -
la zia do Alto So li mões e com a pre fe i tu ra de Ma u és
para efe ti va men te exe cu tar dois pro je tos, em que os
re cur sos vão di re ta men te a es sas ins ti tu i ções, e não
a ela. A no tí cia saiu foi exa ta men te na vés pe ra de
uma re u nião em que se ria lan ça do em São Pa u lo o
pro je to. É pre ci so ve ri fi car se não há uma ou tra ONG
por trás dis so que ren do sa bo tar a ação da Fo re ver
Gre en na Ama zô nia. É essa a re a li da de. Va mos le var
avan te a CPI e ve ri fi car quem efe ti va men te tra ba lha
com se ri e da de e quem tra ba lha ape nas no in te res se
pró prio. Mu i to obri ga do.



O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, o apar te de
V. Exª, que – te nho dito sem pre – é um mes tre em
Ama zô nia. Foi Go ver na dor três ve zes do Esta do do
Ama zo nas, foi De pu ta do Fe de ral pelo ex-ter ri tó rio fe -
de ral – atu al Esta do – de Ro ra i ma e hoje é Se na dor
pelo Ama zo nas – e quem sabe vol ta rá ao Go ver no do
Ama zo nas em bre ve. 

E V. Exª, como ilus tre mem bro da CPI das
ONGs, tem sido tes te mu nha e tem dado uma co la bo -
ra ção pre ci o sa, jus ta men te nes se sen ti do de dar – já
que se gos ta tan to de usar essa pa la vra – trans pa rên -
cia a es sas ins ti tu i ções. Se elas re al men te, como di -
zem, são sé ri as e es tão fa zen do um tra ba lho cor re to,
nada há de mais, te mos até que in cen ti var o tra ba lho
des sas ins ti tu i ções. 

Ago ra, não po de mos, por es tar mos in ves ti gan -
do, ser mos ro tu la dos des sa ma ne i ra, o que faz pa re -
cer que há in te res ses por trás – como dis se V. Exª –,
tal vez de ou tras ONGs, para tor pe de ar a ação, no
caso es pe cí fi co do Ama zo nas, de uma ou tra ONG, e
no caso aqui, da CPI.

Te mos pro cu ra do fa zer esse tra ba lho na CPI
com mu i ta isen ção. Aliás, até pela mi nha for ma ção de
mé di co, pro cu ro sem pre ter mu i ta ca u te la ao fa zer di -
ag nós ti cos. A con vo ca ção do De pu ta do re la tor da CPI 
so bre a gri la gem de ter ras da Câ ma ra dos De pu ta dos 
foi um re que ri men to de au to ria da Se na do ra Ma ri na
Sil va, o que, na ver da de, vai dar-nos sub sí di os mu i to
gran des não só com re la ção a es sas ins ti tu i ções que,
di re ta e in di re ta men te, fi ze ram gri la gem de ter ra na
Ama zô nia, como pa re ce ser o caso da Asso ci a ção
Ama zô nia, como tam bém de ou tras.

Se elas efe ti va men te es tão lá, como al gu mas
apre go am, pro cu ran do aju dar as po pu la ções, pro cu -
ran do pre ser var o meio am bi en te, bus can do tor ná-lo
útil aos mi lha res de ci da dãos que vi vem na Ama zô -
nia, te mos de apla u dir e, ao fi nal da nos sa CPI, di zer
isso.

Qu e ro re gis trar o meu pro tes to so bre a pu bli ca -
ção des se ar ti go e pe dir o apo io de todo o Se na do,
não só dos mem bros da Co mis são, para que le ve mos
a cabo essa di fí cil ta re fa de in ves ti gar as ONGs.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com a aqui es cên cia da Pre si dên cia, ouço V. Exª,
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, quan do es tá va mos por vo tar na 
Co mis são Mis ta que tra ta da Me di da Pro vi só ria do

Có di go Flo res tal, em fren te ao Con gres so, de cer ta
for ma, abu san do do sím bo los de nos sa Pá tria, al gu -
mas ONGs de se nha ram um bolo com as co res na ci o -
na is e com uma mo to ser ra o re ta lha ram, ale gan do
que os Par la men ta res da que la Co mis são Mis ta que
tra ta da que la me di da pro vi só ria es ta ri am cor tan do o
Bra sil com mo tos ser ra e que iri am ti rar 80% da mata
ama zô ni ca. Co me cei a ima gi nar que po der tem es sas 
ONGs de di vul gar uma ima gem men ti ro sa da que la.
Nin guém está ti ran do 80% da mata ama zô ni ca; pelo
con trá rio, que re mos de i xar 80% da flo res ta ama zô ni -
ca. Isto é o que está es cri to no re la tó rio do De pu ta do
Mo acyr Mi que le to. Como po dem ven der uma ima gem 
tão fora da re a li da de? Ou não ti nham co nhe ci men to
de nada, ou es ta vam mu i to mal in ten ci o na das ao di -
vul gar à Na ção algo que não es ta va, nun ca es te ve,
não está e não es ta rá acon te cen do no Con gres so Na -
ci o nal. O que que rem os Par la men ta res que tra ba -
lham nes sa me di da pro vi só ria é exa ta men te pro te ger
o País, im pe din do a des tru i ção do meio am bi en te,
sem des cu i dar da nos sa pro du ção bra si le i ra de ali -
men tos não só para o Bra sil, mas para ge rar ren da no
nos so co mér cio ex te ri or. Obri ga do pelo apar te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço a V. Exª. Há um di ta do po pu lar que diz
que, ”quan do a es mo la é gran de, o san to des con fia“.
So men te de ONGs atu an do na Ama zô nia, de acor do
com le van ta men to pre li mi nar que te mos, apon tou
mais de 3.000. Só a ques tão in dí ge na – te mos cer ca
de 325 mil ín di os – pos sui mais de 350 ONGs, mais
de uma ONG para cada mil ín di os. Na ver da de, é mu i -
ta gen te pre o cu pa da, es pe ci al men te aque les que, no
pas sa do, não cu i da ram nem do meio am bi en te, nem
de seus ín di os.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao emi nen te Se -
na dor Tião Vi a na.

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, tra go ao ple ná rio do Se na -
do Fe de ral, nes ta tar de, um ma ni fes to dos dou to res for -
ma dos pe las uni ver si da des bra si le i ras e de ou tros pa í -
ses, mas que têm sua na ci o na li da de no nos so País.

Enten do que se tra ta de um as sun to que, in di re ta -
men te, se vin cu la a este gran de de ba te que gira em tor -
no da gre ve dos do cen tes das uni ver si da des bra si le i ras. 
Indu bi ta vel men te, o Bra sil tem o de ver de re fle tir se ri a -
men te e to mar uma po si ção so bre esta ma té ria.

Não po de ria ser in jus to não re co nhe cen do que,
no Bra sil, te mos avan ça do mu i to na for ma ção de dou -



to res pe las uni ver si da des bra si le i ras e no au men to do 
nú me ro de va gas nos mes tra dos. O atu al Go ver no
Fe de ral ins ti tu iu o Pro gra ma de Fi xa ção de Dou to res,
Pro fix, que con ce de uma bol sa de R$3 mil por mês
aos dou to res re cém-for ma dos, para que pos sam ini -
ci ar uma ati vi da de de pes qui sa e de sen vol vi men to ci -
en tí fi co em al gu ma re gião do Bra sil.

Foi ins ti tu í do, tam bém no atu al Go ver no, o Pro -
gra ma de Fi xa ção de Re cém-Dou to res, que dá uma
bol sa de R$3 mil para que eles pos sam, em al gu ma
re gião do Bra sil, de sen vol ver ati vi da des de pes qui sa.

Mas o fato é que mi lha res de dou to res se for -
mam a cada dois anos nas uni ver si da des bra si le i ras e 
no ex te ri or e o aces so a va gas é mu i to res tri to.

O Mi nis té rio da Edu ca ção con se guiu ofe re cer
para do cen tes so men te duas mil va gas nas uni ver si -
da des bra si le i ras – a ne ces si da de é de oito mil va gas.

Está cri a da uma si tu a ção de im pas se. O Bra sil,
a meu ver, pre ci sa unir-se, ime di a ta men te, aos se to -
res do de sen vol vi men to na ci o nal como um todo, en -
vol ven do as em pre sas e os ór gãos es ta ta is, para en -
con trar um ca mi nho de par ce ria efe ti va com as uni -
ver si da des bra si le i ras onde pos sa mos ab sor ver os
pro fis si o na is pes qui sa do res do Bra sil e al can çar re -
sul ta dos sus ten ta dos em suas pes qui sas, a fim de
que te nha mos um ho ri zon te novo da pro du ção ci en tí -
fi ca bra si le i ra.

Pas so a fa zer a le i tu ra do cha ma do ”Ma ni fes to
dos Jo vens Dou to res Bra si le i ros“. Ele foi apre sen ta do
e pu bli ca do, há pou cas se ma nas, na re vis ta Na tu re. É 
um ma ni fes to que tra duz o sen ti men to e a pre o cu pa -
ção com o fu tu ro do pen sa men to ci en tí fi co bra si le i ro e 
com o fu tu ro da ati vi da de de pes qui sa no Bra sil.

Diz o ma ni fes to:

A co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra está
pas san do por uma dra má ti ca si tu a ção. Di fe -
ren te men te da Eu ro pa ou dos Esta dos Uni -
dos, onde há um ma i or nú me ro de Dou to res
do que a ofer ta de em pre go para es tes, no
Bra sil ain da te mos uma gran de de man da po -
ten ci al de PhDs para em pre gos em pes qui sa.
É sa bi do que no Bra sil a ma i or par te da pes -
qui sa ci en tí fi ca se dá nas cha ma das IFES,
de pen den tes do Go ver no Fe de ral. Essas Uni -
ver si da des Fe de ra is atu al men te apre sen tam
uma ca rên cia de pes so al; os pes qui sa do res
des sas ins ti tu i ções se vêem res tri tos em sua
alo ca ção de tem po e es for ço tan to para pes -
qui sa quan to para o en si no, po ten ci al men te
di mi nu in do a qua li da de de am bos.

Áre as es tra té gi cas como eco lo gia, so -
ci o lo gia, eco no mia, his tó ria e en ge nha ria

ne ces si tam de en ga ja men to de gru pos de
pes qui sa em as pec tos apli ca dos e bá si cos,
di re ci o na dos à re so lu ção dos sé ri os pro ble -
mas na ci o na is. To da via, o Go ver no não per -
mi tiu a ofer ta de po si ções aca dê mi cas nas
IFES NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, como
re sul ta do de uma po lí ti ca que, apa ren te -
men te, al me ja ba nir uni ver si da des pú bli cas
e a pes qui sa bá si ca re a li za da ne las. O de -
sen vol vi men to ci en tí fi co de nos so País
vê-se com pro me ti do por essa ati tu de ir res -
pon sá vel do Go ver no bra si le i ro. Uma ge ra -
ção in te i ra de jo vens Dou to res pode es tar
per di da para a pes qui sa nas uni ver si da des,
num mo men to ex tre ma men te sen sí vel da
his tó ria da ciên cia no Bra sil.

De ve mos lem brar que es ses jo vens
Dou to res re sul tam de dé ca das de in ves ti -
men tos por par te do Go ver no bra si le i ro.
Alguns de les ob ti ve ram seus PhDs em al -
guns dos me lho res cen tros de pes qui sa do
mun do in te i ro, ou tros, den tro do pró prio
País, tan to um como o ou tro tra ba lhan do em 
áre as es tra té gi cas para o de sen vol vi men to
do Bra sil. Cada um des ses es tu dan tes cus -
ta, em mé dia, US$7,000 no Bra sil e
US$23,000 ao ano se no ex te ri or. E a so ci e -
da de bra si le i ra in ves tiu US$65.631.910 em
es tu dan tes de dou to ra do só em 1998 (da -
dos em www.cnpq.br ).

Aí fala da men sa gem dos jo vens dou to res bra -
si le i ros que es ta mos re ce ben do:

Esses pes qui sa do res de ve ri am atu ar
como o con ta to en tre a co mu ni da de ci en tí fi -
ca bra si le i ra e a in ter na ci o nal e, den tro do
País, como um gru po for ma dor de opi nião,
res pon sá vel por um en si no su pe ri or de qua -
li da de e re sul ta dos ci en tí fi cos de va lor.
Esses pa péis so ci a is fo ram su ma ri a men te
ig no ra dos pelo Go ver no, em de tri men to da
qua li da de da ciên cia no Bra sil.

Nes te exa to mo men to, há pou ca for ça
po lí ti ca na co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra
para que suas re cla ma ções se jam ou vi das.
Des ta for ma, nós lhe es cre ve mos na es pe -
ran ça de que seu apo io nos aju de a ser mos
ou vi dos.

E con ti nu am eles:

O Bra sil en trou em um ci clo fa tal que
le va rá, in va ri a vel men te, à des cons tru ção de



sua ma lha ci en tí fi ca, ar du a men te cons tru í da 
nos úl ti mos 30 anos. Efi ci en te men te, este
Go ver no está cri an do uma cra te ra de anos
na re no va ção dos cor pos do cen tes da uni -
ver si da des pú bli cas, in du zin do à aco mo da -
ção e per da da qua li da de. O fu tu ro mer ca do 
de tra ba lho, prin ci pal men te de pro fis sões
ain da no vas e me nos agres si vas no mer ca -
do, como a de bió lo go, de pen de pro fun da -
men te de cur sos for tes, sé ri os, pro du ti vos e
de re no va ção nas ins ti tu i ções de pes qui sa.

É de co nhe ci men to da ma i o ria o des -
ca so e a dis pli cên cia com que o Go ver no e
as pró pri as IFES (Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no Su pe ri or) têm le va do o pro ble ma das 
con tra ta ções de no vos pro fes so res. Amar ra -
dos pe los acor dos e cri té ri os cas tra do res do 
MEC, os Re i to res se en con tram fra cos e
sem po der de bar ga nha. A dis cus são cir cu la 
sem su ces so em tor no de ter ou não re gi me 
ce le tis ta, e com este pro pó si to va mos para
o quar to ano sem con tra ta ções e efe ti va -
ções de pes so as con cur sa das para va gas
no vas. Cur sos cri a dos por pres são do MEC
en tram na ino pe rân cia. Há ca sos de cur sos
en tran do no sex to pe río do com ape nas dois
pro fes so res efe ti va dos para o mes mo e sem 
pers pec ti vas de ofer ta de dis ci pli nas ele ti -
vas! Do ou tro lado, nós, de sem pre ga dos,
tre i na dos ao ní vel má xi mo pos sí vel. Nun ca
an tes o mer ca do pro fis si o nal no Bra sil es te -
ve tão bem pro vi do de can di da tos e nun ca
fo ram tão pou cas as ofer tas de em pre go na
ciên cia, e nem tão de ses pe ra do ras as pers -
pec ti vas fu tu ras! Ain da re pre sen ta mos ape -
nas 1,2% da pro du ção ci en tí fi ca mun di al e
de te mos ape nas 0,06% das pa ten tes, mas o 
Go ver no pre fe re não in ves tir no for ta le ci -
men to da co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra.
De 1998 para 1999, a in clu são de dou to res
nos qua dros efe ti vos das IFES foi de 1.481
(a ma i o ria pelo tre i na men to do cor po já
exis ten te), con tra o to tal de 8.790 no vos tí tu -
los ob ti dos por bra si le i ros (Fon te:
INEP/MEC)! Os nú me ros fa lam por si só.

A car ta apre sen ta uma re i vin di ca ção a toda a
co mu ni da de po lí ti ca e re pre sen ta ti va das uni ver si da -
des bra si le i ras para que se es ten da a opor tu ni da de,
numa gran de cor ren te de so li da ri e da de, aos jo vens
dou to res que es tão se for man do aos mi lha res pelo
Bra sil.

Sr. Pre si den te, po si ci o no-me no meio-ter mo
nes sa dis cus são, en ten den do e re co nhe cen do que a
po lí ti ca ci en tí fi ca bra si le i ra tem mu da do. Obser van do
a pes qui sa bá si ca, no ta mos es tar ha ven do um es for -
ço cla ro e efe ti vo em prol de seu for ta le ci men to pelo
Go ver no. Po rém, fal ta sus ten to para a pes qui sa bá si -
ca, que, em bo ra te nha iní cio, não ob tém fi nan ci a men -
to para sua con ti nu i da de.

Qu an do ve mos esse nú me ro ex pres si vo de dou -
to res sen do for ma dos, de ve mos re co nhe cer ser essa
mais uma ini ci a ti va na bus ca de for ma ção ci en tí fi ca
qua li fi ca da pe las uni ver si da des bra si le i ras, e até no
ex te ri or.

De ve mos lem brar que, em anos pas sa dos,
quan do o Bra sil não era um País de mo crá ti co, o pes -
qui sa dor po dia re a li zar tra ba lho so bre qual quer ma té -
ria que não en vol ves se ques tão so ci al ou a ver da de
do de sen vol vi men to ci en tí fi co bra si le i ro, por que es -
ses as sun tos po de ri am le var a um in qué ri to po li ci al
mi li tar.

Hou ve cla ra mu dan ça no ho ri zon te da for ma ção
da pós-gra du a ção bra si le i ra. Mas uma dí vi da está
pos ta: um gran de gri to de li ber ta ção de auto-es ti ma
dado pe los jo vens dou to res bra si le i ros exa ta men te
para que o Go ver no, com pri o ri da de, ga ran ta o in -
gres so no mer ca do de tra ba lho de ma ne i ra fixa e per -
ma nen te, e não ape nas par te de um es tá gio com ple -
men tar após o dou to ra do, no caso dos Pro gra mas do
Re cém-Dou tor ou o de Fi xa ção de Dou to res, nas uni -
ver si da des bra si le i ras.

Acre di to que está ao al can ce do Go ver no en -
con trar um meio-ter mo. É pos sí vel fa zer um in ves ti -
men to efe ti vo, cha man do à par ce ria a ini ci a ti va pri va -
da e as em pre sas es ta ta is in te res sa das no de sen vol -
vi men to ci en tí fi co e im pon do uma re gra de par ce ria
com ins ti tu i ções in ter na ci o na is no cam po da pes qui -
sa e da pro du ção ci en tí fi ca, no Bra sil. Se fi zer mos
isso, o re sul ta do, sem dú vi da al gu ma, será o de um
ama nhã di fe ren te para a co mu ni da de ci en tí fi ca e para 
a Ciên cia bra si le i ra.

Espe ro que esse gri to dos jo vens dou to res bra -
si le i ros es te ja em bu ti do numa re fle xão in ten sa, cada
vez mais ne ces sá ria, a fim de se bus car uma so lu ção
ime di a ta, que é esse mo vi men to da gre ve das uni ver -
si da des bra si le i ras.

Mu i to obri ga do.

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

























O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des pelo pra zo re -
gi men tal de 20 mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, em ju lho des te ano, par ti ci pei de so le ni -
da des re a li za das no Mu ni cí pio de Por to Ve lho, mais
pre ci sa men te nos Dis tri tos de Extre ma e de Nova Ca -
li fór nia, vi zi nhos ao Esta do do Acre, que mar ca ram o
lan ça men to do Pro gra ma de Me ca ni za ção Agrí co la
em pe que nas pro pri e da des ru ra is do Esta do, de sen -
vol vi do pelo Go ver no do Esta do de Ron dô nia atra vés
da Se cre ta ria de Esta do da Agri cul tu ra, Pro du ção e
do De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – SEAPES;
da Com pa nhia de De sen vol vi men to Urba no e Ru ral –
CDHUR; e da Empre sa de Assis tên cia Téc ni ca e
Exten são Ru ral – a nos sa Ema ter. Este Pro gra ma
visa ao de sen vol vi men to com sus ten ta bi li da de do se -
tor pro du ti vo do Esta do de Ron dô nia.

O Go ver no do Esta do, com re cur sos da União,
ori gi ná ri os de emen da par la men tar, mais sua con tra -
par ti da, ad qui riu tra to res de es te i ra, ca mi nhões de
apo io, tra to res de pneu e mon tou aqui lo que cha mou
de pa tru lhas me ca ni za das, que se dis tri bu í ram pelo
Esta do em duas fren tes de tra ba lho: uma, ini ci a da lá
mes mo no Dis tri to de Extre ma, para atu ar em to dos
os Dis tri tos da co nhe ci da Pon ta do Abu nã e mais os
Mu ni cí pi os de Nova Ma mo ré, Gu a ja rá-Mi rim e o res -
tan te do Mu ni cí pio de Por to Ve lho; a ou tra fren te ini ci -
ou-se no Mu ni cí pio de Ma cha di nho D’Oeste e, atu al -
men te, já se des lo cou para o Mu ni cí pio de Vale do
Ana ri, de ven do se guir para The o bro ma, Cu ju bim, Rio
Cres po, Ca ca u lân dia e tan tos ou tros.

O Pro gra ma, que con ta tam bém com uma con -
tra par ti da do pro du tor ru ral be ne fi ci a do, que paga
cer ca de 30% da hora de mer ca do da hora/má qui na,
visa ba si ca men te de sen vol ver ações que pro por ci o -
nem me lho ri as da pro pri e da de, atra vés da cons tru -
ção de re pre sas, tan ques para pis ci cul tu ra, ter re i rões
de café e, prin ci pal men te, des to ca, en le i ra men to e
me ca ni za ção de áre as de gra da das, re in te gran do-as
ao sis te ma pro du ti vo.

Visa tam bém à re in cor po ra ção ao pro ces so pro -
du ti vo de áre as de gra da das de pe que nas pro pri e da -
des ru ra is, vi a bi li zan do um ma i or de sen vol vi men to ao 
pe que no pro du tor, bus can do, des sa for ma, evi tar o
êxo do ru ral, atra vés do aces so à me ca ni za ção agrí -
co la.

O tra ba lho de me ca ni za ção tem por ob je ti vo,
por tan to, re a pro ve i tar áre as aban do na das ou já de -
gra da das, re in cor po ran do-as ao sis te ma pro du ti vo,
evi tan do, des sa for ma, a ex pan são de no vas der ru ba -

das e de des ma ta men tos que tan to têm ame a ça do o
meio am bi en te no meu Esta do.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re -
in cor po ra ção de áre as ao pro ces so pro du ti vo não é o
úni co be ne fí cio tra zi do por esse Pro gra ma. As ati vi da -
des agrí co las ga nham em pro du ti vi da de e qua li da de
com o uso de tec no lo gia, como a ara ção e gra da gem,
da cor re ção da aci dez do solo atra vés do uso do cal -
cá rio e da adu ba ção quí mi ca, bem como do uso de
ma té ria or gâ ni ca (a pa lha do café ou o es ter co). Em
con se qüên cia, há a me lho ria da qua li da de e vida do
ho mem do cam po e o for ta le ci men to da eco no mia do
Esta do.

Entre tan to, os be ne fí ci os des se sim ples, po rém
ex tre ma men te pro ve i to so, Pro gra ma de Me ca ni za -
ção, de sen vol vi do pelo Go ver no José de Abreu Bi an -
co, lá no meu Esta do, in cen ti va tam bém a pis ci cul tu ra.

Como sa be mos, o pe i xe, a cada dia que pas sa,
vem ocu pan do ma i or es pa ço em nos sos há bi tos ali -
men ta res, o que faz da pis ci cul tu ra, con se qüen te -
men te, uma ati vi da de eco nô mi ca atra ti va e in te res -
san te.

Com a cons tru ção de re pre sas e de tan ques
para a pis ci cul tu ra, vi a bi li za da pelo Pro gra ma de Me -
ca ni za ção Agrí co la a que me re fe ri, bus ca o Go ver no
do Esta do de sen vol ver e fo men tar essa ati vi da de
que, além de me lho rar a ren da do ho mem do cam po,
en ri que ce a sua ali men ta ção e pro por ci o na la zer à
sua fa mí lia.

Mas os tra ba lhos de me ca ni za ção não vi sam
ape nas au men tar os ín di ces da pro du ção agrí co la,
mas ob je ti vam me lho rar a qua li da de da ali men ta ção
do nos so re ba nho ani mal, atra vés da me lho ria das
pas ta gens e da in tro du ção de si la gens, o que tra rá,
se gu ra men te, o au men to da pro du ti vi da de e da qua li -
da de da car ne e do le i te, que apre sen tam ba i xos pre -
ços no mer ca do.

Ou tra gran de van ta gem pro por ci o na da por esse 
Pro gra ma, Sr. Pre si den te, é a pos si bi li da de de im -
plan ta ção de Sis te mas Agro flo re ta is in te gra dos, que
é ou tra al ter na ti va de gran de im por tân cia que pode
ser im plan ta da em áre as me ca ni za das. E o con sór cio
agro flo res tal, por exem plo, de es sên ci as flo res ta is
com ca cau e pu pu nha; de ba na na com coco e café, e
ou tros. Isso sem se des car tar a pos si bi li da de de im -
plan ta ção de re flo res ta men tos, re cu pe ra ção de ma -
tas ci li a res, tão ne ces sá ri os ao nos so meio am bi en te.

Este é um dos mu i tos ca mi nhos sen sa tos, in te li -
gen tes e de ba i xo cus to que se abre para o ho mem do 
cam po so bre tu do o da pe que na pro pri e da de , como é



o caso de Ron dô nia, para tor ná-lo um de fen sor da na -
tu re za e do meio am bi en te.

Esse fan tás ti co Pro gra ma do Go ver na dor José
de Abreu Bi an co, exe cu ta do por sua Se cre ta ria de
Agri cul tu ra e pela Com pa nhia de De sen vol vi men to
Urba no Ru ral de Ron dô nia, com as sis tên cia téc ni ca
da Ema ter, é sem dú vi da um dos ca mi nhos para fi xar
o ho mem no cam po, dan do-lhe pos si bi li da de de pro -
du zir mais em me nor área, sem que se jam ne ces sá ri -
os no vos des ma ta men tos e no vas que i ma das.

Este é o ver da de i ro ca mi nho, ao con trá rio da -
que le pro pos to por am bi en ta lis tas ra di ca is que que -
rem en ges sar o nos so de sen vol vi men to em Ron dô nia 
e na Ama zô nia como pre co ni zam e de fen dem na dis -
cus são da MP n.º 2.166 que mo di fi ca o Có di go Flo -
res tal Bra si le i ro.

Qu e ro fa zer um pa rên te ses, Sr. Pre si den te, nes -
te par ti cu lar, quan do toco no va men te na ques tão da
Me di da Pro vi só ria n.º 2.166, para re la tar um tes te mu -
nho que co lhi de uma ex-sem-ter ra, D. San dra Ma ria
dos San tos Sil va, que vive lá no mu ni cí pio de Vale do
Ana ri, quan do es ti ve com o Go ver na dor José Bi an co,
lan çan do esse Pro gra ma de Me ca ni za ção na que la ci -
da de.

Re la tou-me a D. San dra, que foi as sen ta da pelo
Incra em um dos lo tes do cha ma do Pro je to de Assen -
ta men to Pal ma Arru da, numa an ti ga fa zen da que foi
de sa pro pri a da do co nhe ci do pe cu a ris ta Ga rão Maia.
D. San dra re ce beu um lote de 30 hec ta res, todo com
pas to já for ma do. E, além dela, ou tros qua se 200 pe -
que nos pro du to res tam bém re ce be ram lo tes de ter ras 
ad vin dos de uma fa zen da de sa pro pri a da, re ce ben do,
por tan to, pas to, ape nas pas to, con se qüen te men te,
sem áre as de pre ser va ção per ma nen te, sem ma tas
ci li a res, pos to que o fa zen de i ro, como eu já dis se, já
ha via des ma ta do e for ma do toda a fa zen da.

Esses ex-sem-ter ra, ago ra, sem-es pe ran ça,
além de não te rem es tra das, pos tos mé di cos, es co -
las, tam bém não têm aces so ao cré di to ru ral, por que
os ban cos ofi ci a is exi gem de les a aver ba ção de 80%
das suas áre as – no caso, no exem plo que ci tei dos lo -
tes de 30 hec ta res, da ria 24 hec ta res – como áre as
de flo res tas, o que eles não têm, por que fo ram as sen -
ta dos em cima de uma fa zen da ape nas com pas to.

Então, per gun to: Mas que flo res ta é essa, se já
re ce be ram as ter ras do Incra in te i ra men te des ma ta -
das? Como aver bar essa re ser va le gal? Quem pa ga -
rá o re flo res ta men to, a per ma ne cer esse ab sur do que 
pre vê a Me di da Pro vi só ria nº 2.166? Sr. Pre si den te,
tra ta-se de mais uma de mons tra ção ine quí vo ca da in -
vi a bi li da de de cum prir o pre co ni za do na me di da pro -
vi só ria.

Qu an to à me ca ni za ção, que me trou xe à tri bu na
a fim de elo gi ar o Go ver no José de Abreu Bi an co pela
bri lhan te ini ci a ti va de co lo car as pa tru lhas, pro mo ven -
do a des to ca, a cons tru ção do ter re não de café e de
pe que nos açu des em pe que nas pro pri e da des ape -
nas, o Go ver no con se guiu re cur sos para ape nas três
pa tru lhas e gas tou cer ca de R$1,6 mi lhão. Qu i se ra eu
que to das as en ti da des en vol vi das com a dis cus são
ra i vo sa da Me di da Pro vi só ria nº 2.166 em pre gas sem
toda a sua ener gia e dis po ni bi li da de fi nan ce i ra em
pro gra mas como esse, de me ca ni za ção agrí co la, que 
vão fi xar o ho mem no cam po sem que se avan ce com
o des ma ta men to e com as que i ma das, que são con -
se qüên cia do des ma ta men to. Mas não. Ao con trá rio,
ape nas in sis tem em ven der a idéia de que es ta mos
de vas tan do a Ama zô nia, man ten do a flo res ta sob
uma re do ma.

Sr. Pre si den te, aí sim, ver da de i ra men te es ta ri -
am to dos es ses ato res con tri bu in do para a de fe sa do
meio am bi en te, para a de fe sa da Flo res ta Ama zô ni ca, 
sem de i xar de lado, en tre tan to, a ques tão fun da men -
tal: o ho mem que vive na re gião.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, no bre Se na dor Mo re i ra Men des?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Con -
ce do o apar te ao no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, o
quar to Se na dor de Ron dô nia, com mu i ta hon ra.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Mo re i ra Men des, Ron dô nia é uma ex ten são do Esta -
do de Mato Gros so, e a ami za de que te mos, so bre tu -
do com os seus Se na do res, evi den te men te, in duz-me 
a tam bém es ten der o tra ba lho que fa ze mos por Mato
Gros so para Ron dô nia. Pri me i ra men te, elo gio V. Exª
por sua ati tu de no Con gres so Na ci o nal, por qua tro
anos de man da to mu i to bem-apli ca do. V. Exª, des de
que che gou nes ta Casa, subs ti tu in do o nos so emi -
nen te até en tão Se na dor, hoje Go ver na dor, José Bi -
an co, tem fe i to um tra ba lho de fô le go no Con gres so
Na ci o nal a fa vor do Bra sil, mas prin ci pal men te a fa vor
do Esta do de Ron dô nia. V. Exª não pode de sis tir des -
sa luta que en cam pou jun to co nos co. Sei que V. Exª
hoje está bas tan te cha te a do com o pró prio Go ver no,
que está pro lon gan do mu i to em en con trar a so lu ção
des sa Me di da Pro vi só ria nº 2.166, que já foi apro va da 
na Co mis são Mis ta e que não es ta mos le van do ao
ple ná rio exa ta men te para não pro vo car mos um de -
sen ten di men to en tre o Con gres so Na ci o nal e o Po der
Exe cu ti vo, por que po de ría mos, com o apo io do emi -
nen te Pre si den te do Con gres so, Se na dor Ra mez Te -
bet, pe dir para in cluí-la em pa u ta. Essa me di da pro vi -
só ria já foi vo ta da no ple ná rio da Co mis são. Re gi men -
tal men te, ela pode mu i to bem tran car a vo ta ção de



ou tras ma té ri as, mas não que re mos isso. De se ja mos, 
sim, o en ten di men to com o Go ver no. Sei que V. Exª foi 
con vi da do mu i tas ve zes e já foi ao Pa lá cio dis cu tir
esse as sun to. Pa re ce-me que o Po der Exe cu ti vo pre -
ten de o que que re mos, o que a Ama zô nia quer, o que
o Bra sil quer: que o zo ne a men to agro-eco nô mi co e
eco ló gi co ve nha a ser a di re triz do Có di go Flo res tal
re for ma do, mas que re mos tam bém man ter o di re i to
ad qui ri do, como por exem plo o seu Esta do, Esta do de 
Ron dô nia. É pa ten te que os agri cul to res, quan do fo -
ram para Ron dô nia, o fi ze ram com a obri ga ção de
des ma tar 50% da área, se não não ti nham di re i to ao
tí tu lo do Incra. E hoje, quan do des ma tam 50%, para
con ti nu ar vi ven do em Ron dô nia, de vem aver bar ape -
nas 20% de uti li za ção des sa área. Como fa zer isso se 
já es tão, por lei, por obri ga ção, por im po si ção do pró -
prio Po der Exe cu ti vo, des ma ta dos os 50%? Gos ta ria
que V. Exª con ti nu as se nes sa luta. V. Exª traz a esta
Casa o elo gio ao Se na dor José Bi an co pelo Pro gra -
ma de Me ca ni za ção Agrí co la. É um Pro gra ma ex tra -
or di ná rio. Tam bém te nho vá ri os Pro gra mas em Mato
Gros so, e um re fe re-se à ele tri fi ca ção ru ral. Em cin co
anos, já fi ze mos seis mil qui lô me tros de ele tri fi ca ção
ru ral a cus to zero para os agri cul to res mato-gros sen -
ses, so bre tu do para os mais po bres. Pre o cu pa-nos
que o Go ver no de Ron dô nia te nha gas to mais de R$1
mi lhão e que ape nas três pa tru lhas me ca ni za das te -
nham sido ob je to de in ves ti men to do Go ver no Fe de -
ral. Emi nen te Se na dor, ain da es ta mos com os or ça -
men tos de 1999 e de 2000, no Mi nis té rio da Agri cul tu -
ra – não por cul pa des se ór gão –, ain da a li be rar para
o pro gra ma de ele tri fi ca ção ru ral no Esta do de Mato
Gros so.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – E de
Ron dô nia tam bém, Se na dor.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Prin ci pal -
men te de Ron dô nia. Exis te uma emen da co le ti va de
Ron dô nia de ele tri fi ca ção que ain da não foi li be ra da.
No ano 2000, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra ain da não
con se guiu jun to à Área Eco nô mi ca a li be ra ção de ne -
nhum cen ta vo. Nes sa emen da da Ban ca da do Esta do 
de Mato Gros so, no va lor de R$6,2 mi lhões de ele tri fi -
ca ção ru ral, está tudo pron to. As pre fe i tu ras, em con -
vê nio com o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, fis ca li za do pela 
Ca i xa Eco nô mi ca, já cons tru í ram, e as pe que nas em -
pre sas até hoje não con se gui ram o di nhe i ro e es tão
fa lin do. Ape la mos ao Po der Exe cu ti vo para que não
faça isso com as pre fe i tu ras, com os em pre i te i ros e,
so bre tu do, com os Par la men ta res que de fen dem as
emen das a fa vor dos seus Mu ni cí pi os e Esta dos. Mu i -
to obri ga do.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. V.
Exª é o quar to Se na dor de Ron dô nia não por aca so. V. 
Exª tem sido ver da de i ra men te um par ce i ro do nos so
Esta do, so bre tu do na dis cus são da Me di da Pro vi só ria 
nº 2.166, que an gus tia a to dos. V. Exª, mu i to mais que
os ou tros Se na do res, por que co nhe ce o Esta do na
sua in ti mi da de, sabe o que es ta mos di zen do, que
Ron dô nia é com ple ta men te di fe ren te dos ou tros
Esta dos que com põem a Ama zô nia e que não pode
ser tra ta da como vem sen do na Me di da Pro vi só ria nº
2166, cuja sa í da, in dis cu ti vel men te, pas sa pelo zo ne -
a men to so ci o e co nô mi co e eco ló gi co. Tra ta-se da úni -
ca so lu ção in te li gen te para re sol ver o pro ble ma do
meio am bi en te.

Igual men te ao que acon te ce no Mato Gros so,
há um pro gra ma ou sa do no Esta do de Ron dô nia, do
Go ver no José de Abreu Bi an co, que le va rá ele tri fi ca -
ção ru ral, por meio do Pro gra ma Luz no Cam po, do
Go ver no Fe de ral, com a con tra par ti da do Go ver no do
Esta do e com o Pro de sa, do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, 
a qua se 70% da po pu la ção da zona ru ral do Esta do
de Ron dô nia.

O Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, tem cri a do en tra ves, óbi ces e di fi cul da -
des por não pa gar aque les re cur sos con ve ni a dos e as -
si na dos, pro du zin do um ver da de i ro ca lo te. Não sa be -
mos o que fa zer, por que va mos ao Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, cujo Mi nis tro nos re ce be com toda a aten ção,
ex pli ca-nos a si tu a ção, ar gu men ta, con ven ce-nos de
que não tem cul pa e nos re me te ao Mi nis té rio do Orça -
men to e Ges tão, cujo Mi nis tro, Mar tus Ta va res, por sua 
vez, usa o mes mo ar gu men to de que o pro ble ma é do
Mi nis tro da Fa zen da. Va mos, igual men te, ao Mi nis tro
da Fa zen da, que de cli na o pro ble ma e nos en ca mi nha
de vol ta ao Mi nis tro da Agri cul tu ra.

No fim, as em pre sas es tão que bran do no seu
Esta do e no meu, onde não é di fe ren te e está ocor -
ren do a mes ma co i sa: o con vê nio com pe que nas pre -
fe i tu ras tam bém não re pas sa o di nhe i ro para pa gar
tra to res. Até da Empre sa de Assis tên cia Téc ni ca e
Exten são Ru ral, Ema ter, há um con vê nio de R$39 mil
para com prar cer ca de 40 mo tos para ser vir à ex ten -
são ru ral, onde são pro du zi dos ali men tos para todo o
País, mas não se con se gue li be rar o di nhe i ro. É algo
en tris te ce dor. Fi ca mos sem sa ber o que fa zer.

Esta mos nes ta tri bu na, como fez V. Exª de sua
ban ca da, de nun ci an do essa si tu a ção para que o Go -
ver no (ou o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, ou o Mi nis té rio
de Orça men to e Ges tão, ou o Mi nis té rio da Fa zen da)
tome uma pro vi dên cia. Não se pode pas sar um ca lo te 
nos Esta dos, de i xar de cum prir os con vê ni os as si na -



dos; não se pode pra ti car um es te li o na to. Agra de ço o
apar te de V. Exª.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com
mu i to pra zer, con ce do um apar te ao Se na dor Car los
Pa tro cí nio, um com pa nhe i ro do Esta do de Ron dô nia.
S. Exª, por vá ri as ve zes, já se ma ni fes tou a res pe i to
nes te Se na do.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Emi nen te 
Se na dor Mo re i ra Men des, por mu i tas ve zes quis
apar teá-lo por oca sião dos vá ri os pro nun ci a men tos
fe i tos por V. Exª a res pe i to da Me di da Pro vi só ria n.º
2.166, a fa mo sa Me di da Pro vi só ria do Có di go Flo res -
tal. Apro ve i to a opor tu ni da de que V. Exª me con ce deu
para ho me na ge ar meu que ri do ami go, e gran de Go -
ver na dor do Esta do de Ron dô nia, ex-Se na dor José
Bi an co. Ao as su mir o Go ver no do Esta do de Ron dô -
nia, S. Exª to mou me di das que so men te ho mens de
mu i ta co ra gem e de mu i ta res pon sa bi li da de po de ri am 
ter to ma do: de mi tiu, pra ti ca men te, cer ca de 10 mil
ser vi do res, de vi do à ne ces si da de de adap ta ção à
nova le gis la ção ri go ro sa, so bre tu do a Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal. O ex-Se na dor e hoje Go ver na dor
de Ron dô nia, o que ri do ami go José Bi an co, foi pra ti -
ca men te exe cra do por di ver sas cor ren tes po lí ti cas e
até por ca ma das po pu la res in te res sa das no as sun to.
Hoje, Ron dô nia dá um sal to de qua li da de e to dos re co -
nhe cem o gran de Go ver no que está im plan tan do,
como V. Exª bem tra ta des sa tri bu na, com uma po lí ti ca
de aus te ri da de vol ta da prin ci pal men te para as vo ca -
ções de pro du ção do que ri do Esta do de Ron dô nia. V.
Exª aca ba de men ci o nar as pa tru lhas me ca ni za das
que es tão sem re ce ber o apo io e o res pal do do Go ver -
no Fe de ral. Por tan to, fica aqui re gis tra da a mi nha ad -
mi ra ção àque le Go ver na dor, que teve tam bém a fe li ci -
da de de man dar para nos sa Casa um re pre sen tan te à
al tu ra de Ron dô nia, que é V. Exª, que tem de fen di do
com tan to de no do, com tan ta efi cá cia o nome do seu
Esta do. E digo que a im ple men ta ção da me di da pro vi -
só ria tal como quer o Go ver no sig ni fi ca rá, pos si vel -
men te, a in vi a bi li za ção de toda a Ama zô nia que, acre -
di ta mos, é o fu tu ro do Bra sil de vi do a sua in ter mo da li -
da de de trans por te, a sua po ten ci a li da de na pro du ção
e a sua po ten ci a li da de hí dri ca; o apro ve i ta men to mul -
tir ra ci o nal das águas. Por tan to, te mos de es tar jun tos
na de fe sa in tran si gen te das mo di fi ca ções na Me di da
Pro vi só ria n.º 2.166, aque las in tro du zi das pelo Re la tor
Mo a cir Mi che let to. E o Con gres so Na ci o nal tem sido
mu i to con des cen den te, pen so até que já de ve ría mos
ter co lo ca do na pa u ta de vo ta ção e vo ta do, mas es ta -
mos aguar dan do ain da o Go ver no Fe de ral para fa zer

as mo di fi ca ções, para fa zer o acor do, con for me es ta -
be le ce e dita o bom sen so no re gi me de mo crá ti co.
Cum pri men to e con gra tu lo-me com V. Exª para di -
zer-lhe que tam bém sou fiel de fen sor, em nome do
povo e dos pro du to res do meu Esta do – tal vez a fron -
te i ra agrí co la mais im por tan te des te País –, das mo di -
fi ca ções in se ri das na Me di da Pro vi só ria n.º 2166.
Con gra tu lo-me, tam bém, com o emi nen te Pre si den te
da que la Co mis são Mis ta, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, e
di zer que, quan do for a ma té ria para o ple ná rio, V. Exas

ha ve rão de con tar com o apo io in con di ci o nal da Ban -
ca da do PTB. Pa ra béns pelo tra ba lho que V. Exª vem
de sen vol ven do nes ta Casa, so bre tu do no que con -
cer ne à Me di da Pro vi só ria do Có di go Flo res tal.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, per ce bo aqui que meu tem po já se es go -
tou, mas eu que ria pe dir a com pre en são de V. Exª,
por que pre ci so, ao tem po em que agra de ço o apar te
do emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio, fa zer um pe -
que no co men tá rio a res pe i to do que S. Exª traz.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não,
V. Exª pode con ti nu ar.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Cer ta -
men te, o que V. Exª diz, Se na dor Car los Pa tro cí nio,
soma com tudo aqui lo que es ta mos fa zen do já há mu -
i to tem po, tan to eu quan to o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
quan to to dos os ou tros De pu ta dos que es tão en vol vi -
dos na ques tão da dis cus são da MP n.º 2.166. Re al -
men te, es ta mos em uma fase – acre di to – fi nal de ne -
go ci a ção com o Go ver no Fe de ral e é pos sí vel que até
me a dos ou fi nal de no vem bro já es te ja mos com a ma -
té ria sen do dis cu ti da no Con gres so Na ci o nal.

Mas gos ta ria de fa lar, pe gan do um gan cho do
que V. Exª ci tou em seu apar te, um pou co do Go ver no
José de Abreu Bi an co. Tra ta-se de um ho mem sé rio,
pro bo, trans pa ren te, que con se guiu dar mo ra li da de,
so bre tu do, à ad mi nis tra ção pú bli ca no Esta do de
Ron dô nia. Hoje, qual quer dos mi nis té ri os da área
eco nô mi ca do Go ver no elo gia o tra ba lho de José de
Abreu Bi an co, por que S. Exª tra tou a co i sa pú bli ca
com se ri e da de, com trans pa rên cia, com de cên cia, ao 
con trá rio do Go ver no an te ri or.

E é mu i to opor tu no, nes te mo men to, fa zer uma
com pa ra ção com aqui lo que aca bo de di zer, que é o
Pro gra ma de Me ca ni za ção Agrí co la do Esta do, que,
com 1 mi lhão e 600 mil re a is, co lo cou em fun ci o na -
men to três pa tru lhas. Se ti vés se mos dez pa tru lhas,
aque le Esta do se ria ou tra co i sa; vin te, en tão, nem se
fala!

Mas que ro men ci o nar aqui um de ta lhe: bas ta va, 
emi nen tes Se na do res, ape nas o va lor de um mês do



que o Go ver no de Ron dô nia paga ao Go ver no Fe de -
ral, do que de i xa to dos os me ses nos co fres do Go -
ver no Fe de ral, a tí tu lo de re ne go ci a ção das dí vi das
do Esta do – e aí que ro me re fe rir a ape nas duas de -
las, para não per der mu i to tem po: a ques tão da li qui -
da ção do nos so Ban co do Esta do de Ron dô nia, o ex,
o fa le ci do, o se pul ta do Be ron, e das ope ra ções ARO,
que é aque la ope ra ção de an te ci pa ção de re ce i ta que 
o ex-Go ver na dor Val dir Ra upp fez lá no Esta do, de i -
xan do essa dí vi da que caiu no colo exa ta men te de
José de Abreu Bi an co. 

O Go ver no de Ron dô nia paga to dos os me ses,
Se na dor Car los Pa tro cí nio, R$12,5 mi lhões. Da ria, por -
tan to, para com prar dez pa tru lhas des sas que lá es tão
pres tan do ser vi ços mag ní fi cos para o Esta do, por mês.
Bas ta ria que não se pa gas se essa dí vi da e em ape nas
um mês nós te ría mos mais oito ou dez pa tru lhas como
as que lá es tão pres tan do ser vi ços mag ní fi cos ao ho -
mem da zona ru ral do Esta do de Ron dô nia.

Con tu do, isso não pode acon te cer, por que o Go -
ver no José de Abreu Bi an co hon ra os com pro mis sos
que o ex-Go ver na dor as su miu e que le va ram o Esta -
do à qua se con di ção de fa lên cia.

Para en cer rar o meu pro nun ci a men to, eu gos ta -
ria de de i xar pa ten te men te re gis tra do que o Go ver no
Bi an co é sé rio, de cen te e que hon ra o povo ron do ni -
en se e que de i xa rá mar cas, sem dú vi da, de pro gres -
so e de sen vol vi men to em nos so Esta do.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de -
i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da 
pelo Sr. Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, leio nos jor na is que a Asso ci a ção
Bra si le i ra de Emba la gens – Abre está re vi san do sua
ex pec ta ti va de cres ci men to do se tor para este ano,
até re cen te men te es ti ma da em 4% so bre o re sul ta do
de R$12 bi lhões re gis tra do no ano pas sa do.

O que me cha mou a aten ção, de ime di a to, não
foi a re a va li a ção do de sem pe nho, mas a ci fra, al ta -
men te sig ni fi ca ti va. O se tor de em ba la gens, além de
con sig nar no tá vel cres ci men to, nos úl ti mos anos,
vem se so fis ti can do a olhos vis tos – o que deve ser
en ca ra do de for ma po si ti va, por to dos os be ne fí ci os
daí ad vin dos, mas que tam bém en cer ra al gu ma pre o -
cu pa ção. 

Sr. Pre si den te, ini ci al men te de ve mos lou var o
aper fe i ço a men to e a so fis ti ca ção das em ba la gens
como uma ino va ção tec no ló gi ca que con ser va por
mais tem po e em me lho res con di ções di ver sos pro -
du tos, es pe ci al men te aque les pe re cí ve is. Obvi a men -
te, quan do se tra ta des se tipo de pro du to, o con su mi -
dor se be ne fi cia com a pos si bi li da de de ar ma ze ná-los 
por mais tem po, evi tan do sua de te ri o ra ção. Ou tras ve -
zes, be ne fi cia-se pelo ma nu se io mais fá cil, com me -
nor dis pên dio de es for ço e eco no mia de tem po. Esti -
ma-se que de cada 10 em ba la gens exis ten tes no
mer ca do hoje qua tro con te nham ino va ções tec no ló gi -
cas que vão além das co res e do de se nho.

O em pe nho das em pre sas bra si le i ras, es pe ci al -
men te as in dús tri as, em mo der ni zar as em ba la gens,
aten de a um an se io dos con su mi do res, mas é mo ti va -
do, tam bém, pela con cor rên cia que se in ten si fi cou com 
a aber tu ra eco nô mi ca. Tal pro ce di men to fre qüen te -
men te in cre men ta as ven das e con tri bui para fi xar as
mar cas en tre a cli en te la. Além dis so, re pre sen ta, em
mu i tos ca sos, sig ni fi ca ti va eco no mia de or dem lo gís ti -
ca. É o que se ob ser va, por exem plo, na dis tri bu i ção de 
be bi das como cer ve jas e re fri ge ran tes.

O jor nal Ga ze ta Mer can til, ana li san do o com -
por ta men to do se tor de em ba la gens, des ta ca va que
em ape nas 2 anos, en tre 1995 e 1997, a par ti ci pa ção
das em ba la gens tra di ci o na is de cer ve ja ca í ra de 88%
para 75%, en quan to a das la tas su bi ra de 10% para
22%. 

No seg men to dos re fri ge ran tes, con for me as si -
na la va o pe rió di co, o im pac to fora mu i to ma i or com as
em ba la gens PET, fe i tas de plás ti co e uti li za das tam -
bém para co mer ci a li zar água mi ne ral, óleo co mes tí -
vel e nu me ro sos ou tros pro du tos. Em 1991, essa em -
ba la gem res pon dia por 3% das ven das de re fri ge ran -
tes. Em 1998, con cen tra va nada me nos que 70% de
toda a co mer ci a li za ção nes se seg men to, ”pra ti ca -
men te var ren do o vi dro do mer ca do“, con for me des ta -
ca va o pe rió di co. Assim, não é de es tra nhar que o nú -
me ro de em ba la gens de re si na para óle os co mes tí ve -
is, de acor do com a Asso ci a ção Bra si le i ra de Fa bri -
can tes de Emba la gens PET – ABEPET  te nha su bi do
de 75 mi lhões de uni da des, em 1996, para 180 mi -
lhões no ano se guin te. 

O aper fe i ço a men to das em ba la gens exis ten tes
e o de sen vol vi men to de no vos re ci pi en tes, além de
efi caz es tra té gia mer ca do ló gi ca, po dem sig ni fi car re -
du ção nos cus tos das mer ca do ri as.

Além dis so, nos ca sos de gê ne ros ali men tí ci os,
re pre sen tam di mi nu i ção do des per dí cio, já que as
em ba la gens mais mo der nas con ser vam por mais



tem po os pro du tos pe re cí ve is, além de re du zi rem os
ris cos de con ta mi na ção. 

No en tan to, é im pres cin dí vel nor ma ti zar o se tor,
ob je ti van do a pa dro ni za ção, o ba ra te a men to e a re u ti -
li za ção das em ba la gens, in cen ti van do-se o uso do re -
fil e dos re ci pi en tes re tor ná ve is. A tra di ci o nal gar ra fa
de cer ve ja de 600ml, por exem plo, tem vida útil mé dia
de seis a sete anos, po den do ser usa da até 25 ve zes,
con for me es ti ma ti va de um di re tor do Sin di ca to Na ci -
o nal da Indús tria da Cer ve ja.

A uti li za ção ex ces si va de em ba la gens des car tá -
ve is, es pe ci al men te quan do não exis tem pro gra mas
efi ca zes de re u ti li za ção dos re ci pi en tes ou de re ci cla -
gem das ma té ri as-pri mas, tem pro vo ca do da nos am -
bi en ta is bas tan te gra ves, que ten dem a se tor nar mais 
fre qüen tes. Há al gum tem po, os jor na is ca ri o cas no ti -
ci a ram uma inun da ção ocor ri da na fa ve la Novo Ho ri -
zon te, que pro vo cou mor tes e de i xou nu me ro sos de -
sa bri ga dos. A inun da ção foi pro vo ca da pelo re pre sa -
men to, sob uma pon te, de mi lha res de gar ra fas do
tipo PET e de ou tras em ba la gens plás ti cas des car tá -
ve is.

Esse tipo de po lu i ção, Sr. Pre si den te, já se in -
cor po rou à nos sa pa i sa gem, es pe ci al men te nos gran -
des cen tros ur ba nos: co ti di a na men te, ve mos la tas de
cer ve ja e de re fri ge ran te, plás ti cos, iso por e ou tros re -
sí du os não bi o de gra dá ve is po lu in do am bi en tes os
mais di ver sos  rios, la gos, pra i as, ga le ri as de es go to e 
de águas plu vi a is, ruas, pra ças e até áre as de pre ser -
va ção eco ló gi ca.

O pro ble ma é es pe ci al men te pre o cu pan te,
quan do se leva em con ta o lon go tem po ne ces sá rio à
de com po si ção des sas ma té ri as-pri mas: te ci dos, en -
tre 1 e 5 me ses; pon tas de ci gar ros, en tre 1 e 2 anos;
alu mí nio, de 200 a 500 anos; plás ti cos, 450 anos; pne -
us e vi dros, pra zo in de ter mi na do.

Pelo me nos em re la ção às la tas de alu mí nio, uti -
li za das na co mer ci a li za ção de cer ve jas e re fri ge ran -
tes, te mos a ven tu ra de re ci clar boa par te da pro du -
ção. Nada me nos que 180 mil to ne la das anu a is, cor -
res pon den tes a 70% da pro du ção na ci o nal, hoje já
são re ci cla dos. Re ci cla mos ain da 71% do vo lu me do
pa pel on du la do e 36% do pa pe lão, mas ape nas 15%
dos plás ti cos rí gi dos, de acor do com o le van ta men to
do Cen tro de Estu dos em Ciên ci as e Tec no lo gi as
Ambi en ta is da Uni ver si da de Ca tó li ca de Bra sí lia.

A ati vi da de de re ci cla gem pro pi cia, atu al men te,
um fa tu ra men to anu al de R$1,2 bi lhão, con for me re -
ve la ram es tu dos do Nú cleo de Po lí ti cas e Estra té gi as
da Uni ver si da de de São Pa u lo – USP, di vul ga dos pelo 
Jor nal do Bra sil, no co me ço des te ano. A pes qui sa

de mons tra ain da que a ati vi da de de re ci cla gem, que
já em pre ga 200 mil pes so as, tem po ten ci al para al -
can çar o fa tu ra men to anu al de R$5,8 bi lhões, bas tan -
do lem brar que mu i tos pro du tos, como lâm pa das flu o -
res cen tes, pi lhas e ba te ri as de te le fo ne ce lu lar, ain da
não são re ci cla dos ou o são de for ma in ci pi en te.

No caso do vi dro, o ín di ce de re ci cla gem al can -
ça 40%: das 969 mil to ne la das de em ba la gens pro du -
zi das no ano pas sa do, cer ca de 350 mil fo ram re u ti li -
za das como ma té ria-pri ma. A Asso ci a ção Bra si le i ra
dos Fa bri can tes de Vi dro, a Abvi dro, pre ten de au men -
tar os atu a is ín di ces de re ci cla gem do pro du to.

Tam bém a Pe tro bras vol ta a sua aten ção para o
re a pro ve i ta men to das ma té ri as-pri mas. Para isso,
vem de sen vol ven do um pro gra ma em sua uni da de
em São Ma te us do Sul, em San ta Ca ta ri na, que trans -
for ma rá pne us ve lhos em com bus tí ve is usa dos nas
re fi na ri as. Os cus tos des sa ope ra ção se rão ban ca dos 
pe los fa bri can tes dos pne us, con si de ra dos res pon sá -
ve is, pelo Con se lho Na ci o nal do Meio Ambi en te, Co -
na ma, pelo des ti no do ma te ri al des car ta do. Para es -
sas em pre sas, é mais van ta jo so cus te ar esse re a pro -
ve i ta men to do que ar car com as des pe sas de um
ater ro sa ni tá rio.

Há pou cos dias, no pas sa do mês de se tem bro,
a Rede Glo bo di vul gou ima gens da uti li za ção de pne -
us pul ve ri za dos na res ta u ra ção de es tra das de ro da -
gem na ci o na is, com re sul ta dos bas tan te sa tis fa tó ri os, 
sem ra zão do ba ra te a men to dos cus tos, de ma i or re -
sis tên cia e du ra bi li da de.

O País ca re ce de uma po lí ti ca de re ci cla gem,
em bo ra al guns pro gra mas es te jam sen do es tu da dos
no âm bi to fe de ral. Ao mes mo tem po, o Insti tu to Bra si -
le i ro de Infor ma ção em Ciên cia e Tec no lo gia in for ma
exis ti rem cer ca de 150 pro je tos em fase de pes qui sa,
em todo o País. No en tan to, fal ta uma ação cen tra li za -
da que pro mo va tec no lo gi as de trans for ma ção, que
co man de uma re vo lu ção nos cos tu mes da po pu la ção
e que faça do lixo ma té ria-pri ma para o de sen vol vi -
men to.

A re u ti li za ção de em ba la gens e o re a pro ve i ta -
men to das ma té ri as-pri mas são me di das que se de -
vem in cor po rar ao nos so co ti di a no. A re du ção das alí -
quo tas tri bu tá ri as, já re i vin di ca da por vá ri os se to res,
deve ser es tu da da pelo Go ver no como uma das for -
mas de es tí mu lo à re ci cla gem. Ao lado de me di das
como essa, a au to ri da de fe de ral com pe ten te não
pode abrir mão de sua res pon sa bi li da de na nor ma ti -
za ção do se tor, de for ma a re du zir os cus tos de pro -
du ção e de pro mo ver o sa ne a men to am bi en tal.



Tais pro vi dên ci as vão além da ra ci o na li za ção
das des pe sas, têm con se qüên ci as di re tas e ine gá ve -
is na de fe sa da sa ú de do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, o Go ver no Fe de ral deve im ple -
men tar, com o apo io do Con gres so Na ci o nal, po lí ti cas
pú bli cas para que todo o ma te ri al re ci clá vel seja efe ti -
va men te re a pro ve i ta do, ge ran do mi lha res de em pre -
gos e ren da, como já o faz atu al men te. Faz-se ne ces -
sá ria uma le gis la ção nes se sen ti do e a in te ra ção de di -
ver sos seg men tos. Para esse fim, o Bra sil tem me lho -
res con di ções do que vá ri as na ções de sen vol vi das.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me ça a tra mi tar
nes ta Casa, vin da da Câ ma ra dos De pu ta dos, a Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 277-C, de 2000,
com o tex to ori gi nal dado pelo Po der Exe cu ti vo. Por
meio dela, pre ten de-se al te rar a Car ta de 1988 para,
en tre ou tros ob je ti vos, ins ti tu ir-se a Cide – Con tri bu i -
ção de Inter ven ção so bre o Do mí nio Eco nô mi co, a
ser co bra da nas im por ta ções de pe tró leo e de ri va dos, 
de gás na tu ral e de ri va dos e tam bém de ál co ol com -
bus tí vel.

O tex to que nos che ga, al te ra do na ou tra Casa,
in for ma que os re cur sos ar re ca da dos com a nova
con tri bu i ção de ve rão ser des ti na dos, em par te, ao pa -
ga men to de sub sí dio a pre ços ou ao trans por te da -
que les mes mos com bus tí ve is, ou seja, pe tró leo, gás
na tu ral, seus de ri va dos e ál co ol. Ou tra par te fi nan ci a -
rá pro je tos am bi en ta is re la ci o na dos à in dús tria do pe -
tró leo e do gás, além de pro gra mas de in fra-es tru tu ra
de trans por te.

A ex po si ção de mo ti vos en fa ti za que, em ra zão
da pro xi mi da de da to tal li be ra li za ção do mer ca do na -
ci o nal re la ti vo ao pe tró leo e seus de ri va dos e ao gás
na tu ral, tor nam-se ne ces sá ri as as al te ra ções pro pos -
tas, como úni ca for ma de se evi ta rem dis tor ções de
na tu re za tri bu tá ria en tre o pro du to in ter no e o im por -
ta do, em de tri men to do pri me i ro, que fa tal men te ocor -
re rão se for man ti do o or de na men to ju rí di co atu al.

A nova Con tri bu i ção de Inter ven ção so bre o Do -
mí nio Eco nô mi co, se apro va da, subs ti tu i rá a atu al
PPE – Par ce la de Pre ços Espe cí fi ca, atu al men te já
em bu ti da nos pre ços dos de ri va dos de pe tró leo nas
re fi na ri as, ge ran do re ce i ta es sen ci al para a con ti nu i -
da de de uma sé rie de pro gra mas ofi ci a is de apo io ao
se tor de com bus tí vel. Então o Exe cu ti vo es pe ra que a

Cide, ao me nos, as se gu re re ce i ta para os mes mos
usos que hoje já pos sui a PPE.

Dis so tam bém tra tou o emi nen te De pu ta do Ba -
sí lio Vil la ni, em seu re la tó rio, apro va do na co mis são
es pe ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aí re si de
um dos gran des pro ble mas que te mos pela fren te.
Como a PPE não tem ca rá ter tri bu tá rio, o Exe cu ti vo
tem se va li do da sua re ce i ta para fi nan ci ar pro gra mas
e ope ra ções que nun ca es ti ve ram in se ri dos no Orça -
men to Ge ral da União, pelo me nos des de que são su -
por ta dos com tais re cur sos.

A Lei nº 4.320, de 1964, a cha ma da Lei dos
Orça men tos é cla rís si ma nes se par ti cu lar. O seu art.
19, sem de i xar dú vi da, de ter mi na que: ”A Lei de Orça -
men to não con sig na rá aju da fi nan ce i ra, a qual quer tí -
tu lo, a em pre sa de fins lu cra ti vos, sal vo quan do se tra -
tar de sub ven ções cuja con ces são te nha sido ex pres -
sa men te au to ri za da em lei es pe ci al“. E essa au to ri za -
ção terá que ser bus ca da!

Des de o iní cio da dé ca da pas sa da, o País vem
as sis tin do a vi go ro so pro ces so de des re gu la men ta -
ção do se tor de com bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo
re sul ta do da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de ral de 
1988, mas que al can çou o seu auge com a pro mul ga -
ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 9, de 1995, se gui da
pela Lei nº 9.478, de 1997. Por con ta de todo esse
pro ces so, ve ri fi cou-se en tre ou tros fa tos, o des mon te
qua se que to tal da po lí ti ca de pre ços uni for mi za dos
para com bus tí ve is, como tam bém uma ma i or li ber da -
de para im por ta ção de de ri va dos de pe tró leo, além da 
li be ra ção de pre ços ao con su mi dor de di ver sos pro -
du tos, al can çan do, in clu si ve, os do se tor su cro al co o -
le i ro, como os do ál co ol com bus tí vel.

A Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 3, edi ta da pe los Mi -
nis tros da Fa zen da e de Mi nas e Ener gia, cri ou a
PPE. Essa Por ta ria nº 3 ser viu e ain da ser ve como
mar co para im ple men ta ção de uma nova me to do lo gia 
de de ter mi na ção de pre ços de de ri va dos de pe tró leo
na re fi na ria. E faz par te da que la me to do lo gia de for -
ma ção de pre ços ofi ci a is dos de ri va dos de pe tró leo
nas re fi na ri as em bu tir-se ne les uma par ce la a mais
para ser co bra da dos con su mi do res, que nada mais é
do que a PPE.

Então o que per mi te a União ar re ca dar o PPE é
exa ta men te o po der que ain da tem o Go ver no Fe de ral 
de fi xar os pre ços dos de ri va dos de pe tró leo nas re fi -
na ri as, por for ça do mo no pó lio. Mas esse po der terá
fim no dia 31 de de zem bro do ano 2001 em vir tu de da
Lei nº 9.990, de 21 de ju lho de 2000.



Assim, a Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 03, que
nada mais é do que um ato con jun to dos Mi nis tros da
Fa zen da e de Mi nas e Ener gia, es ta be le ce as di re tri -
zes e pa râ me tros para os re a jus tes e as re vi sões do
pre ços de ri va dos bá si cos do pe tró leo e do gás na tu ral 
e de ve rá vi go rar até 31 de de zem bro de 2001, de po is
do que os pre ços dos de ri va dos de pe tró leo, sal vo ou -
tra de ci são des ta Casa, pas sa rão a ser di ta dos pelo
mer ca do. Até lá, a PPE con ti nu a rá a ser ar re ca da da.
De po is é pre ci so subs ti tui-la como fon te de re cur sos
ou pra ti ca men te não ha ve rá como con ti nu ar fi nan ci -
an do pro gra mas e ope ra ções dos qua is não se pode
pres cin dir. Daí, a pro pos ta da cri a ção da Cide que
vem com a PEC nº 277-C.

O que não deve ser es que ci do, re pi to, Sr. Pre si -
den te, é que a CIDE, que subs ti tu i rá a PPE, não terá o 
mes mo ca rá ter pa ra fis cal que tem a PPE. Pre ten -
de-se dar se qüên cia aos pro gra mas de ope ra ções
que a PPE hoje fi nan cia, o que só será pos sí vel se o
or ça men to ge ral da União para 2002 vier a re cep ci o -
ná-los.

Ve ja mos, en tão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que pro gra mas e ope ra ções são es ses. Afo ra o
efe i to ”col chão“, ou ”amor te ce dor“, que lhe foi atri bu í -
do, ca rac te ri za do pela ab sor ção das flu tu a ções de co -
ta ção de pre ços de de ri va dos no mer ca do ex ter no e de 
ta xas de câm bio, evi tan do o seu re pas se ao pre ço do
fa tu ra men to de re fi na ria e, por con se guin te, ao con su -
mi dor fi nal, a PPE tam bém her dou a fun ção de par ce la
ar re ca da do ra de re cur sos fi nan ce i ros que são uti li za -
dos para pa ga men to de des pe sas as so ci a das ao
abas te ci men to de de ri va dos de pe tró leo e de ál co ol
com bus tí vel. A essa fun ção, foi agre ga da a de amor ti -
za ção do sal do das con tas Pe tró leo, De ri va dos e Álco -
ol, re co nhe ci da pela União, por meio da Me di da Pro vi -
só ria nº 2.181-45, de 24 de agos to do ano de 2001. 

Re cen te men te, em 17 de agos to do ano de
2001, por tan to há ape nas dois me ses, o De cre to nº
3.890 tra tou exa ta men te da que las des pe sas as so ci a -
das ao abas te ci men to de ál co ol com bus tí vel, que
hoje são fi nan ci a das com re cur sos do PPE. 

Pelo De cre to nº 3.890/01, o Po der Exe cu ti vo de -
ter mi nou que no pra zo de até no ven ta dias de po is de
sua pu bli ca ção – o que se deu em 21 de agos to de
2001 – se rão trans fe ri das da Agên cia Na ci o nal do Pe -
tró leo para o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, da Pe cuá ria e
do Abas te ci men to a ges tão dos pro gra mas e das ope -
ra ções re la ci o na das com ál co ol com bus tí vel, apro va -
dos pelo Cima – Con se lho Inter mi nis te ri al do Açú car
e do Álco ol, e a ad mi nis tra ção da par ce la cor res pon -
den te aos re cur sos que são ar re ca da dos com a PPE,

ne ces sá ria ao su por te fi nan ce i ro dos re fe ri dos pro -
gra mas e ope ra ções.

Além dis so, o de cre to de ter mi nou que a Agên cia 
Na ci o nal de Pe tró leo per ma ne ce rá como res pon sá -
vel, ati va e pas si va men te, pela re so lu ção de de man -
das e pen dên ci as ju di ci a is e ad mi nis tra ti vas, ori gi na -
das em data an te ri or à da pu bli ca ção da que le de cre to 
e re la ci o na das com os pro gra mas e ope ra ções de
que se tra ta. Para a so lu ção de tais pen dên ci as, é de
se pre ver que a ANP, ao me nos em al guns ca sos, pre -
ci sa rá va ler-se de re cur sos fi nan ce i ros que ad vi rão
da PPE ou da Cide, con for me a data em que fo rem
en con tra das as tais so lu ções.

Por fim, está no ato do De cre to nº 3.890 que, ao
fi nal dos no ven ta dias, tido como pe río do de tran si ção 
da si tu a ção atu al, com a ges tão dos pro gra mas e
ope ra ções pela ANP para a fu tu ra ges tão dos pro gra -
mas e ope ra ções pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, da
Pe cuá ria e do Abas te ci men to, a PPE dará su por te fi -
nan ce i ro, ex clu si va men te, a pro gra mas e a ope ra -
ções em exe cu ção na data de pu bli ca ção do De cre to,
re la ci o na dos com ál co ol etí li co com bus tí vel e com os
que vi e rem a ser apro va dos pelo Cima.

Ora, pa re ce-nos não ha ver dú vi das de que o
Exe cu ti vo pre ten deu dar a uma par te da re ce i ta da
nova Con tri bu i ção a mes ma des ti na ção que hoje já
tem par te da re ce i ta da PPE, com des ta que para
aque la par te que fi nan cia pro gra mas e ope ra ções re -
la ci o na dos com o ál co ol com bus tí vel que es ta vam em 
exe cu ção em 21 de agos to de 2001. De igual modo, o
Exe cu ti vo já ex pli ci tou, nos ter mos do De cre to nº
3.890/01, que pre ten de va ler-se de ou tra par te da
nova re ce i ta para fi nan ci ar no vos pro gra mas e ope ra -
ções que, por ven tu ra, ve nham a ser apro va dos pelo
Con se lho Inter mi nis te ri al do Açú car e do Álco ol e, cla -
ro, in se ri dos no Orça men to-Ge ral da União. Como
tam bém não pode ha ver dú vi das de que, em 17 de
agos to de 2001, o Exe cu ti vo sa bia da pró xi ma subs ti -
tu i ção da PPE pela Cide, não pode ha ver dú vi das de
que, quan do ba i xou o De cre to nº 3.890/01, para tra tar 
de so lu ção e de pen dên ci as, bem como de pro je tos
fu tu ros para o ál co ol com bus tí vel, o Go ver no Fe de ral
já con ta va com a nova fon te de re cur sos que ad vi rá da 
PEC 277-C, para dar cum pri men to ao que es ta va de -
ci din do e, as sim, dar se qüên cia aos pro gra mas e ope -
ra ções de que nele tra tou

Então a PEC 277-C tra ta de cri ar Con tri bu i ção
de Inter ven ção no do mí nio eco nô mi co que tam bém
pos sa vir a subs ti tu ir a PPE, de modo a que não se
per ca a fon te de re ce i tas que per mi te a re a li za ção de
di ver sas des pe sas que hoje já são fe i tas, como as ne -
ces sá ri as para fi nan ci ar pro gra mas e ope ra ções que



es tão em ple na exe cu ção, bem como para fi nan ci ar
pro je tos fu tu ros. O ex ces so de ar re ca da ção será des -
ti na do às ou tras duas fi na li da des: fi nan ci a men to de
pro je tos de meio am bi en te e de in fra-es tru tu ra de
trans por tes.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que nos 
cha ma a aten ção, além de tudo, é o fato de que as
des pe sas hoje su por ta das pela PPE não es tão as so -
ci a das ape nas ao pa ga men to de sub sí di os a pre ços
ou trans por te de com bus tí ve is, como o ál co ol, o gás
na tu ral e os de ri va dos de pe tró leo, como está na re -
da ção da PEC 277-C. As des pe sas atu a is es tão, num
con tex to mais am plo, as so ci a das ao sis te ma na ci o nal 
de abas te ci men to de de ri va dos de pe tró leo e de ál co -
ol com bus tí vel, o que in clui ou tros usos como, por
exem plo, os que se pres tam à for ma ção – e aqui peço
a aten ção de to dos – e à ma nu ten ção de es to ques pú -
bli cos da que les mes mos com bus tí ve is, com fi na li da -
des es tra té gi cas, de se gu ran ça na ci o nal.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB –TO) – V. Exª per -
mi te-me um apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Vou per -
mi ti-lo as sim que con clu ir esta fra se.

Por isso, pa re ce-me ser o caso de al te rar o tex to
que está na le tra ”a“ do in ci so II do § 4º do art. 3º do tex -
to da PEC-C, para que pas se a as se gu rar o fi nan ci a -
men to de pro gra mas e ope ra ções re la ci o na dos com o
abas te ci men to de ál co ol com bus tí vel, gás na tu ral e
seus de ri va dos e de ri va dos de pe tró leo, in clu si ve o pa -
ga men to de sub sí di os a pre ço de trans por tes.

Por tan to, está as se gu ra do, in clu si ve, o pa ga -
men to de sub sí dio a pre ços de trans por te, po rém,
não está as se gu ra do para o fi nan ci a men to de pro gra -
mas e ope ra ções re la ci o na das ao abas te ci men to do
ál co ol. Por isso é tão im por tan te que essa PEC so fra
essa mu dan ça, para que o Pro gra ma do Álco ol,
Proál co ol, que o Bra sil in ven tou há 26 anos, que tan to
be ne fí cio pres ta à Na ção bra si le i ra, seja no em pre go,
seja no meio am bi en te, seja na ba lan ça co mer ci al do
Bra sil, não ve nha a pe re cer.

Dou a pa la vra ao emi nen te Se na dor Car los Pa -
tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Emi nen te 
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, V. Exª, ze lo so como sem pre,
está cha man do a aten ção para um fato gra ve ori un do
des ta PEC 277-C. 

Na re a li da de, emi nen te Se na dor, o Go ver no
aca ba de es ti mu lar a adi ção de mais 2% de ál co ol à
ga so li na. E os téc ni cos pre co ni zam e ar gu men tam
que po de re mos até acres cen tar mais 4%, indo a 26%
o to tal do ál co ol hi dra ta do acres cen ta do à ga so li na. A

par tir do mo men to em que se ex tin guir a PPE – Par -
ce la de Pre ço Espe cí fi ca -, que já está em bu ti da nos
pre ços dos com bus tí ve is – e ter mi na rá dia 31 -, e
essa CIDE não con tem pla pro gra mas re la ci o na dos
ao abas te ci men to do ál co ol, é evi den te que te re mos
um de ses tí mu lo à pro du ção do ál co ol. Até por que
sem pre pre ga mos que deve ha ver sub sí di os para a
re a ti va ção do Proál co ol e para que pos sa mos ex por -
tar o ál co ol, prin ci pal men te ago ra que ca í ram ver ti gi -
no sa men te o pre ços do açú car, no mer ca do in ter na ci -
o nal. Qu an do cai o pre ço do açú car, o se tor su cro al -
co o le i ro tem que au men tar a pro du ção de ál co ol. E
está vin do em boa hora, por que es ta mos adi ci o nan do 
mais ál co ol ao com bus tí vel. Então, é ne ces sá rio que
as mo di fi ca ções pre co ni za das por V. Exª se jam in tro -
du zi das, pois vejo mu i tas di fi cul da des. Se a Par ce la
de Pre ço Espe cí fi ca vai ex pi rar em 31 de de zem bro
pró xi mo e não apro var mos essa Pro pos ta de Emen da 
Cons ti tu ci o nal, va mos ter uma la cu na. A CIDE nem
será efe ti va da. Falo da nova con tri bu i ção que vi ria
subs ti tu ir a PPE. Por tan to, é pre ci so que so bre tu do o
Con gres so Na ci o nal faça ges tões jun to ao Go ver no
Fe de ral para que pos sa mos in tro du zir as mo di fi ca -
ções e, o que é mais im por tan te, para que pos sa mos
vo tar o mais rá pi do pos sí vel a Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 277-C, para a qual V. Exª aler ta toda
a Casa.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, se não in clu ir mos essa al te ra -
ção na Cons ti tu i ção, é evi den te que tam bém não po -
de re mos co lo cá-la no Orça men to. Veja a di fi cul da de
em que es ta mos. Pre ci sa mos cor rer com o pra zo de
apro va ção no pró prio Orça men to. Não po de mos de i -
xar o Proál co ol sem a sal va guar da do Go ver no, para
que este pos sa in ter fe rir nos pro gra mas re la ci o na dos
ao ál co ol, so bre tu do quan do é pre ci so fa zer es to ques
de se gu ran ça, quan do é pre ci so ter fi nan ci a men tos
ao pro du tor, a fim de equi li brar os pre ços. Po de mos
ge rar um pro ble ma gra vís si mo, o mes mo que ti ve mos
há al gum tem po com a su per pro du ção do ál co ol. O
que se gu rou o pre ço? Exa ta men te a ala van ca gem
que se fez na que la opor tu ni da de e a com pra de pro -
du tos pela Pe tro bras. Fo ram com pra dos 12 bi lhões de 
li tros de ál co ol, que equi li bra ram o mer ca do bra si le i ro. 
O pre ço do ál co ol veio nas con di ções atu a is, com pa tí -
vel com seu cus to de pro du ção.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, pede-me um apar te o emi nen te Se na dor Mo -
re i ra Men des. Peço au to ri za ção para ouvi-lo e, em se -



gui da, en cer rar o meu dis cur so, que está há ape nas
duas pá gi nas de sua con clu são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Ape lo ape nas ao Se na dor Mo re i ra Men des que seja
bre ve, uma vez que o tem po do ora dor já se es go tou.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se rei bem
rá pi do, Sr. Pre si den te, até por que o Se na dor Car los
Pa tro cí nio abor dou qua se o mes mo que eu gos ta ria
de as si na lar em re la ção ao dis cur so do Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro, e foi mu i to di li gen te nes se sen ti do. Qu e -
ro ape nas re gis trar que o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
mais uma vez, de mons tra, de for ma ine quí vo ca, que é 
um Par la men tar ab so lu ta men te com pro me ti do com o
se tor pro du ti vo de todo o País. Hoje, V. Exª traz como
tema a ques tão do ál co ol e uma ob ser va ção que,
para o le i go ou o me nos aten to ci da dão, pas sa ria des -
per ce bi da, mas que é de fun da men tal im por tân cia
para a ma nu ten ção da in dús tria do ál co ol, des ti na do a 
com bus tí vel no País. V. Exª abor dou o tema com pro -
fun da pro pri e da de. Do que en ten di, cre io que de ve re -
mos, aqui no Se na do, ao dis cu tir a PEC 277, apre sen -
tar uma emen da no sen ti do de se pro te ger o fi nan ci a -
men to de pro gra mas e ope ra ções re la ci o na das ao
abas te ci men to, ten do em vis ta que esse pro gra ma
bra si le i ro do ál co ol com bus tí vel é úni co no mun do.
Não con si go en ten der o Go ver no, que com uma mão
bate e de po is as so pra e não se pre o cu pa com um
pro gra ma tão im por tan te e co nhe ci do no mun do todo
– pa re ce-me até que está até meio aban do na do –, e
ago ra vem com esse pro je to, es que cen do-se des sa
ques tão tão im por tan te, le van ta da por V. Exª. Qu e ro,
por tan to, fe li ci tar V. Exª por mais essa pos tu ra em de -
fe sa do se tor pro du ti vo bra si le i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mo re i ra Men des. Esta mos fa lan do
em 1,5 mi lhão de em pre gos e em R$26 bi lhões de in -
ves ti men tos no se tor de ál co ol e que têm dado to das
es sas ra zões para a sua so bre vi vên cia.

Sr. Pre si den te, que ro, nes te mo men to, cha mar a 
aten ção para a ne ces si da de ur gen te e ina diá vel que
te mos nes ta Casa – até por que o nos so pra zo é mu i to
cur to – de fa zer mos a co i sa cer ta. E fa zer a co i sa cer -
ta não é ape nas apro var ou não a PEC. Fa zer a co i sa
cer ta é tra tar mos de re cep ci o nar na Cons ti tu i ção a
pos si bi li da de de se dar se qüên cia a to dos es ses pro -
gra mas e ope ra ções que hoje es tão em ple na exe cu -
ção e dos qua is não se pode pres cin dir, como aliás
afir ma o pró prio Exe cu ti vo, au tor da ma té ria.

Cha mo ain da a aten ção dos meus Com pa nhe i -
ros e Pa res, nes ta Casa, para ou tro fato de gran de re -
le vân cia. Não se tra ta, Sras e Srs. Se na do res, Sr. Pre -
si den te, de cri ar des pe sas. As des pe sas e a fon te já
exis tem. A fon te é a PPE, mas, por con tin gên ci as da
lei, a fon te será subs ti tu í da. E as de vi das adap ta ções
pre ci sam ser fe i tas, sob pena de nun ca se po der al -
can çar aqui lo que se pre ten de.

De ve mos ter cla ro que, como as des pe sas ne -
ces sá ri as à sus ten ta ção de pro gra mas re la ci o na dos
com o sis te ma na ci o nal de com bus tí ve is são hoje co -
ber tas com re cur sos ar re ca da dos por meio da Par ce -
la de Pre ços Espe cí fi ca, a ins ti tu i ção, por via le gal, de
me ca nis mo per ma nen te e trans pa ren te de ar re ca da -
ção que a subs ti tua é con di ção in dis pen sá vel para,
em pri me i ro lu gar, as se gu rar a fon te de re cur sos para
os pro gra mas e ope ra ções re la ci o na dos ao ál co ol e,
tam bém, para ou tras des pe sas re la ti vas à es tru tu ra
dos pre ços dos com bus tí ve is de ri va dos do pe tró leo;
em se gun do lu gar, vi a bi li zar mer ca dos con cor ren ci a is 
para o ál co ol, o pe tró leo e seus de ri va dos e o gás na -
tu ral e seus de ri va dos; em ter ce i ro lu gar, aten der ao
que dis põe a Lei 9.478/97, no to can te à con ti nu i da de
da des ti na ção de sub sí di os para os de ri va dos bá si -
cos de pe tró leo.

E tudo isso só será pos sí vel se, em tem po re cor -
de, a PEC 277–C pu der ser apro va da e, mu i to mais
do que isso, se to das as pro vi dên ci as que a sua apro -
va ção virá a de man dar, in clu si ve as de in clu são de
pro gra mas e ope ra ções na Lei de Orça men to, ti ve rem 
sido to ma das, tam bém em tem po há bil.

Aqui, Sr. Pre si den te, re fi ro-me par ti cu lar men te
às pro vi dên ci as que de ve rão ser ado ta das, com ex -
tre ma ur gên cia, pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, da Pe -
cuá ria e do Abas te ci men to, para que to das as dis po -
si ções do De cre to nº 3.890/01, sem ex ce ção, pos sam 
vir a ser cum pri das, no ta da men te aque las in dis pen -
sá ve is à con ti nu i da de de to dos os pro gra mas e ope ra -
ções re la ci o na dos com o ál co ol com bus tí vel, tan to os
já apro va dos e que hoje es tão em exe cu ção, como os
que vi e rem a ser apro va dos pelo Cima.

A pro pó si to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, o emi nen te Se na dor Iris Re zen de já é o au tor da
emen da que cor ri ge essa fa lha nes sa PEC que veio
do Po der Exe cu ti vo e que pas sou pela Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Por tan to, peço apo io a to dos para que, pelo me -
nos, pos sa mos dar se gu ran ça ao pro gra ma do ál co ol
no Bra sil.



Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi nhe -
i ro, o Sr. Lind berg Cury, 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 Pe dro Si mon. S. Exª
dis põe de até vin te mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (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, pen so que isto
seja iné di to. Eu gos ta ria até que a te le vi são fo cas se
uma fila tão im por tan te, em uma se gun da-fe i ra, para
pro ce der à ins cri ção dos que de se jam fa lar. É que no
Se na do é as sim: para que se pos sa fa lar, é pre ci so
que a ins cri ção seja fe i ta com 48 ho ras de an te ce dên -
cia. Então, os nos sos que ri dos Se na do res ali for mam
uma fila, pois pre ten dem as si nar a ins cri ção para fa la -
rem na ses são de quar ta-fe i ra.

É im por tan te sa li en tar que es ta mos vi ven do um
mo men to tão im por tan te que, em uma se gun da-fe i ra,
há tan tos Par la men ta res pre sen tes e dis pos tos a par -
ti ci par dos de ba tes.

Eu tra go dois as sun tos a esta Casa, Sr. Pre si -
den te. O pri me i ro é um voto de lou vor à Rede Glo bo,
por que hoje o Sí tio do Pica-Pau-Ama re lo re a pa re ceu.
Eu acho que hoje é um mar co mu i to im por tan te na te -
le vi são bra si le i ra. É um dia mu i to im por tan te para to -
dos aque les que vêem a te le vi são como a gran de res -
pon sá vel pela for ma ção e cons ci en ti za ção da so ci e -
da de bra si le i ra, de modo es pe ci al as cri an ças.

Par ti ci pa mos de vá ri as re u niões na Co mis são
de Edu ca ção e na Co mis são Espe ci al que foi cri a da
para es tu dar a ques tão da te le vi são, exa ta men te so -
bre a pro gra ma ção in fan til. Uma das má go as que tí -
nha mos era o de sa pa re ci men to do Pro gra ma Sí tio do
Pica-Pau Ama re lo, que à épo ca mo vi men ta va toda a
mo ci da de que fi ca va de olhos ar re ga la dos para a te le -
vi são, a es pe rar o pro gra ma.

O seu pro du tor, que veio de por pe ran te nós, deu 
as ca u sas pe las qua is a Glo bo ha via re ti ra do esse
pro gra ma do ar. É que a emis so ra de ti nha au diên cia
to tal na que le ho rá rio. Mas a sua con cor ren te – se não
me en ga no, o Síl vio San tos – co lo cou no ar um pro -
gra ma de de se nhos ani ma dos apre sen ta do por uma
lo i ra mu i to bo ni ta, o qual não gas ta va um cen ta vo, não 
saía por ab so lu ta men te nada e pas sou a com pe tir
com a pro gra ma ção da Rede Glo bo, rou ban do-lhe a

au diên cia; pas sou a ter mais au diên cia que a Rede
Glo bo.

O Pro gra ma Sí tio do Pica-Pau-Ama re lo, se gun -
do nos in for ma va o Avan ci ni, à épo ca, era mu i to caro,
tan to quan to um ca pí tu lo de no ve la da Glo bo, por que
era pro du zi do com efe i tos es pe ci a is, cri an ças, uma
par te em de se nho ani ma do etc. Por isso, re ti ra -
ram-no, trou xe ram a Xuxa, que era mais bo ni ta que a
lo i ra da ou tra emis so ra, e pas sou a trans mi tir de se -
nhos que eram me lho res e de ma i or ace i ta ção que os
da con cor ren te, e de sa pa re ceu o Sí tio do Pica-Pau
Ama re lo. 

Hou ve vas to de ba te e gran de pres são por par te
de toda a so ci e da de, e, atu al men te, a Rede Glo bo dá
uma de mons tra ção de apre ço e pre o cu pa ção com o
pen sa men to so ci al, re i na u gu ran do um pro gra ma des -
ti na do à mo ci da de in fan til, que vol ta a con fe rir à Glo bo 
um pa drão es pe ci al. 

Antes, na mi nha opi nião, o gran de pro gra ma in -
fan til era o Cas te lo Rá-Tim-Bum, da TV Cul tu ra, pro -
gra ma es pe ta cu lar e de al tís si mo ga ba ri to! A par tir de
ago ra, pas sa mos a ter dois pro gra mas des sa en ver -
ga du ra.

Eu e meu fi lhi nho, o Pe dri nho, ti ve mos a fe li ci da -
de de as sis tir ao pri me i ro ca pí tu lo do pro gra ma, que
lhe des per tou in te res se. Ele es ta va mu i to li ga do aos
de se nhos ori un dos do Ja pão. De fato, fi cou o tem po
todo as sis tin do ao pro gra ma e apren deu, já no pri me i -
ro ca pí tu lo, al gu mas co i sas re al men te im por tan tes e
sig ni fi ca ti vas.

Que bom que a Rede Glo bo te nha fe i to isso!
Aliás, fa lan do em Rede Glo bo, fui con vi da do, jun ta -
men te com vá ri as pes so as, a as sis tir ao lan ça men to
do pro gra ma Fome Zero, do PT. Lá com pa re ce ram
Par la men ta res de to dos os Par ti dos, en ti da des re pre -
sen ta ti vas de clas se, em pre sá ri os, igre ja e ou tros.
Mu i tos me per gun ta ram por que fui ao even to. Com -
pa re ci por que jul guei ser o pro gra ma in te res san te e
fe i to para a so ci e da de bra si le i ra. Tive a opor tu ni da de
de re ver a sé rie dos três pro gra mas que a Rede Glo bo 
fez so bre a fome no Bra sil. Não me lem bra va mais.
Re al men te, foi algo es pe ta cu lar, com ple to: a vi a gem,
os tra ba lhos e os es for ços que eram fe i tos pelo Bra sil, 
indo aos lu ga res mais hu mil des, de ma i or mi sé ria, de
ma i or fome; indo aos lu ga res onde algo já está sen do
fe i to, mas de mons tran do, de i xan do a nu o pro gra ma,
fa zen do com que ele atin gis se a sua pre o cu pa ção na -
ci o nal.



Re pa rem que é o pró prio PT – um Par ti do que,
em tese, não deve ter mu i tas afi ni da des com a Rede
Glo bo – que re co nhe ceu e lá dis se pu bli ca men te que
ele não fa ria um pro gra ma tão bem, tão com ple to, tão
im par ci al e tão real como aque le que foi fe i to pela
Rede Glo bo. Por isso, eles ti nham pe di do li cen ça à
Glo bo para uti li zar os fil mes e ela os ha via li be ra do.
Meus cum pri men tos.

O ter ce i ro as sun to é que es ti ve em Per nam bu -
co, onde fiz uma pa les tra na Câ ma ra Bra si le i ra de
Cons tru ção Ci vil, que tem como Pre si den te esse ex -
tra or di ná rio bra si le i ro que é o De pu ta do Luiz Ro ber to
Pon tes. De po is que eu fa lei, tam bém pro fe riu uma pa -
les tra o ilus tre bra si le i ro e ex-Mi nis tro Ciro Go mes.
Não a acom pa nhei, mas sei que a im pren sa de ba teu
e dis cu tiu que o Sr. Ciro Go mes te ria se re fe ri do de
uma ma ne i ra gro tes ca à clas se po lí ti ca. Isso fez com
que hou ves se uma res pos ta do De pu ta do Pon tes,
quan do fa lou que ha via sido De pu ta do e ti nha um
con ce i to mu i to alto dos De pu ta dos, e que na Câ ma ra
dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, como na vida
pú bli ca e par ti cu lar, nós te mos os al tos e ba i xos, os
bons e os ru ins. Até aí, nada de mais. Se foi uma to ca -
da in fe liz do Dr. Ciro Go mes, é algo que se en ten de.
Pen so que ele pe diu des cul pas e dis se-que-dis se e
que não dis se. Qu an to a isso, não há pro ble ma.

Entre tan to, ele fez uma re fe rên cia, de modo es -
pe ci al, ao Pe dro Si mon, di zen do que Pe dro Si mon vo -
tou no Se na dor Ja der Bar ba lho para Pre si den te do
Se na do. Faço ques tão de es cla re cer este as sun to,
por que pen so que é mu i to im por tan te es cla re cer mos, 
nes te mo men to, toda essa si tu a ção.

O PMDB não ti nha can di da to à Pre si dên cia do
Se na do. Fa la vam na can di da tu ra do Se na dor Ja der
Bar ba lho, que era o me nos pro vá vel can di da to, por -
que já era o Pre si den te do PMDB e o Lí der da Ban ca -
da, ten do já duas po si ções. O PMDB tem vá ri os no -
mes, gran des li de ran ças. Por exem plo, está aqui o Se -
na dor Iris Re zen de, de gran de pres tí gio; está lá o Se -
na dor José Sar ney. Tí nha mos vá ri os no mes e o me -
nos in di ca do era o Se na dor Ja der Bar ba lho, por já ser
Pre si den te do Par ti do e Lí der da Ban ca da. Aí, o Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães vem e veta o nome do
Se na dor Ja der Bar ba lho, di zen do: ”Esse não pode
ser“, e in di ca o nos so can di da to, di zen do: ”Tem de ser
o Se na dor José Sar ney“. Ago ra, é mu i to fá cil olhar -
mos e até iro ni zar mos, mas o Se na dor Anto nio Car los 
Ma ga lhães to mou essa po si ção numa épo ca em que
era qua se um vice-rei do Bra sil. O Se na dor Anto nio

Car los Ma ga lhães era dono do Se na do, dono do Con -
gres so Na ci o nal. O Pre si den te da Re pú bli ca tre mia
di an te das pa la vras dele. O Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães era re al men te a pes soa que es ta va co lo -
can do em con fron to o Pre si den te da Re pú bli ca.

A Ban ca da do PMDB es ta va di an te des sa si tu a -
ção de ace i tar ou não o veto do Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães. Na re u nião da Ban ca da, o Se na dor
Ja der Bar ba lho fez um lon go pro nun ci a men to, quan -
do en tre gou duas car tas de dois Pre si den tes di fe ren -
tes – se não me en ga no, Ma il son da Nó bre ga e o atu al 
Pre si den te do BNDES –, em que o ino cen ta vam de
ab so lu ta men te tudo.

Na hora de vo tar, a aná li se que vá ri os com pa -
nhe i ros nos sos fa zi am era a se guin te: ”Va mos dar-lhe 
um voto de con fi an ça, para não ace i tar o veto do
Antô nio Car los Ma ga lhães. Mas o nome dele não se -
ria ace i to por que o PSDB já ti nha dito que não vo ta ria
nele. Se o PSDB não vo ta ria nele, pro ble ma do PSDB. 
O PMDB se sa i ria bem por que não ace i ta ria o veto e
ve ría mos de po is o que fa zer. Foi isso que acon te ceu.

Sur pre en den te men te o PSDB re ce beu voz de
co man do do Pa lá cio. O Pa lá cio man dou vo tar no Ja der
Bar ba lho. Fez um acor do com o PSDB na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Foi de ter mi na ção do Pa lá cio. E os Par la -
men ta res que já ha vi am se ma ni fes ta do con tra a can -
di da tu ra do Sr. Ja der Bar ba lho abri ram o voto e dis se -
ram com to das as le tras que o Pa lá cio ti nha de ter mi na -
do; que era um acor do fe i to com o Pa lá cio. E ga nhou o
Sr. Ja der Bar ba lho a Pre si dên cia do Se na do.

Inte res san te que ga nhou o Sr. Ja der Bar ba lho a
Pre si dên cia do Se na do, mas o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so foi além. O que mais ele fez? Ori -
en tou a Ban ca da do PSDB e a Ban ca da do PFL para,
na Co mis são de Éti ca, vo ta rem pela cas sa ção do
Antô nio Car los Ma ga lhães. Foi sur pre en den te: só so -
bra ram os dois Par la men ta res da Ba hia, por que os
ou tros três do PFL que es ta vam na Co mis são e todo o 
PSDB vo ta ram pela cas sa ção do Antô nio Car los Ma -
ga lhães. E as ten ta ti vas de pror ro gar, de trans fe rir,
etc, eram cor ta das por que as in for ma ções eram de
que eram or dens do Pa lá cio: “Deve ser vo ta do hoje“! 

E vo ta ram a cas sa ção do Antô nio Car los Ma ga -
lhães.

Ja der Bar ba lho fi cou como he rói: ele i to Pre si -
den te do Se na do e foi cas sa do o man da to do seu ini -
mi go. Sur giu, en tão, um ter ce i ro pa re cer do Pre si den -
te do Ban co Cen tral, de po is de pas sa do não sei quan -
to tem po.



O in te res san te, fato que eu nun ca ti nha vis to, foi
o Ban co Cen tral, um ban co nor mal men te omis so, que 
não se mete em mu i tos as sun tos, não co bra, não faz
o que deve – no caso dos es cân da los do Ban co Na ci -
o nal e do Ban co Eco nô mi co, quan do não fez ab so lu -
ta men te nada –, apre sen tar um re la tó rio duro e enér -
gi co em re la ção ao Sr. Ja der Bar ba lho. O Pre si den te
ba teu boca com o Sr. Ja der pelo jor nal fa zen do co -
bran ças. 

Foi o fato novo.

Hou ve, en tão, a de ci são da Co mis são e a re nún -
cia do Sr. Ja der Bar ba lho. Foi um ato ma qui a vé li co do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que; por amor de Deus, foi. 
Nin guém ima gi na va que o Pre si den te do Ban co Cen -
tral, de re pen te, sem mais nem me nos, fos se dis tri bu ir 
à im pren sa novo re la tó rio a res pe i to do as sun to, pois
não o ti nha fe i to du ran te todo o de ba te. Na hora opor -
tu na hou ve essa jo ga da me tó di ca. 

Tal vez não haja ou tra jo ga da tão ma qui a vé li ca –
não digo di a bó li ca – do Se nhor Fer nan do Hen ri que. O 
Sr. Ja der Bar ba lho pa re cia o tal; foi ele i to Pre si den te
do Se na do Fe de ral. O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães
pa re cia es tar sen do de al gu ma for ma com pen sa do,
mas foi cas sa do com os vo tos do PFL e do PSDB na
Co mis são. Re nun ci ou para não ser cas sa do pelo Ple -
ná rio. 

No dia se guin te, quan do o Sr. Ja der pa re cia o
he rói ven ce dor, di vul ga ram re la tó rio do Ban co Cen -
tral, que le vou à con clu são que co nhe ce mos. 

Era im por tan te es cla re cer e ana li sar o as sun to
numa hora como esta, pois foi um dos pon tos to ca dos 
pelo Sr. Ciro Go mes de uma ma ne i ra que des co nhe -
ço. Faço ques tão de res pon dê-lo, como pas sa rei a
res pon der da qui por di an te a vá ri os as sun tos re la ci o -
na dos ao Ciro Go mes, fi gu ra pela qual te nho res pe i to
e ami za de es pe ci al – pelo me nos, ti nha – pois se tra ta 
de pes soa ilus tre, im por tan te e que me re ce res pe i to.

Fica, por tan to, es cla re ci da a si tu a ção da vo ta -
ção do Sr. Ja der Bar ba lho, de como ela foi fe i ta, das
pri mí ci as que de ter mi na ram aque le acon te ci men to e
das cir cuns tân ci as pos te ri o res.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Edu ar do Si que i -
ra Cam pos en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, tive a gra ta
sa tis fa ção de ser con vi da do pela di re ção do Co lé gio
Lou ren ço Fi lho, na ci da de de For ta le za, no Esta do do
Ce a rá, para par ti ci par de um de ba te re a li za do em 19
de ou tu bro p. pas sa do, onde es ta vam pre sen tes alu -
nos e pro fes so res da que la ins ti tu i ção de en si no, mo -
men to esse onde dis cu ti mos ques tões vol ta das para
a nos sa or dem mun di al.

Tomo a li ber da de de tra zer a este Ple ná rio, có -
pia da re fe ri da co mu ni ca ção apre sen ta da na que le
de ba te.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

ESSA NOVA ORDEM MUNDIAL

Pen so que o que mais nos apro xi ma nes te mo -
men to tão con tur ba do da cena in ter na ci o nal, onde
atos ter ro ris tas in di vi du a is cho cam e as sus tam a opi -
nião pú bli ca, ain da mais pelo que já es tão sus ci tan do
como res pos ta vi o len ta por par te de quem de les foi ví -
ti ma, é o de se jo de com pre en der o que se pas sa no
mun do. A esse res pe i to, aliás, for mo en tre aque les
que sa bem que, por mais dis per si va, in di vi du a lis ta,
frag men tá ria e con su mis ta que seja nos sa ci vi li za ção, 
ain da não foi des ta vez que con se gui ram sub tra ir dos
jo vens sua cu ri o si da de e von ta de de en con trar res -
pos tas para as inú me ras dú vi das que a vida lhes
apre sen ta.

Daí mi nha sa tis fa ção em po der es tar aqui, ten do 
a opor tu ni da de de di a lo gar com quem, ten do vi vi do
ain da tão bre ve es pa ço de tem po, é pri vi le gi a da tes te -
mu nha de um mo men to sin gu lar da His tó ria, sa ben do 
da ne ces si da de de en ten dê-lo, mi ni ma men te que
seja. De um lado, jo vens sem pre in te res sa dos em ver
lan ça das no vas lu zes so bre o mun do em que vi vem;
de ou tro, o ho mem pú bli co que, de olhos pos tos so bre 
a re a li da de bra si le i ra, sabe que pre ci sa es tar aten to
ao que se pas sa no pla ne ta.

Co me ce mos, en tão, por um pa i nel do mun do
con tem po râ neo. O pon to de par ti da de nos sa aná li se
será a eco no mia, a par tir e em fun ção do qual será
pos sí vel en ten der me lhor o qua dro dito de glo ba li za -
ção, que ora nos en vol ve. Em ver da de, a no tó ria am -
pli a ção dos mer ca dos mun di a is de ri va de dois fa to res 
bá si cos e con ver gen tes.

O pri me i ro de les, ri go ro sa men te his tó ri co, diz
res pe i to ao pro ces so de ex pan são pro ta go ni za do
pelo sis te ma ca pi ta lis ta, algo vi sí vel des de a Ba i xa



Ida de Mé dia, ala van ca do pe las Gran des Na ve ga ções 
do iní cio dos Tem pos Mo der nos e de fi ni ti va men te im -
pul si o na do pela Re vo lu ção Indus tri al, a par tir de me a -
dos do sé cu lo XVIII.

O se gun do fa tor, au tên ti co eixo de sus ten ta ção
do atu al di na mis mo do co mér cio mun di al, de cor re da
re vo lu ção tec no ló gi ca que o pós-Se gun da Gu er ra
Mun di al co nhe ceu e que as úl ti mas dé ca das do sé cu -
lo XX apro fun da ram. Essa mo der na tec no lo gia, in -
ces san te men te re no va da e que não pára de sur pre -
en der, tor nou pos sí vel, si mul ta ne a men te, a fan tás ti ca 
ca pa ci da de de mul ti pli car a pro du ção, a ex tra or di ná -
ria fa ci li da de de lo co mo ção e de trans por te e a rá pi da
cir cu la ção de ca pi ta is.

Assim, se ali ar mos a essa tec no lo gia de pon ta – 
que tem na in for má ti ca e na rede mun di al de com pu -
ta do res uma de suas fa ces mais vi sí ve is e im por tan -
tes – os ele men tos de fi ni do res do ca pi ta lis mo, pre -
sen tes em todo seu pro ces so evo lu ti vo, che ga re mos
à con clu são de que a atu al glo ba li za ção é de cor rên -
cia na tu ral, nada ten do de es pan to so ou inex pli cá vel.
Ve jam, por exem plo, o que ocor reu na tra je tó ria do
sis te ma ca pi ta lis ta: no pri me i ro mo men to, exa ta men -
te nos sé cu los fi na is da Ida de Mé dia, seu de sen vol vi -
men to se deu pela ex pan são das ro tas e das fe i ras
co mer ci a is, unin do o nas cen te mer ca do eu ro peu.

O se gun do pas so foi dado, a par tir da Pe nín su la
Ibé ri ca, com as gran des vi a gens ul tra ma ri nas e suas
con se qüen tes des co ber tas: o con ti nen te ame ri ca no e 
a che ga da à Ásia pelo con tor no do li to ral afri ca no.
Alar ga va-se so bre ma ne i ra o mer ca do, co lo can do sob 
a ór bi ta eu ro péia áre as até en tão des co nhe ci das –
como era o caso da Amé ri ca – e de gran des po ten ci a -
li da des co mer ci a is, como o Ori en te. Não há dú vi da
quan to ao sig ni fi ca do da ex plo ra ção des sas re giões,
no ta da men te as co lô ni as ame ri ca nas, para a acu mu -
la ção ca pi ta lis ta na Eu ro pa Mo der na.

O ter ce i ro mo men to des sa tra je tó ria glo ba li zan -
te do ca pi ta lis mo ve ri fi cou-se com o ad ven to da Re vo -
lu ção Indus tri al. Esse foi um acon te ci men to ca pi tal
por que, ao trans for mar ra di cal men te os pro ces sos
pro du ti vos, mu dou a pró pria fi si o no mia da so ci e da de,
de que a cres cen te ur ba ni za ção foi uma das ca rac te -
rís ti cas es sen ci a is. Mais: a par tir do ins tan te em que a 
in dus tri a li za ção mos trou-se ir re ver sí vel, tor nan do-se
o nú cleo cen tral da pro du ção e es tre i tan do a su bor di -
na ção dos pro ces sos pro du ti vos às ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras, o mer ca do in ter na ci o nal foi se trans for man do,
cada vez mais, em mer ca do mun di al. A isso, que em

fins do sé cu lo XIX foi cha ma do de ex pan são im pe ri a -
lis ta, hoje se dá o nome de glo ba li za ção.

Entre tan to, para que essa glo ba li za ção efe ti va -
men te se con so li das se, tal como a ve mos na atu a li da -
de, foi pre ci so con tar, em pri me i ro lu gar, com um mo -
nu men tal apor te tec no ló gi co. Re i te ran do o que dis se
ain da há pou co, essa tec no lo gia em cons tan te e con -
tí nuo aper fe i ço a men to per mi te, de um lado, o au men -
to da pro du ção com re du ção dos cus tos, o que am plia 
a lu cra ti vi da de; de ou tro, tor na ins tan tâ ne as as co mu -
ni ca ções e – o que é fun da men tal – per mi te o fun ci o -
na men to inin ter rup to dos mer ca dos fi nan ce i ros em
to das as par tes do glo bo.

Como todo fe nô me no his tó ri co re le van te, o atu al 
mo de lo eco nô mi co mun di al traz con se qüên ci as sé ri -
as, que aca bam por atin gir a vida de mi lhões de pes -
so as. Há, cer ta men te, as pec tos po si ti vos, como a
ofer ta ex tre ma men te di ver si fi ca da de bens e pro du -
tos, am pli an do a pos si bi li da de de con su mo, o que
tam bém in clui o ma i or aces so à in for ma ção e ao co -
nhe ci men to. To da via, já se vis lum bram pro ble mas
pre o cu pan tes, como o au men to do de sem pre go e a
ex clu são des sa eco no mia glo ba li za da, por fla gran te
de sin te res se dos de ten to res de ca pi ta is, de ex pres si -
vas áre as ter ri to ri a is e de de ze nas de na ções, como
ocor re com a ma i or par te do con ti nen te afri ca no.

Evi den te men te que al te ra ções tão subs tan ti vas
na es tru tu ra eco nô mi ca le va ri am – como de fato está
a ocor rer – a trans for ma ções na es fe ra po lí ti ca. No
qua dro de tran si ção em que vi ve mos, no qual o novo
e o ve lho se mis tu ram, no vos pa râ me tros es tão mol -
dan do a po lí ti ca. E, como sem pre ocor re em si tu a -
ções des sa na tu re za, com re sul ta dos po si ti vos e ne -
ga ti vos. Sob uma óti ca que con si de ro es sen ci al men te 
po si ti va, as mu dan ças em cur so apon tam para aqui lo
que iden ti fi co como sen do a con so li da ção do ide al de
ci da da nia.

Qu e ro di zer, com isso, que o gran de fe nô me no
po lí ti co de nos so tem po – em bo ra ain da li mi ta do em
ter mos ge o grá fi cos e com in ten si da de va riá vel en tre
as di ver sas so ci e da des – é a am pli a ção do es pa ço de 
atu a ção po lí ti ca dos ci da dãos. Assim, ao mes mo tem -
po em que a de mo cra cia re pre sen ta ti va con ti nua a
exis tir, fa zen do uso dos tra di ci o na is me ca nis mos de
in ter me di a ção po lí ti ca, como é o caso dos par ti dos
po lí ti cos, a de mo cra cia par ti ci pa ti va avan ça. Na prá ti -
ca, isso sig ni fi ca di zer que, em bo ra man te nham-se de 
pé os per so na gens tí pi cos das re la ções po lí ti cas, a
so ci e da de cria ou tras ins tân ci as de par ti ci pa ção e,



por meio de las, ex pres sa seus pon tos de vis ta, an se i -
os e ne ces si da des.

Há uma pro fu são des sas ins tân ci as ou ins ti tu i -
ções, cuja le gi ti mi da de re si de, qua se sem pre, em sua 
pró pria ori gem, ou seja, nas ce ram da de ci são co le ti va 
de se to res so ci a is, não da von ta de do Esta do. Te mos,
aí, de igre jas a sin di ca tos, de as so ci a ções de clas se a 
gru pos ci en tí fi cos, de mo ra do res de ba ir ros a re pre -
sen ta ções das mais di ver sas mi no ri as, en tre cen te -
nas de ou tros exem plos pos sí ve is.

Con tu do, as no vas con di ções his tó ri cas em que
vi ve mos tam bém con tri bu í ram para o en fra que ci men -
to de ins ti tu i ções po lí ti cas tra di ci o na is, a co me çar
pelo Esta do, que ain da tem re le van te pa pel a de sem -
pe nhar, es pe ci al men te como ins tân cia re gu la do ra
das re la ções eco nô mi cas. Esse en fra que ci men to do
po der do Esta do pa re ce-me es pe ci al men te pro ble -
má ti co na me di da em que aca ba por fa vo re cer os se -
to res so ci a is mais po de ro sos.

Isso nos leva a uma ou tra con si de ra ção, tam -
bém po lí ti ca e igual men te im por tan te. Re fi ro-me à
nova or dem mun di al com a qual con vi ve mos hoje, ra -
zo a vel men te in de fi ni da e, por isso mes mo, pas sí vel
de ques ti o na men tos e foco de in qui e ta ções. Essa
nova or dem, cla ra men te em pro ces so de ges ta ção,
cujo re sul ta do fi nal nin guém pode pre ver, fixa-se por
so bre dois fe nô me nos, um de na tu re za fun da men tal -
men te eco nô mi ca, ou tro de in dis far çá vel co no ta ção
po lí ti ca.

Do pri me i ro, já fa la mos. Tra ta-se da glo ba li za -
ção, en ten di da como o es ta be le ci men to da he ge mo -
nia ca pi ta lis ta em di men são pla ne tá ria, cri an do um
mer ca do ver da de i ra men te mun di al. Dos fa to res de -
ter mi nan tes para que isso ocor res se, abor da mos
dois: a re vo lu ção tec no ló gi ca de nos so tem po e a pró -
pria ló gi ca in ter na que move o ca pi ta lis mo. Fal tou ci tar 
o ter ce i ro ele men to fa ci li ta dor des sa ex pan são da
eco no mia de mer ca do, ide o lo gi ca men te as sen ta da
nas te ses li be ra is: a cri se do so ci a lis mo, que ar ras tou
con si go as ex pe riên ci as his tó ri cas que atra ves sa ram
boa par te do sé cu lo XX – a União So vié ti ca e os pa í -
ses do Les te eu ro peu.

Acon te ce que o des mon te do re gi me so ci a lis ta
na Eu ro pa Ori en tal e a de sin te gra ção da União So vié -
ti ca, epi só di os que mar ca ram o pe río do 1989–1991,
tam bém re per cu ti ram – e mu i to – no sis te ma mun di al
de po der. O fim da URSS sig ni fi cou o de fi ni ti vo se pul -
ta men to da guer ra fria e, em con se qüên cia, a emer -
gên cia dos Esta dos Uni dos na con di ção de úni ca su -
per po tên cia.

Entre tan to, o ce ná rio mun di al é bem mais com -
ple xo do que faz su por a afir ma ti va an te ri or. Ape sar
de todo seu po de rio, ape sar de não mais exis tir a
URSS, os EUA ain da não con se gui ram es ta be le cer
uma he ge mo nia in con tes te em ter mos de po der mun -
di al. Entre os pró pri os ali a dos, há quem não se su bor -
di ne fa cil men te aos in te res ses nor te-ame ri ca nos, de
que Fran ça e Ale ma nha se ri am bons exem plos. Além
dis so, a Chi na ten de a am pli ar sua pro je ção in ter na ci -
o nal e a Rús sia man tém in tac to seu ar se nal nu cle ar.

Os re cen tes e trá gi cos acon te ci men tos que
aba la ram o mun do re al çam no vos as pec tos nes se
con fu so qua dro mun di al. A vi o lên cia ter ro ris ta mos -
trou que não há for ta le za inex pug ná vel e, ao mes mo
tem po, fez de sen ca de ar ata ques mi li ta res a de ter mi -
na das re giões. Pen so que, nas cir cuns tân ci as atu a is,
o me lhor se ria tri lhar mos os ca mi nhos do cha ma do
mul ti la te ra lis mo, isto é, dar for ça a or ga nis mos co le -
ti vos de modo a trans for má-los, efe ti va men te, em fó -
runs de de ba te e de ne go ci a ção po lí ti ca. Nes se sen ti -
do, acre di to que a Orga ni za ção das Na ções Uni das –
ONU, pre ci sa vol tar a de sem pe nhar pa pel cen tral na
dis cus são dos prin ci pa is pro ble mas mun di a is.

Por fim, es pe ro ter trans mi ti do um pou co de mi -
nha vi são acer ca do mun do con tem po râ neo. Por meio 
des sa bre ve ex po si ção, ten tei fi xar as pec tos que con -
si de ro re le van tes para a com pre en são do mo men to
his tó ri co que vi ve mos. No en tan to, mu i to há que ser
dito e de ba ti do. Para fazê-lo ade qua da e con ve ni en te -
men te, o me lhor ca mi nho é sem pre o da le i tu ra, a co -
me çar pe los tex tos pu bli ca dos pela im pren sa. Estar
aten to é o pri me i ro pas so para fu gir da su per fi ci a li da -
de e das apa rên ci as, nor mal men te en ga no sas.
Assim, es tu dar é sem pre pro ve i to so, tri lha se gu ra
pela qual te re mos me lho res ele men tos para en ten der 
o mun do em que vi ve mos e a for ma pela qual nele de -
ve re mos atu ar.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, ocor re uma fa lha na his tó ria quan do fa tos his tó ri -
cos de sin gu lar sig ni fi ca do são re le ga dos ao es que ci -
men to e seus per so na gens igual men te es que ci dos.
Se a His tó ria é a mes tra da vida, e é ela que nos en si -
na acer ca do bem e do mal, do que deve ser fe i to e do
que deve ser evi ta do, o es que ci men to de fa tos, per so -
na gens e seu cor res pon den te sig ni fi ca do se trans for -
ma em li ção não apren di da, em opor tu ni da de des per -
di ça da.



Nes te mo men to em que toda a Na ção cla ma por 
um novo sen so de pa tri o tis mo, por um novo exer cí cio
de ci da da nia, é opor tu no que al guns epi só di os im por -
tan tes e sig ni fi ca ti vos da nos sa His tó ria se jam res ga -
ta dos e ofe re ci dos à so ci e da de bra si le i ra, es pe ci al -
men te às no vas ge ra ções, tan tas ve zes ali e na da da
re a li da de e dos va lo res da His tó ria bra si le i ra.

É nes se con tex to que se si tua o res ga te de um
dos mo vi men tos mais sig ni fi ca ti vos da His tó ria bra si -
le i ra, re pre sen ta do pe las re vol tas te nen tis tas que sa -
cu di ram o Bra sil na dé ca da de 20.

Essa se qüên cia de even tos in clui, en tre ou tros,
o epi só dio dos 18 do For te; o Le van te de 24 de Ju lho,
da For ça Pú bli ca de São Pa u lo e cul mi na com o Le -
van te do 1º Ba ta lhão Fer ro viá rio de S. Ânge lo, co man -
da do pelo en tão Ca pi tão Luiz Car los Pres tes, que deu 
ori gem à Co lu na Pres tes – mo vi men to ini ci a do a 28
de ou tu bro e cujo 77º ani ver sá rio se co me mo ra, por -
tan to, no cor ren te mês.

A Co lu na Pres tes que, em seu des lo ca men to,
se en con tra ria em São . Pa u lo com os re ma nes cen tes 
do Le van te em 24 de Ju lho, ago ra co man da dos pelo
Ma jor Mi guel Cos ta, per cor re ria 25 mil Km pe los ser -
tões do Bra sil, du ran te qua se 3 anos, en fren tan do as
agru ras dos cer ra dos e da ca a tin ga, as em bos ca das
das mi lí ci as do go ver no de Arthur Ber nar des, que
man ti nha o País em es ta do de sí tio em fa vor das oli -
gar qui as do mi nan tes da Ve lha Re pú bli ca, as qua is, a
bico de pena, pro du zi am os re sul ta dos das ele i ções,
frus tan do a von ta de do povo e fa zen do da Re pú bli ca
um fe u do a ser vi ço dos co ro néis da po lí ti ca bra si le i ra.

Os epi só di os en vol ven do os jo vens te nen tes,
sa cri fi ca dos de pe i to aber to pe las ba las da re pres são
na pra ia de Co pa ca ba na, mor tos nos bom bar de i os
so bre a ci da de de São Pa u lo, sa cri fi ca dos por 3 anos
de per se gui ção pe los ca mi nhos dos ser tões bra si le i -
ros, en fren tan do as em bos ca das das for ças ofi ci a is
sem nun ca se rem ven ci das, cons ti tu em uma das pá -
gi nas mais be las, mais sig ni fi ca ti vas, de ma i or ci vis -
mo e de do a ção à pá tria, a ser gra va da não só na His -
tó ria do Bra sil, mas tam bém na his tó ria de qual quer
povo, em qual quer épo ca.

No mes como os de Jo a quim Tá vo ra, Mi guel
Cos ta, Luiz Car los Pres tes, Lou ren ço Mo re i ra Lima,
Ju a rez do Nas ci men to Tá vo ra, Anto nio de Si que i ra
Cam pos, Oswal do Cor de i ro de Fa ri as, João Alber to,
So a res Du tra e mais uma de ze na de jo vens ofi ci a is,
úl ti mos da re pres são em nome da li ber da de que de -
fen de ram, de ve ri am bri lhar nas pá gi nas da nos sa His -
tó ria, ser vir de exem plo de ci vis mo, hon ra e mo ra li da -

de pú bli ca, no mi nar ruas e lo gra dou ros das nos sas ci -
da des, ser vir de exem plo, en fim, numa his tó ria em
que, às ve zes, tan to se atri bui a es per tos e ca u di lhos,
es que cen do os mais le gí ti mos va lo res da na ci o na li -
da de.

Faço es ses co men tá ri os, Sr. Pre si den te, não
ape nas pela ne ces si da de de res ga tar a dig ni da de e o
or gu lho pá trio nes te mo men to de tan ta des cren ça e
de tan tos exem plos ne ga ti vos, faço-o não ape nas
pela pas sa gem da data de 28 de ou tu bro que se apro -
xi ma, data que deu iní cio à epo péia da Co lu na Pres -
tes, mas que ro fazê-lo so bre tu do para re gis trar um
fato que pas sou qua se des per ce bi do da mí dia na ci o -
nal no con tex to das ce le bra ções dos 13 anos de cri a -
ção do Esta do de To can tins, quan do, com a pre sen ça
do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
foi ina u gu ra do o ae ro por to de Pal mas e aci o na da a
tur bi na que deu iní cio à ge ra ção de ener gia elé tri ca
na Usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães.

Na que le mes mo dia, Sr. Pre si den te, no bres Se -
na do res, o Go ver na dor Si que i ra Cam pos, jun ta men te 
com um gran de nú me ro de au to ri da des e do povo do
To can tins, ina u gu rou o Me mo ri al à Co lu na Pres tes,
in te gra do ao Mo nu men to dos 18 do For te, para res ga -
tar para o povo to can ti nen se e o para o Bra sil a saga
des ses he róis tão es que ci dos da na ci o na li da de: os
te nen tes re vo lu ci o ná ri os da dé ca da de 20 e os he róis
da Co lu na Pres tes, lem bran do à Na ção e aos bra si le i -
ros um exem plo de ci vis mo, éti ca, in dig na ção con tra a 
de ca dên cia das eli tes e fé, en fim, um exem plo para a
cons tru ção de uma Pá tria efe ti va men te gran de, dig na 
do povo bra si le i ro.

O Me mo ri al cons ti tui um pro je to do a do ao povo
do To can tins pelo ar qui te to Oscar Ni e me yer e sua
equi pe, no qual co la bo ra ram ar qui te tos e ur ba nis tas
de sua equi pe. O mo nu men to cons ti tui uma obra de
ex cep ci o nal va lor, não ape nas his tó ri co ou sim bó li co,
mas tam bém ar qui te tô ni co e ar tís ti co.

Ao fa zer esse re gis tro Sr. Pre si den te, no bres
Se na do res, de i xo um con vi te para que in clu am Pal -
mas e To can tins em seus ro te i ros, e es tan do em Pal -
mas e To can tins, de di quem um mo men to de re fle xão
aos va lo res da Pá tria di an te do Me mo ri al Co lu na
Pres tes e do Mo nu men to aos 18 do For te, que tão
bem re pre sen tam es ses va lo res.

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 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 7, DE 2001

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 7, de 2001,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo re i ra
Men des, que acres cen ta o § 3º ao art 50 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral (dis põe so bre o aces so a in for ma ções e
do cu men tos si gi lo sos), ten do

Pa re cer sob nº 972, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 2 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 543, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nºs 20, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 543, de 1999, de au to ria do Se na dor Edi -
son Lo bão, que dis põe so bre o se gu ro-ga ran tia e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.015 e 1.016, de 2001, das
Co mis sões

– de Assun tos Eco nô mi cos, fa vo rá vel, Re la tor:
Gil ber to Mes tri nho, com abs ten ção do Se na dor Mo -
za ril do Ca val can te; e

– 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 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 225, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 225, de 2001 (nº 375/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Bom
Prin cí pio do Pi a uí a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Bom Prin cí pio do Pi a uí,
Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.102, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hugo Na po -
leão.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 226, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 226, de 2001 (nº 536/2000, 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 Pan ta ne i ra a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Co xim, Esta do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.103, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 228, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 228, de 2001 (nº 581/2000, 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 Odi lon Re zen de Andra de para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Três Co ra ções, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.104, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 6 –
REQUERIMENTO Nº 529, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
529, de 2001, do Se na dor Ro meu Tuma, so li ci tan do
ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da in for ma ções so bre
a re gu la ri da de fis cal e pos sí ve is pro ces sos na Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, da em pre sa “Fa -
zen das Re u ni das Boi Gor do”, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nE 1.136, 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 Bel lo Par ga.

– 7 –
REQUERIMENTO Nº 550, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
550, de 2001, da Se na do ra Ma ri na Sil va, so li ci tan do
que se jam for ne ci das, pelo Mi nis tro da Fa zen da, lis ta
de to das as ope ra ções de fi nan ci a men to ex ter no, ex -
ce tu an do as ori gi ná ri as de or ga nis mos mul ti la te ra is
(BIRD, BID, FMI, CFI), re a li za das com o se tor pri va do
bra si le i ro, su pe ri o res a dez mi lhões de dó la re as nor -
te-ame ri ca nos, de 1995 até a pre sen te data, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nE 1.137, 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 Bel lo Par ga.

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 15 
mi nu tos.)



Ata da 140ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 23 de outubro de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Mo za ril do Ca val can ti e Lú dio Co e lho

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu -
ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra
– Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas
Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do
Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam 
Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re -
zen de – Jef fer son Pe res – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge
Bor nha u sen – José Alen car – José Co e lho – José Fo -
ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra –
Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – 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 – 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 (Mo za ril do Ca val can ti) – 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 nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Iris
Re zen de, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA

Nº 287/2001, de 17 do cor ren te, en ca mi nhan do,
em adi ta men to ao Avi so nº 264, de 2001, as in for ma -

ções com ple men ta res em res pos ta ao Re que ri men to
nº 103, de 2001, dos Se na do res Ge ral do Cân di do,
Pa u lo Har tung e da Se na do ra He lo í sa He le na.

As in for ma ções com ple men ta res en -
con tram-se na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa à
dis po si ção do Re que ren te.

OFÍCIO

 DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E

 COMÉRCIO EXTE RI OR

Nº 66/2001, de 18 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 395, 
de 2001, do Se na dor Edu ar do Su plicy.

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.

PRO JE TOS RECEBIDOS
DA CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 364, DE 2001

(Nº 969/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Na za ré de Co mu ni ca ção
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Be lém,
Esta do do Pará.

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 6 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Na za ré de Co mu ni ca ção
para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da -
de de Be lém, Esta do do Pará.

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



MENSAGEM Nº 1.448/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 6 de ou tu bro de 2000, que “Ou tor ga con ces -
são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu -
si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as.” As
en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Edu ca ci o nal Erich Gade, na ci da -
de de Ca ra tin ga – MG;

2 – Fun da ção TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca tó -
li ca de San tos, na ci da de de Cu ba tão – SP; e

3 – Fun da ção Na za ré de Co mu ni ca ção, na ci da -
de de Be lém – PA.

Bra sí lia, 18 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 446/MC         Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2000
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li -
da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da ção Edu ca ci o nal Erich Gade, na ci da de
de Ca ra tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.001344/99);

• “Fun da ção TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca tó li -
ca de San tos”, na ci da de de Cu ba tão, Esta do de São
Pa u lo (Pro ces so nº 53000.002643/99);

• Fun da ção Na za ré de Co mu ni ca ção, na ci da de de 
Be lém, Esta do do Pará (Pro ces so nº 53000.005772/00).

2. De acor do com o art. 14, § 2º, do De cre to-Lei
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º do art. 
13, do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá
de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o -
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con tram
de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des as
qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do

ato, acom pa nha dos dos Pro ces sos Admi nis tra ti vos
cor res pon den tes.

Res pe i to sa men te,  Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 2000

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens com fins 
ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 14, § 
2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
no § 1º do art. 13 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996.

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Edu ca ci o nal Erich Gade, na ci da -
de de Ca ra tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.001344/99);

II – Fun da ção TV Edu ca ti va Uni ver si da de Ca tó -
li ca de San tos, na ci da de de Cu ba tão, Esta do de São
Pa u lo (Pro ces so nº 53000.002643/99);

III – Fun da ção Na za ré de Co mu ni ca ção, na ci -
da de de Be lém, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53000.005772/00).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor na rem-se nu los, 
de ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 6 de ou tu bro de 2000; l79º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el – Ju a rez 
Qu a dros do Nas ci men to.







(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 365, DE 2001

(Nº 648/2000, 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 Bon jar di nen se de Ra -
di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bom Jar -
dim de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 216, de 17 de de zem bro de 1999, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bon jar di nen se
de Ra di o di fu são a exe cu tar, por três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Bom Jar dim de Mi nas, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 124, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 216, de 17 de de zem bro de
1999, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bon -
jar di nen se de Ra di o di fu são a exe cu tar, pelo pra zo
de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de Bom Jar dim
de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is".

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 249/99–MC

Bra sí lia, 31 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 216, de 17 de de zem bro de 1999, 
pela qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bon -
jar di nen se de Ra di o di fu são a exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de de Bom Jar -
dim de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram

no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di -
co, a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da 
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la -
men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e da nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, 
apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998, que re gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri -
zá-la, nos ter mos da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção
so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção
do Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en -
ca mi nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces -
so Admi nis tra ti vo nº 53710.000727/98, que lhe deu
ori gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 216
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no 
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to 
nos ar ti gos 10 e 19 do  De cre to  nº  2.615, de 3
de ju nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta
do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.000727/98,
re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bon -
jar di nen se de Ra di o di fu são, com sede na Rua Antô nio 
Ja cin to de Fa ria, nº 15, Cen tro, na ci da de de Bom Jar -
dim de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de adi o di fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen -
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 21º57’00"S e lon gi tu de em 
44º11’30"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço pra zo de seis
me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de -
li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.













(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 366, DE 2001

(Nº 169/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do-Qu a dro
de Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca,
ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Eslo -
vê nia, em Bra sí lia, em 29 de ju lho de
1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do– Qu a dro

de Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Go ver no da Eslo vê nia, em Bra sí lia, em 29 de ju lho de
1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

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

ACORDO-QUADRO 
DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA

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 Eslo vê nia
(do ra van te de no mi na dos ”Par tes Con tra tan tes“),
Con si de ran do a ex pe riên cia acu mu la da por am -

bos os pa í ses no cam po de Ciên cia e Tec no lo gia;
Re co nhe cen do que a co o pe ra ção nes se cam po

de ve rá con tri bu ir para o pro gres so eco nô mi co e so ci -
al de am bos os pa í ses;

Ci en tes de que a co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no -
ló gi ca é um dos pi la res das re la ções bi la te ra is e um
ele men to im por tan te de sua es ta bi li da de:

Acor da ram o se guin te:

Arti go I

O ob je ti vo do pre sen te Acor do é con tri bu ir para
a ex pan são e o for ta le ci men to do re la ci o na men to en -
tre ins ti tu i ções de am bos os pa í ses atra vés do es ta -
be le ci men to de con di ções fa vo rá ve is à co o pe ra ção

ci en tí fi ca e tec no ló gi ca e seu de sen vol vi men to em ba -
ses mu tu a men te equi li bra das e van ta jo sas.

Arti go 2

As Par tes Con tra tan tes e es ti mu la rão os con ta -
tos en tre ins ti tu i ções de am bos s pa í ses em áre as
mu tu a men te acor da das e a con clu são de ajus tes
com ple men ta res em cam pos es pe cí fi cos, re co nhe -
cen do como agen tes da co o pe ra ção ór gãos es ta ta is,
ins ti tu tos de pes qui sa, ins ti tu i ções de en si no su pe ri or, 
em pre sas pú bli cas e pri va das, bem como ou tras pes -
so as ju rí di cas de am bos os pa í ses.

Arti go 3

As ati vi da des de co o pe ra ção to ma rão as se -
guin tes for mas:

a) de sen vol vi men to de pro je tos con -
jun tos de pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca,
com o even tu al com par ti lha men to de equi -
pa men to e ma te ri a is de pes qui sa;

b) in ter câm bio de ci en tis tas, pes qui sa -
do res, pro fes so res uni ver si tá ri os, pe ri tos e
téc ni cos para o de sen vol vi men to de pro gra -
mas, pro je tos e ou tras ati vi da des de co o pe -
ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca;

c) or ga ni za ção e re a li za ção de ati vi da -
des con jun tas, tais como se mi ná ri os, con fe -
rên ci as e ou tras re u niões de na tu re za ci en tí -
fi ca e tec no ló gi ca;

d) tro ca de in for ma ções ci en tí fi cas e
tec no ló gi cas;

e) qual quer ou tra for ma de co o pe ra ção 
ci en tí fi ca e tec no ló gi ca a ser acor da da en tre 
as Par tes Con tra tan tes.

Os gas tos re la ci o na dos à re a li za ção de ati vi da -
des pre vis tas pelo pre sen te acor do de ve rão ser fe i tos
se gun do os ter mos a se rem de fi ni dos pe las ins ti tu i -
ções co o pe ran tes para cada caso par ti cu lar, uti li zan -
do-se os re cur sos dis po ní ve is.

Arti go 4

Sal vo quan do es ti pu la do de for ma con trá ria nos
do cu men tos men ci o na dos no Arti go 2, a co mu ni da de
ci en tí fi ca e tec no ló gi ca de am bos os pa í ses de ve rá
ter aces so às in for ma ções re sul tan tes das ati vi da des
de co o pe ra ção re la ci o na das ao pre sen te Acor do,
con tan to que es sas in for ma ções:

a) não per ten çam ex clu si va men te a
uma das Par tes Con tra tan tes, ou não es te -
jam pro te gi das pe los di re i tos de pro pri e da de 
in te lec tu al;



b) não re pre sen tem ma té ria de si gi lo
co mer ci al ou in dus tri al;

c) não se re fi ram a ques tões de se gu -
ran ça na ci o nal.

Arti go 5

De acor do com as leis e re gu la men tos vi gen tes
nos res pec ti vos pa í ses, as Par tes Con tra tan tes as se -
gu ra rão a pro te ção ade qua da e efe ti va e a dis tri bu i -
ção jus ta dos di re i tos de pro pri e da de in te lec tu al ou
ou tros di re i tos pa tri mo ni a is que re sul tem das ati vi da -
des de co o pe ra ção re a li za das sob este Acor do. As
Par tes Con tra tan tes con sul tar-se-ão para este pro pó -
si to, quan do ne ces sá rio.

Os di re i tos aos re sul ta dos das ati vi da des re la ci -
o na das à co o pe ra ção es ta be le ci da no pre sen te Acor -
do per ten ce rão às ins ti tu i ções co o pe ran tes e se rão
re gi das por meio de ins tru men tos le ga is acor da dos
pe las men ci o na das ins ti tu i ções.

Arti go 6

As cláu su las do pre sen te Acor do não afe ta rão os
di re i tos e as obri ga ções das Par tes Con tra tan tes re sul -
tan tes de acor dos as si na dos com ter ce i ros pa í ses.

Arti go 7

Ten do em vis ta a im ple men ta ção do pre sen te
Acor do, as Par tes Con tra tan tes es ta be le ce rão uma
Co mis são Mis ta para a Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec -
no ló gi ca, cu jos ob je ti vos se rão:

a) exa mi nar e apro var re co men da ções
com vis tas a fo men tar con di ções fa vo rá ve is
para o es ta be le ci men to da co o pe ra ção,
como pre vis to pelo pre sen te Acor do;

b) de li ne ar pro pos tas em cam pos pri o -
ri tá ri os de co o pe ra ção;

c) ava li ar ati vi da des de co o pe ra ção em 
an da men to e pro por no vas áre as de co o pe -
ra ção.

A Co mis são Mis ta re u nir-se-á, quan do
ne ces sá rio, al ter na da men te em am bos os
pa í ses, em da tas a se rem acor da das pe las
Par tes Con tra tan tes.

A Co mis são Mis ta po de rá cons ti tu ir, quan do ne -
ces sá rio, gru pos de tra ba lho em áre as es pe cí fi cas de
co o pe ra ção, bem como in di car pe ri tos para exa mi nar
ques tões es pe cí fi cas.

Ade ma is, quan do pro pos to por uma das Par tes
Con tra tan tes, po de rão ser re a li za das re u niões en tre
os co-pre si den tes da Co mis são Mis ta, du ran te o in -
ter va lo das ses sões.

Arti go 8

Com re la ção à co o pe ra ção no âm bi to do pre -
sen te Acor do, cada Par te Con tra tan te, su je i ta a suas
obri ga ções in ter na ci o na is, leis e re gu la men tos na ci o -
na is, com base em re ci pro ci da de, de ve rá:

a) fa ci li tar a en tra da e a sa í da de seu
ter ri tó rio de pes so al e equi pa men to da ou tra 
Par te Con tra tan te, vin cu la dos aos pro je tos e 
pro gra mas des te Acor do;

b) fa ci li tar a en tra da e sa í da dos equi -
pa men tos e ma te ri a is ne ces sá ri os para ati -
vi da des con jun tas, no âm bi to do pre sen te
Acor do, isen tos de ta xas e im pos tos, de
acor do com a le gis la ção e re gu la men tos de
cada Par te.

Arti go 9

O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor na data em
que as Par tes Con tra tan tes no ti fi quem uma à ou tra
que o Acor do foi apro va do em con for mi da de com os
pro ce di men tos le ga is de cada país. Como data de en -
tra da em vi gor será con si de ra da a do re ce bi men to da
úl ti ma no ti fi ca ção.

O pre sen te Acor do vi go ra rá por um pe río do de 5
(cin co) anos e será au to ma ti ca men te pror ro ga do por
pe río dos su ces si vos de 5 (cin co) anos, sal vo se uma
das Par tes Con tra tan tes vier a de nun ciá-lo me di an te
no ti fi ca ção por es cri to à ou tra Par te. A de nún cia sur ti -
rá efe i to no pra zo de 6 (seis) me ses a con tar da data
de sua no ti fi ca ção.

A de nún cia do pre sen te Acor do não afe ta rá os
pro je tos e pro gra mas em exe cu ção no âm bi to do pre -
sen te Acor do e não to tal men te con clu í dos no mo -
men to da ces sa ção da sua vi gên cia.

A par tir da data de en tra da em vi gor do pre sen te 
Acor do, o Acor do Bá si co de Co o pe ra ção Téc ni ca en -
tre o Go ver no dos Esta dos Uni dos do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca Po pu lar Fe de ra ti va da Iu gos lá via,
de 11 de maio de 1962, de i xa rá de ter va li da de para
as re la ções 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 Eslo vê nia.

Arti go 10

Con tro vér si as re la ci o na das à in ter pre ta ção ou
im ple men ta ção do pre sen te Acor do, de ve rão, na me -
di da do pos sí vel, ser re sol vi das por meio da ne go ci a -
ção en tre as Par tes Con tra tan tes.

Fe i to em Bra sí lia, 29 de ju lho de 1998, em dois
exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês, es lo ve -
no e in glês, sen do to dos os tex tos igual men te au tên ti -



cos. Em caso de di ver gên cia de in ter pre ta ção, pre va -
le ce rá o tex to em in glês.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, Luiz Fe li pe Lam pre ia.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca da Eslo vê nia, Bó ris
Frlec.

MENSAGEM Nº 1.109, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de 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 das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor -
do-Qu a dro de Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca,
ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Eslo vê nia, em
Bra sí lia, em 29 de ju lho de 1998.

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 364/MRE.DCTEC/DE-I
ETEC BRAS ESLN, DE 8 DE SETEMBRO DE 1998, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia o ane xo tex to do Acor do-Qu a dro de Co o -
pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca, ce le bra do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca da Eslo vê nia, no dia 29 de ju lho de
1998, em Bra sí lia.

2. A Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca en tre
os dois pa í ses é ain da in ci pi en te, con tu do, a as si na tu -
ra do ins tru men to se jus ti fi ca, tan to pelo po ten ci al da
co o pe ra ção com a Eslo vê nia, como pelo in te res se
ma ni fes ta do pe los se to res aca dê mi co e em pre sa ri al,
em es pe ci al do Esta do de Mi nas Ge ra is.

3. À con clu são des se novo Acor do visa a es ta -
be le cer ba ses só li das para a co o pe ra ção ofi ci al, per -
mi tin do a par ti ci pa ção tan to de or ga nis mos go ver na -
men ta is como de ins ti tu i ções de en si no su pe ri or e do
se tor pri va do em ati vi da des de pes qui sas e de sen vol -
vi men to.

4. Sub me to, as sim, à ele va da con si de ra ção de
Vos sa Exce lên cia a pre sen te Expo si ção de Mo ti vos,
jun ta men te com Men sa gem ao Con gres so Na ci o nal e 
có pi as au tên ti cas do Acor do, com vis tas a pos si bi li tar
seu en ca mi nha men to ao Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 367, DE 2001

(Nº 680/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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 Re pú bli ca do Pa na má
so bre o Exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne -
ra das por Par te dos De pen den tes do Pes -
so al Di plo má ti co, Admi nis tra ti vo e Téc ni -
co, ce le bra do em Bra sí lia, 10 de abril de
2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do 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 Re pú bli ca do Pa na má so bre o Exer cí cio de Ati -
vi da des Re mu ne ra das por Par te dos De pen den tes do 
Pes so al Di plo má ti co, Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le -
bra do em Bra sí lia, 10 de abril de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

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

ACOR DO EN TRE O GO VER NO DA
 REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL E O
 GOVERNO DA RE PÚ BLI CA DO PANAMÁ
SOBRE O EXER CÍ CIO DE ATIVIDADES 

REMUNERADAS, POR PAR TE DE DEPENDENTES
 DO PES SO AL DI PLO MÁ TI CO, CONSULAR

ADMINISTRATIVO E TÉCNICO

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 do Pa na má
(Do ra van te de no mi na dos “Par tes Con tra tan tes”),
Con si de ran do o es tá gio par ti cu lar men te ele va -

do de en ten di men to e de com pre en são exis ten te en -
tre os dois pa í ses; e

No in tu i to de es ta be le cer no vos me ca nis mos
para o for ta le ci men to das suas re la ções di plo má ti cas,

Acor dam, com base no prin cí pio da re ci pro ci da -
de, o se guin te:



ARTI GO 1
Au to ri za ção para Exer cer Ati vi da de Re mu ne ra da

1. Os de pen den tes do pes so al di plo má ti co, con -
su lar, ad mi nis tra ti vo e téc ni co de uma das Par tes
Con tra tan tes, de sig na do para exer cer uma mis são
ofi ci al na ou tra, como mem bro de Mis são di plo má ti ca, 
Re par ti ção con su lar ou Mis são jun to a uma Orga ni za -
ção Inter na ci o nal, po de rão re ce ber au to ri za ção para
exer cer ati vi da de re mu ne ra da no Esta do acre di ta do,
de acor do com a le gis la ção do re fe ri do Esta do, e su je -
i to às re gu la men ta ções es ti pu la das nes te Acor do.

2. Para fins des te Acor do, “pes so al di plo má ti co,
con su lar, ad mi nis tra ti vo e téc ni co” sig ni fi ca qual quer
em pre ga do do Esta do acre di tan te (que não seja na ci -
o nal nem te nha re si dên cia per ma nen te no Esta do
acre di ta do) em uma Mis são di plo má ti ca, Re par ti ção
con su lar ou Mis são jun to a uma Orga ni za ção Inter na -
ci o nal.

3. Para fins des te Acor do, são con si de ra dos de -
pen den tes:

a) côn ju ge ou com pa nhe i ro(a);
b) fi lhos sol te i ros me no res de 21 anos;
c) fi lhos sol te i ros me no res de 25 anos, 

que es te jam es tu dan do, em ho rá rio in te gral,
nas uni ver si da des ou cen tros de en si no su -
pe ri or re co nhe ci dos por cada Esta do;

d) fi lhos sol te i ros com de fi ciên ci as fí si -
cas ou men ta is.

4. Os de pen den tes do pes so al di plo má ti co, con -
su lar, ad mi nis tra ti vo e téc ni co es tão au to ri za dos a
exer cer ati vi da de re mu ne ra da a par tir do mo men to da 
che ga da no Esta do acre di ta do do mem bro da Mis são
di plo má ti ca, Re par ti ção con su lar ou Mis são jun to a
uma Orga ni za ção Inter na ci o nal até o mo men to de
par ti da do úl ti mo ou até o fim de um pe río do pos te ri or
ra zoá vel.

5. au to ri za ção em apre ço po de rá ser ne ga da
nos ca sos em que:

a) o em pre ga dor for o Esta do acre di ta -
do, in clu si ve por meio de suas au tar qui as,
fun da ções, em pre sas pú bli cas e so ci e da des 
de eco no mia mis ta;

b) a ati vi da de afe te a se gu ran ça na ci o -
nal.

ARTIGO 2
Pro ce di men tos

1. O exer cí cio da ati vi da de re mu ne ra da por de -
pen den te no Esta do acre di ta do está con di ci o na do à
pré via au to ri za ção de tra ba lho do Go ver no lo cal, por
in ter mé dio de pe di do for mu la do pela Emba i xa da do

Esta do acre di tan te ao Mi nis té rio das Re la ções Exte ri -
o res do Esta do acre di ta do. O pe di do de ve rá in clu ir
da dos so bre a ati vi da de re mu ne ra da pre ten di da.
Após ve ri fi car se a pes soa em ques tão se en qua dra
nas ca te go ri as de fi ni das no pre sen te Acor do e após
ob ser var os dis po si ti vos in ter nos apli cá ve is, o Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res in for ma rá ofi ci al men te
à Emba i xa da que a pes soa tem per mis são para exer -
cer ati vi da de re mu ne ra da, su je i ta à le gis la ção apli cá -
vel no Esta do acre di ta do.

2. Os pro ce di men tos a se rem se gui dos se rão
apli ca dos de modo a ha bi li tar o de pen den te a exer cer
ati vi da de re mu ne ra da tão logo seja pos sí vel, e qua is -
quer re que ri men tos re la ti vos à per mis são para tra ba -
lhar e for ma li da des si mi la res se rão apli ca dos fa vo ra -
vel men te.

3. A au to ri za ção para que o de pen den te exer ça
ati vi da de re mu ne ra da não im pli ca rá isen ção de qua -
is quer re que ri men tos que pos sam ser or di na ri a men te 
apli ca dos a qual quer em pre go ou ou tras ati vi da des
re mu ne ra das, se jam re la ci o na dos a ca rac te rís ti cas
pes so a is, pro fis si o na is, qua li fi ca ções co mer ci a is ou
ou tras.

4. Se um de pen den te pre ten der mu dar de ati vi -
da de re mu ne ra da após ter re ce bi do a au to ri za ção
para tra ba lhar, de ve rá apre sen tar novo pe di do de au -
to ri za ção.

ARTIGO 3
Imu ni da de Ci vil, Admi nis tra ti va e Pe nal

Para os de pen den tes que exer çam ati vi da de re -
mu ne ra da nos ter mos des te Acor do, fica sus pen sa,
em ca rá ter ir re vo gá vel, a imu ni da de de ju ris di ção ci vil
e ad mi nis tra ti va re la ti va a to das as ques tões de cor -
ren tes da re fe ri da ati vi da de. Se um de pen den te, nos
ter mos do pre sen te Acor do, que go zar de imu ni da de
de ju ris di ção pe nal de acor do com a Con ven ção de
Vi e na so bre Re la ções Di plo má ti cas, for acu sa do de
um  de li to co me ti do re la ci o na do a tal ati vi da de, o
Esta do acre di tan te con si de ra rá se ri a men te qual quer
so li ci ta ção es cri ta de re nún cia àque la imu ni da de.

ARTIGO 4
Re gi mes de Ta xa ção e Se gu ri da de So ci al

Os de pen den tes que exer çam ati vi da de re mu ne -
ra da nos ter mos des te Acor do de ve rão cum prir as obri -
ga ções tri bu tá ri as e pre vi den ciá ri as de cor ren tes da re -
fe ri da ati vi da de, fi can do, em con se qüên cia, su je i tos à
le gis la ção apli cá vel às pes so as fí si cas re si den tes ou
do mi ci li a das no Esta do acre di ta do para to dos os efe i tos
de cor ren tes da que la ati vi da de re mu ne ra da.



ARTIGO 5
Entra da em Vi gor, Emen das e De nún cia

1. Cada Par te Con tra tan te de ve rá no ti fi car a ou -
tra do cum pri men to dos res pec ti vos re qui si tos le ga is
in ter nos ne ces sá ri os à en tra da em vi gor des te Acor -
do, a qual se dará 30 (trin ta) dias após a data do re ce -
bi men to da se gun da no ti fi ca ção. Este Acor do per ma -
ne ce rá em vi gor por um pe río do in de ter mi na do.

2. Emen das a este Acor do de ve rão ser en ca mi -
nha das pe los ca na is di plo má ti cos. Tais emen das en -
tra rão em vi gor cum pri dos os pro ce di men tos pre vis -
tos no pa rá gra fo 1 des te Arti go.

3. Ambas as Par tes Con tra tan tes po dem de nun ci -
ar este Acor do a qual quer mo men to pcr meio de no ti fi -
ca ção es cri ta com a an te ce dên cia de 6 (seis) me ses.

Em fé do que, os aba i xo as si na dos, de vi da men -
te au to ri za dos por seus Go ver nos, as si na ram este
Acor do.

Fe i to em Bra sí lia, em 10 de abril de 2000, em dois
exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e es pa -
nhol, to dos os tex tos sen do igual men te au tên ti cos.

Pelo go ver no da re pú bli ca fe de ra ti va do bra sil. –
Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das Re la -
ções Exte ri o res.

Pelo go ver no da re pú bli ca do pa na ma. – José
Mi guel Ale man, Mi nis tro de Re la ci o nes Exte ri o res.

MENSAGEM Nº 956, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de 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 das Re la ções Exte ri o res, 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 Re pú bli ca do Pa na má so bre o Exer cí cio
de Ati vi da des Re mu ne ra das por Par te de De pen den -
tes do Pes so al Di plo má ti co, Con su lar, Admi nis tra ti vo
e Téc ni co, ce le bra do em Bra sí lia, 10 de abril de 2000.

Bra sí lia, 13 de ju lho  de  2000.  –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 217/MRE

Bra sí lia, 28 de ju nho de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia o ane xo tex to de Acor do por Tro ca de
No tas 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 do Pa na má so bre o 
Exer cí cio de Ati vi da des Re nu me ra das por Par te de

De pen den tes do Pes so al Di plo má ti co, Con su lar,
Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do em Bra sí lia, 10
de abril de 2000.

2. O pre sen te Acor do, se me lhan te aos as si na -
dos com duas de ze nas de Pa í ses des de 1987, re fle te
a ten dên cia atu al de es ten der aos de pen den tes dos
agen tes das Mis sões ofi ci a is a opor tu ni da de de tra -
ba lhar no ex te ri or, per mi tin do-lhes o en ri que ci men to
de sua ex pe riên cia pro fis si o nal.

3. Com efe i to, as no vas ge ra ções do ser vi ço ex -
te ri or bra si le i ro re i vin di cam es pa ço pro fis si o nal para
seus de pen den tes – côn ju ges em es pe ci al – a fim de
pos si bi li tar-lhes o exer cí cio de ati vi da des ou tras que a 
mera fun ção de acom pa nha men to do fun ci o ná rio
trans fe ri do para o ex te ri or.

4. Em vis to do que pre ce de, per mi to-me sub me -
ter a Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de Men sa gem
ao Con gres so Na ci o nal, jun ta men te com as có pi as
au tên ti cas do Acor do, com vis tas a seu en ca mi nha -
men to à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 368, DE 2001

(Nº 681/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Pro to co lo de
Emen da ao Con vê nio de Inter câm bio Cul -
tu ral 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 Cos ta Rica ce le bra do em São José,
em 4 de abril de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Pro to co lo de

Emen da ao Con vê nio de Inter câm bio Cul tu ral 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 Cos ta Rica, ce le bra do em São
José, em 4 de abril de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli quem re -
vi são do re fe ri do Pro to co lo, bem como qua is quer ajus -
tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do
art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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



PRO TO CO LO DE EMEN DA AO CON VÊ NIO DE
 INTERCÂMBIO CUL TU RAL ENTRE O GOVERNO

 DA RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL E O
 GOVERNO DA RE PÚ BLI CA DA COS TA RICA 

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 Cos ta Rica
(do ra van te de no mi na dos “Par tes Con tra tan tes”)
Con si de ran do:
1. Que é ne ces sá rio es ta be le cer um mo de lo de

co o pe ra ção edu ca ci o nal que fa ci li te o me ca nis mo de
re co nhe ci men to e equi pa ra ção de cer ti fi ca dos e di -
plo mas ex pe di dos por ins ti tu i ções de en si no re co nhe -
ci das que com põem o sis te ma edu ca ci o nal das Par -
tes Con tra tan tes;

2. Que é im por tan te pro mo ver ações que per mi -
tam aos por ta do res de cer ti fi ca dos e di plo mas ex pe -
di dos por ins ti tu i ções de en si no de uma das Par tes
Con tra tan tes pros se gui rem es tu dos em ins ti tu i ções
da ou tra Par te Con tra tan te.

Re sol vem ce le brar um Pro to co lo de Emen da ao
Con vê nio de Inter câm bio Cul tu ral, as si na do em 19 de 
no vem bro de 1964, no cam po da co o pe ra ção edu ca -
ci o nal, nos se guin tes ter mos:

ARTIGO I

Os Arti gos 3º, 4º e 5º do Con vê nio de Inter câm -
bio Cul tu ral pas sam a ter a se guin te re da ção:

Arti go 3º

Cada Par te Con tra tan te bus ca rá ofe re cer, anu al -
men te, em ins ti tu i ções de en si no su pe ri or re co nhe ci -
das, va gas para es tu dan tes de gra du a ção e va gas com
bol sas de es tu do para es tu dan tes de pós-gra du a ção
que se jam por ta do res de di plo mas uni ver si tá ri os de
cur sos re co nhe ci dos na ou tra Par te Con tra tan te.

Pa rá gra fo 1º Aos ci da dãos de am bas as Par tes
Con tra tan tes be ne fi ci a dos com o pre sen te Arti go,
será con ce di da, no ter ri tó rio da ou tra Par te Con tra -
tan te, dis pen sa do pa ga men to de ta xas de ma trí cu la,
de exa me e de ma is ta xas es co la res.

Pa rá gra fo 2º O in gres so de alu nos de uma Par te 
Con tra tan te em cur sos de gra du a ção e pós-gra du a -
ção da ou tra Par te Con tra tan te será re gi do pe los
mes mos pro ces sos se le ti vos apli ca dos pe las ins ti tu i -
ções de en si no su pe ri or aos es tu dan tes na ci o na is.

Pa rá gra fo 3º As Par tes Con tra tan tes in for ma rão
a ou tra Par te, por via di plo má ti ca, do es ta be le ci men to 
de pro gra mas es pe cí fi cos que fa ci li tem a apli ca ção
do pre sen te Arti go.

Pa rá gra fo 4º Os es tu dan tes que se be ne fi ci a -
rem de acor dos ou pro gra mas es pe cí fi cos es ta rão su -

je i tos às nor mas de se le ção e con du ta es ta be le ci das
por es ses ins tru men tos.

Arti go 4º

Os cer ti fi ca dos e di plo mas dos ní ve is fun da men -
tal, mé dio e su pe ri or, emi ti dos por ins ti tu i ções de en si no
re co nhe ci das em uma das Par tes Con tra tan tes, de vi da -
men te le ga li za dos pela Re par ti ção con su lar com pe ten -
te, se rão ace i tos, sem a ne ces si da de de pres ta ção de
exa mes adi ci o na is, pela ou tra Par te Con tra tan te para
con ti nu a ção de es tu dos de seu ti tu lar, ob ser va dos os
cri té ri os de ad mis são de cada ins ti tu i ção.

Pa ra gra fo 1º – Para fins de apli ca ção do pre sen -
te Arti go, será ace i to, como cer ti fi ca do de con clu são
de es tu dos cor res pon den tes aos ní ve is fun da men tal
e mé dio, o “his tó ri co es co lar”, no caso do Bra sil, e a
“re la ção de ma té ri as, no tas e/ou tí tu los”, no caso da
Cos ta Rica.

Pa rá gra fo 2º Cada Par te Con tra tan te man te rá a
ou tra in for ma da, por via di plo má ti ca, quan to a es tes
as pec tos, de seus sis te mas de en si no.

Arti go 5º

Os di plo mas e tí tu los que ha bi li tem para o exer -
cí cio pro fis si o nal, ex pe di dos por ins ti tu i ções de en si -
no su pe ri or re co nhe ci das de uma das Par tes Con tra -
tan tes a ci da dãos da ou tra Par te Con tra tan te, de vi da -
men te le ga li za dos pela Re par ti ção con su lar com pe -
ten te, se rão re co nhe ci dos e/ou re va li da dos no país
de ori gem do in te res sa do, uma vez sa tis fe i tas as exi -
gên ci as e os re qui si tos le ga is, re gu la men ta res e nor -
ma ti vos vi gen tes."

ARTIGO II

1. Fi cam su pri mi dos os Arti gos 6º e 7º do Con vê -
nio de Inter câm bio Cul tu ral, cu jos te o res fo ram in cor po -
ra dos na nova, re da ção dada aos Arti gos 4º e 5º.

2. O pre sen te Pro to co lo en tra rá em vi gor na data 
da se gun da Nota di plo má ti ca pela qual uma Par te
Con tra tan te in for me a ou tra do cum pri men to dos re -
qui si tos cons ti tu ci o na is ne ces sá ri os a sua apro va ção.

Fe i to em São José, Cos ta Rica, aos 4 dias do
mês de abril de 2000, em dois exem pla res ori gi na is,
nos idi o mas por tu guês e es pa nhol, sen do am bos os 
tex tos igual men te au tên ti cos.

Pelo Go ver no a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. 
– Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das Re -
la ções Exte ri o res.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta Rica. –
Ro ber to Ro jas Ló pez, Mi nis tro de Re la ções Exte ri -
o res e Cul to.



MENSAGEM Nº 1.088, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de 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 das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Pro to -
co lo de Emen da ao Con vê nio de Inter câm bio Cul tu ral
ente 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 Cos ta Rica, ce le bra do em
São José, em 4 de abril de 2000.

Bra sí lia, 8 de agos to de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 249/MRE

Bra sí lia, 25 de ju lho de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me to à alta con si de ra ção de Vos sa Exce lên -
cia o ane xo Pro to co lo de Emen da ao Con vê nio de
Inter câm bio Cul tu ral 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 Cos ta
Rica, ce le bra do em São José, em 4 de abril de 2000.

2. O re fe ri do Pro to co lo que, ao en trar em vi gor, 
subs ti tu i rá os ar ti gos 3º, 4º e 5º do Con vê nio de
Inter câm bio Cul tu ral, fir ma do en tre o Bra sil e a Cos -
ta Rica em 19 de no vem bro de l964, tem por ob je ti -
vo es ta be le cer um mo de lo de co o pe ra ção edu ca ci o -
nal que fa ci li te o me ca nis mo de re co nhe ci men to e
equi pa ra ção de cer ti fi ca dos e di plo mas, bem como
pro mo ver ações que per mi tam aos por ta do res de
cer ti fi ca dos e di plo mas ex pe di dos por ins ti tu i ções de 
en si no de uma das Par tes Con tra tan tes pros se gui -
rem es tu dos em ins ti tu i ções da ou tra Par te.

3. O Mi nis té rio da Edu ca ção par ti ci pou ati va -
men te das ne go ci a ções do pre sen te Pro to co lo e
apro vou seu tex to fi nal. Ao apro fun dar a co o pe ra ção 
edu ca ci o nal en tre o Bra sil e a Cos ta Rica, o ins tru -
men to em apre ço re pre sen ta rá mais um exem plo
con cre to de ini ci a ti va que vi sam a es tre i tar as re la -
ções en tre os dois pa í ses.

4. Com vis tas ao en ca mi nha men to do Pro to co lo
de Emen da ao Po der Le gis la ti vo, sub me to, igual men -
te, pro je to de men sa gem ao Con gres so Na ci o nal.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 369, DE 2001

(Nº 895/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va so li ci ta ção de o Bra sil fa zer
a de cla ra ção fa cul ta ti va pre vis ta no ar ti -
go 14 da Con ven ção Inter na ci o nal so bre
a Eli mi na ção de To das as For mas de Dis -
cri mi na ção Ra ci al, re co nhe cen do a com -
pe tên cia do Co mi tê Inter na ci o nal para a
Eli mi na ção da Dis cri mi na ção Ra ci al para
re ce ber e ana li sar de nún ci as de vi o la ção
dos di re i tos hu ma nos co ber tos na Con -
ven ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va da so li ci ta ção de fa zer a de -

cla ra ção fa cul ta ti va pre vis ta no ar ti go 14 da Con ven -
ção Inter na ci o nal so bre a Eli mi na ção de To das as
For mas de Dis cri mi na ção Ra ci al re co nhe cen do a
com pe tên cia do Co mi tê so bre a Eli mi na ção da Dis cri -
mi na ção Ra ci al para re ce ber e ana li sar de nún ci as de
vi o la ções dos di re i tos hu ma nos co ber tos na Con ven -
ção.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são da re fe ri da Con ven ção, bem como,
nos ter mos do in ci so I do Art. 49 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, qua is quer ajus tes com ple men ta res que acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

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

MENSAGEM Nº 1.309, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,

in ci so VIII, da Con su mi ção Fe de ral sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor de Esta do
das Re la ções Exte ri o res, de apro va ção para fa zer a
de cla ra ção fa cul ta ti va pre vis ta no ar ti go 14 da Con -
ven ção Inter na ci o nal so bre a Eli mi na ção de Eli mi na -
ção da  Dis cri mi na ção Ra ci al, re co nhe cen do a com -
pe tên cia do Co mi tê so bre a Eli mi na ção da Dis cri mi -
na ção Ra ci al para re ce ber e ana li sar de nún ci as de vi -
o la ções dos di re i tos hu ma nos co ber tos na Con ven -
ção. A Con ven ção Inter na ci o nal abre a Eli mi na ção de  
to das as For mas de Dis cri mi na ção Ra ci al foi as si na -
da pelo Bra sil em 7 de mar ço de 1996, apro va do pelo
Con gres so Na ci o nal atra vés do De cre to Le gis la ti vo nº 
23, de 21 de ju nho de 1967, ra ti fi ca da em 27 de mar ço 



de 1968 e pro mul ga da pelo De cre to nº 65.810, de 8
de de zem bro de 1969 (Diá rio Ofi ci al da União de 10
de de zem bro de 1969). Entrou em vi gor para o Bra sil
no dia 4 de ja ne i ro de 1969, como de ter mi na o ar ti go
XIX da mes ma.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 291     DDH-MRE – SHUM

Bra sí lia, 6 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
O Bra sil as si nou, em 7 de mar ço de 1966, a

Con ven ção Inter na ci o nal so bre a. Eli mi na ção de To -
das as For mas de Dis cri mi na ção Ra ci al, ins tru men to
apro va do pelo Con gres so Na ci o nal pelo De cre to Le -
gis la ti vo nº 23, de 21 de ju nho de 1967, e ra ti fi ca do em 
27 de mar ço de 1968, com pro mul ga ção pelo De cre to 
nº 65.810, de 8 de de zem bro de 1969 (Diá rio Ofi ci al
da União de 10 de de zem bro de 1969). A Con ven ção
en trou em vi gor para o Bra sil no dia 4 de ja ne i ro de
1969, como de ter mi na o ar ti go XIX da mes ma.

2. Ao as si nar a Con ven ção, o Bra sil não de po si -
tou de cla ra ção fa cul ta ti va, pre vis ta no ar ti go 14, re co -
nhe cen do a com pe tên cia dc Co mi tê so bre a Eli mi na -
ção da Dis cri mi na ção Ra ci al para re ce ber e ana li sar
de nún ci as de vi o la ções dos di re i tos hu ma nos co ber -
tos na Con ven ção.

3. A com pe tên cia atri bu í da ao Co mi tê so bre a
Eli mi na ção da Dis cri mi na ção Ra ci al, pelo ar ti go 14 da 
Con ven ção, tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:

(i) aná li se de pe ti ções dos na ci o na is
do Esta do, ví ti mas de vi o la ções dos di re i tos
co ber tos pela Con ven ção; após essa aná li -
se, O Co mi tê pode emi tir re co men da ções
ao Esta do en vol vi do;

(ii) ne ces si da de de cons ti tu ir-se ór gão
na ci o nal, ou co mu ni car um já exis ten te, para 
ter com pe tên cia no re ce bi men to, e pro ces -
sa men to pré vio des sas pe ti ções;

(iii) o re cur so ao ór gão na ci o nal tem
como pré-re qui si to o es go ta men to pré vio
dos ou tros re cur sos do més ti cos dis po ní ve is, 
apli can do-se o re cur so ao Co mi tê ape nas
na hi pó te se de não ter a ale ga ção ob ti do sa -
tis fa ções do ór gão na ci o nal;

4. O sis te ma, pi o ne i ro em seu mo men to, ser viu
de pre ce den te para o es ta be le ci men to de me ca nis -
mos si mi la res, atu al men te em vi gor em ou tras áre as
da de fe sa e pro mo ção dos di re i tos hu ma nos nas Na -
ções Uni das e re co nhe ci dos pelo Bra sil.

5. Dos cen to e cin qüen ta e seis Esta dos par tes
da Con ven ção, vin te e sete já re co nhe cem a com pe -
tên cia do Co mi tê: Áfri ca do Sul, Argé lia, Aus trá lia,
Bul gá ria, Chi le, Chi pre, Cos ta Rica, Di na mar ca,
Equa dor, Eslo vá quia, Espa nha, Fe de ra ção Rus sa,
Fin lân dia, Fran ça, Hun gria, Islân dia, Itá lia, Lu xem bur -
go, Mal ta, No ru e ga, Pa í ses Ba i xos, Peru, Re pú bli ca
da Co réia, Se ne gal, Su é cia, Ucrâ nia e Uru guai.

6. O re co nhe ci men to da com pe tên cia do Co mi -
tê, nos ter mos do ar ti go 14, tem sido ple i to re i te ra do
por di ver sos seg men tos da so ci e da de bra si le i ra e um
ges to go ver na men tal nes se sen ti do cons ti tu i ria res -
pos ta ade qua da a es sas ex pec ta ti vas no mo men to
em que avan çam os pro ces sos na ci o nal e re gi o nal de
pre pa ra ção para a “III Con fe rên cia Mun di al con tra o
Ra cis mo, a Dis cri mi na ção Ra ci al, a Xe no fo bia e Into -
le rân cia Cor re la ta”, a re a li zar-se na Áfri ca do Sul, no
pró xi mo ano. O ges to te ria ain da o sen ti do de re for çar
in ter na ci o nal men te o com pro mis so que o Bra sil vem
as su min do com a de fe sa e a pro mo ção dos di re i tos
hu ma nos.

7. O Se cre tá rio de Esta do dos Di re i tos Hu ma nos 
con sul ta do, ma ni fes tou sua con cor dân cia com o re co -
nhe ci men to da com pe tên cia do CERD.

8. À luz do que pro ce de, per mi to-me pro por que
o Bra sil de po si te, jun to às Na ções Uni das, a de cla ra -
ção fa cul ta ti va pre vis ta no ar ti go 14 da Con ven ção
Inter na ci o nal so bre a Eli mi na ção de To das as For mas 
de Dis cri mi na ção Ra ci al para re ce ber e ana li sar de -
nún ci as de vi o la ções dos di re i tos hu ma nos co ber tos
na Con ven ção, para o que sub me to a Vos sa Exce lên -
cia o ane xo Pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na -
ci o nal.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

LESGILAÇÃO CITADA

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
nos ter mos do art. 47, nº1 da Cons ti tu i ção Fe de ral e
eu, Auro Mou ra Andra de, Pre si den te do Se na do Fe -
de ral, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº 23, DE 1967

Apro va a Con ven ção Inter na ci o nal
so bre a eli mi na ção de to das as for mas
de Dis cri mi na ção Ra ci al, ado ta da pela
Re so lu ção nº 2.106 (XX) da Assem bléia
Ge ral das Na ções Uni das, de 21 de de -
zem bro de 1965.

Art 1º É apro va da a Con ven ção Inter na ci o nal
so bre a eli mi na ção de to das as for mas de dis cri mi na -



ção ra ci al, ado ta da pela Re so lu ção nú me ro 2.106
(XX) da Assem bléia-Ge ral das Na ções Uni das, de 21
de de zem bro de 1965.

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

Art 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Se na do Fe de ral, 21 de ju nho de 1967. – Auro

Mou ra Andra de, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

DECRETO Nº 65.810
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1969

Pro mul ga Con ven ção Inter na ci o nal
so bre a eli mi na ção de to das as for mas
de dis cri mi na ção ra ci al.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Ha ven do o Con gres so Na ci o nal apro va do pelo

De cre to Le gis la ti vo nº 23, de 21 de ju nho de 1967, a
Con ven ção Inter na ci o nal so bre a Eli mi na ção de to -
das as For mas de Dis cri mi na ção Ra ci al, que foi aber -
ta à as si na tu ra em Nova York e as si na da pelo Bra sil a
7 de mar ço de 1966;

E ha ven do sido de po si ta do o ins tru men to bra si -
le i ro de ra ti fi ca ção, jun to ao Se cre tá rio-Ge ral das Na -
ções Uni das, a 27 de mar ço de 1968;

E ten do a re fe ri da Con ven ção en tra do em vi gor,
de con for mi da de com o dis pos to em seu ar ti go 19,
pa rá gra fo lº, a 4 de ja ne i ro de 1969;

De cre ta que a mes ma, apen sa por có pia ao pre -
sen te De cre to, seja exe cu ta da e cum pri da tão in te i ra -
men te como ela nele con tém.

Bra sí lia, 8 de de zem bro de 1969; 148º da Inde -
pen dên cia e 81º da Re pú bli ca. – EMÍLIO G. MÉDICI – 
Má rio Gib son Bar bo sa

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A
ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE

DISCRIMINAÇÃO RACIAL (1968)

Os Esta dos-par tes na pre sen te Con ven ção,
Con si de ran do que a Car ta das Na ções Uni das

ba se ia-se em prin cí pi os de dig ni da de e igual da de ine -
ren tes a to dos os se res hu ma nos, e que to dos os
Esta dos-mem bros com pro me tem-se a to mar me di -
das se pa ra das e con jun tas, em co o pe ra ção com a
Orga ni za ção, para a con se cu ção de um dos pro pó si -
tos das Na ções Uni das, que é pro mo ver e en co ra jar o
res pe i to uni ver sal e a ob ser vân cia dos di re i tos hu ma -
nos e das li ber da des fun da men ta is para to dos sem
dis cri mi na ção de raça, sexo, idi o ma ou re li gião.

Con si de ran do que a De cla ra ção Uni ver sal dos
Di re i tos Hu ma nos pro cla ma que to dos os se res hu -

ma nos nas cem li vres e igua is sem dig ni da de e di re i -
tos e que toda pes soa pode in vo car to dos os di re i tos
es ta be le ci dos nes sa De cla ra ção, sem dis tin ção al gu -
ma, e prin ci pal men te de raça, cor ou ori gem na ci o nal.

Con si de ran do que to das as pes so as são igua is
pe ran te a lei e têm di re i to a igual pro te ção con tra qual -
quer dis cri mi na ção e con tra qual quer in ci ta men to à
dis cri mi na ção.

Con si de ran do o su pos to au tor ba se ia-se em
prin cí pi os de dig ni da de e igual da de ine ren tes a to dos
os se res hu ma nos, e que to dos os Esta dos-mem bros
com pro me tem-se a to mar me di das se pa ra das e con -
jun tas, em co o pe ra ção com a Orga ni za ção, para a
con se cu ção de um dos pro pó si tos da Na ções Uni das, 
que é pro mo ver e en co ra jar o res pe i to uni ver sal e a
ob ser vân cia dos di re i tos hu ma nos e das li ber da des
fun da men ta is para to dos, sem dis cri mi na ção de raça, 
sexo, idi o ma ou re li gião.

Con si de ran do que a De cla ra ção Uni ver sal dos
Di re i tos Hu ma nos pro cla ma que to dos os se res hu -
ma nos nas cem li vres e igua is em dig ni da de e di re i tos
e que toda pes soa pode in vo car to dos os di re i tos es -
ta be le ci dos nes sa De cla ra ção, sem dis tin ção al gu ma, 
e prin ci pal men te de raça, cor ou ori gem na ci o nal.

Con si de ran do que to das as pes so as são igua is
pe ran te a lei e têm di re i to a igual pro te ção con tra qual -
quer dis cri mi na ção e con tra qual quer in ci ta men to à
dis cri mi na ção.

Con si de ran do que as Na ções Uni das tem con -
de na do o co lo ni a lis mo e to das as prá ti cas de se gre -
ga ção e dis cri mi na ção a ele as so ci a das, em qual quer
for ma e onde quer que exis tam, e que a De cla ra ção
so bre a Ou tor ga da Inde pen dên cia aos País e Po vos
Co lo ni a is de 14 de de zem bro de 1960 (Re so lu ção nº
1514 (XV) da Assem bléia Ge ral) afir mou e pro cla mou
so le ne men te a ne ces si da de de leva-las a um fim rá pi -
do e in con di ci o nal.

Con si de ran do que a De cla ra ção das Na ções
Uni das so bre a Eli mi na ção de to das as for mas de dis -
cri mi na ção ra ci al de 20 de de zem bro de 1963 (Re so -
lu ção nº 1.904 (XVII) da Assem bléia Ge ral) afir ma so -
le ne men te a ne ces si da de de eli mi nar ra pi da men te a
des cri mi na ção ra ci al no mun do, em to das as suas for -
mas e ma ni fes ta ções, e de as se gu rar a com pre en são
e o res pe i to à dig ni da de da pes soa hu ma na.

Con ven ci dos de que a dou tri na da su pe ri o ri da -
de ba se a da em di fe ren ças ra ci a is é ci en ti fi ca men te
fal sa, mo ral men te con de ná vel, so ci al men te in jus ta e
pe ri go sa, e que não exis te jus ti fi ca ção para a dis cri mi -
na ção ra ci al, em te o ria ou na prá ti ca, em lu gar al gum. 



Re a fir man do que a dis cri mi na ção en tre as pes -
so as por mo ti vo de raça, cor ou ori gem ét ni ca é um
obs tá cu lo às re la ções amis to sas e pa cí fi cas en tre as
na ções e é ca paz de per tur bar a paz e a se gu ran ça
en tre os po vos e a har mo nia de pes so as vi ven do lado
a lado, até den tro de um mes mo Esta do.

Con ven ci dos de que a exis tên cia de bar re i ras
ra ci a is re pug na os ide a is de qual quer so ci e da de hu -
ma na.

Alar ma dos por ma ni fes ta ções de dis cri mi na -
ção ra ci al ain da em evi dên cia em al gu mas áre as do
mun do e por po lí ti cas go ver na men ta is ba se a das
em su pe ri o ri da de ra ci al ou ódio, como as po lí ti cas
de apart he id, se gre ga ção ou se pa ra ção.

Re sol vi dos a ado tar to das as me di das ne ces sá -
ri as para eli mi nar ra pi da men te a dis cri mi na ção ra ci al
em to das as suas for mas e ma ni fes ta ções, e a pre ve -
nir e com ba ter dou tri nas e prá ti cas ra cis tas e cons tru -
ir uma co mu ni da de in ter na ci o nal li vre de to das as for -
mas de se gre ga ção ra ci al e dis cri mi na ção ra ci al.

Le van do em con ta a Con ven ção so bre a Dis cri -
mi na ção no Empre go e Ocu pa ção, ado ta da pela
Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho de 1958, e a
Con ven ção con tra a Dis cri mi na ção no Ensi no, ado ta -
da pela Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu -
ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra, em 1960.

De se jo sos de com ple tar os prin cí pi os es ta be le -
ci dos na De cla ra ção das Na ções Uni das so bre a Eli -
mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção Ra ci -
al e as se gu rar o mais cedo pos sí vel a ado ção de me -
di das prá ti cas para esse fim.

Acor dam o se guin te:
....................................................................................

PARTE II

....................................................................................
Arti go 14 – 1. Todo Esta do-Par te na pre sen te

Con ven ção po de rá de cla rar, a qual quer mo men to,
que re co nhe ce a com pe tên cia do Co mi tê para re ce -
ber e exa mi nar as co mu ni ca ções en vi a das por in di ví -
du os ou gru pos de in di ví du os sob sua ju ris di ção, que
ale guem ser ví ti mas de vi o la ção, por um Esta do-Par -
te, de qual quer um dos di re i tos enun ci a dos na pre -
sen te Con ven ção. O Co mi tê não re ce be rá co mu ni ca -
ção al gu ma re la ti va a um Esta do-Par te que não hou -
ver fe i to de cla ra ção des sa na tu re za.

2. Qu al quer Esta do-par te que fi zer uma de cla ra -
ção de con for mi da de com o pa rá gra fo lº do pre sen te
ar ti go, po de rá cri ar ou de sig nar um ór gão den tro de
sua or dem ju rí di ca na ci o nal, que terá a com pe tên cia
para re ce ber e exa mi nar as pe ti ções de pes so as ou

gru pos de pes so as sob sua ju ris di ção, que ale ga rem
ser ví ti ma de uma vi o la ção de qual quer um dos di re i -
tos enun ci a dos na pre sen te Con ven ção e que es go ta -
ram os ou tros re cur sos lo ca is dis po ní ve is.

3. A de cla ra ção fe i ta de con for mi da de com o pa -
rá gra fo lº do pre sen te ar ti go e o nome de qual quer ór -
gão cri a do ou de sig na do pelo Esta do-Par te in te res -
sa do, con so an te o pa rá gra fo 2º do pre sen te ar ti go,
se rão de po si ta dos pelo Esta do-Par te in te res sa do
jun to ao Se cre tá rio Ge ral das Na ções Uni das, que re -
me te rá có pi as aos ou tros Esta dos-Par tes.

A de cla ra ção po de rá ser re ti ra da a qual quer mo -
men to, me di an te no ti fi ca ção ao Se cre tá rio Ge ral das
Na ções Uni das, mas esta re ti ra da não pre ju di ca rá as
co mu ni ca ções que já es ti ve rem sen do es tu da das
pelo Co mi tê.

4. O ór gão cri a do ou de sig na do de con for mi da -
de com o pa rá gra fo 2º do pre sen te ar ti go, de ve rá
man ter um re gis tro de pe ti ções, e có pi as au ten ti ca -
das do re gis tro se rão de po si ta das anu al men te por ca -
na is apro pri a dos jun to ao Se cre tá rio Ge ral das Na -
ções Uni das, no en ten di men to de que o con te ú do
des sas có pi as não será di vul ga do ao pú bli co.

5. Se não ob ti ver re pa ra ção sa tis fa tó ria do ór gão 
cri a do ou de sig na do de con for mi da de com o pa rá gra -
fo 2º do pre sen te ar ti go, o pe ti ci o ná rio terá o di re i to de 
le var a ques tão ao Co mi tê, den tro de seis me ses.

6. a) O Co mi tê le va rá, a tí tu lo con fi den ci al, qual -
quer co mu ni ca ção que lhe te nha sido en de re ça da, ao 
co nhe ci men to do Esta do-Par te que su pos ta men te
hou ver vi o la do qual quer das dis po si ções des ta Con -
ven ção, mas a iden ti da de da pes soa ou dos gru pos
de pes so as não po de rá ser re ve la da sem o con sen ti -
men to ex pres so da re fe ri da pes soa ou gru pos de pes -
so as. O Co mi tê não re ce be rá co mu ni ca ções anô ni -
mas.

b) Den tro dos três me ses se guin tes, o Esta do
des ti na tá rio sub me te rá ao Co mi tê as ex pli ca ções ou
de cla ra ções por es cri to que elu ci dem a ques tão e, se
for o caso, in di quem o re cur so ju rí di co ado ta do pelo
Esta do em ques tão.

7. a) O Co mi tê exa mi na rá as co mu ni ca ções re -
ce bi das em con for mi da de com o pre sen te ar ti go à luz
de to das as in for ma ções a ele sub me ti das pelo Esta -
do in te res sa do e pelo pe ti ci o ná rio. O Co mi tê só exa -
mi na rá uma co mu ni ca ção de um pe ti ci o ná rio após
Ter-se as se gu ra do de que este es go tou to dos os re -
cur sos in ter nos dis po ní ve is. Entre tan to, esta re gra
não se apli ca rá se os pro ces sos de re cur sos ex ce de -
rem pra zos ra zoá ve is.



b) O Co mi tê co mu ni ca rá suas su ges tões e re co -
men da ções even tu a is ao Esta do-Par te e ao pe ti ci o -
ná rio em ques tão.

8. O Co mi tê in clu i rá em seu re la tó rio anu al um
re su mo des tas co mu ni ca ções e, se for ne ces sá rio,
um re su mo das ex pli ca ções e de cla ra ções dos Esta -
dos-Par tes in te res sa dos, as sim como suas pró pri as
su ges tões e re co men da ções.

9. O Co mi tê so men te terá com pe tên cia para
exer cer as fun ções pre vis tas nes te ar ti go se pelo me -
nos dez Esta dos-Par tes nes ta Con ven ção es ti ve rem
obri ga dos, por de cla ra ções fe i tas de con for mi da de
com o pa rá gra fo 1º des te ar ti go.
....................................................................................

PARTE III

....................................................................................
Arti go 19 – 1. A pre sen te Con ven ção en tra rá em

vi gor no tri gé si mo dia a con tar da data em que o vi gé -
si mo sé ti mo ins tru men to de ra ti fi ca ção ou ade são
hou ver sido de po si ta do jun to ao Se cre tá rio Ge ral das
Na ções Uni das.

2. Para os Esta dos que vi e rem a ra ti fi car a pre -
sen te Con ven ção ou a ela ade ri rem após o de pó si to
do vi gé si mo sé ti mo ins tru men to de ra ti fi ca ção ou ade -
são, a Con ven ção en tra rá em vi gor no tri gé si mo dia a
con tar da data em que o Esta do em ques tão hou ver
de po si ta do seu ins tru men to de ra ti fi ca ção ou ade são.
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 370, DE 2001

(Nº 952/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to dos Atos Fi na is da
Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os-Adi ci o -
nal, Min ne a po lis, 1998, que al te ram a
Cons ti tu i ção e a Con ven ção da UIT.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to dos Atos Fi na is da

Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os – Adi ci o nal, Min ne -
a po lis, 1998, que al te ram a Cons ti tu i ção e a Con ven -
ção da UIT.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o re -

fe ri do tex to, bem como qua is quer ajus tes com ple -
men ta res que acar re tem en car gos ou com pro mis sos
gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal, nos ter mos do in ci -
so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

INSTRUMENTO DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES (GENEBRA, 1992) 
TAL COMO EMENDADA PELA CONFERÊNCIA 

DE PLENIPOTENCIÁRIOS (QUIOTO, 1994)

(Emen das ado ta das pela Con fe rên cia de
Ple ni po ten ciá ri os (Min ne a po lis, 1998))

CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL
 DE TELECOMUNICAÇÕES (GENEBRA, 1992)

PARTE I

Pre fá cio

Em de cor rên cia e apli ca ção das dis po si ções da
Cons ti tu i ção da União Inter na ci o nal de Te le co mu ni -
ca ções (Ge ne bra, 1992), con for me emen da da pela
Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os (Qu i o to, 1994) e,
em par ti cu lar, de seu Arti go 55, a Con fe rên cia de Ple -
ni po ten ciá ri os da União Inter na ci o nal de Te le co mu ni -
ca ções (Min ne a po lis, 1998) ado tou as se guin tes
emen das à re fe ri da Cons ti tu i ção.

CAPÍTULO I
Dis po si ções Bá si cas

ARTIGO 1º (CS)
Obje to da União

MOD 3 a) pre ser var e in ten si fi car a co o pe ra ção
in ter na ci o nal en tre to dos os seus Esta dos-Mem bros
para a me lho ria e o em pre go ra ci o nal de to das as ca -
te go ri as de te le co mu ni ca ções;

ADD 3A abis) fo men tar e am pli ar a par ti ci pa ção
de en ti da des e or ga ni za ções nas ati vi da des da União
e de sen vol ver a co o pe ra ção fru tí fe ra e a par ce ria en -
tre elas e os Esta dos-Mem bros para a con se cu ção de 
to dos os ob je ti vos da União;

MOD 4 b) pro mo ver e pres tar as sis tên cia téc ni -
ca aos pa í ses em de sen vol vi men to no cam po das te -
le co mu ni ca ções, e tam bém pro mo ver a mo bi li za ção
dos re cur sos ma te ri a is, hu ma nos e fi nan ce i ros ne -
ces sá ri os à sua im ple men ta ção bem como o aces so
à in for ma ção;

MOD 8 f) har mo ni zar ações dos Esta dos-Mem -
bros e in cen ti var a co o pe ra ção fru tí fe ra e cons tru ti va



e par ce ri as en tre Esta dos-Mem bros e Mem bros dos
Se to res da União para o al can ce des ses ob je ti vos;

MOD 12 b) co or de na rá os es for ços para eli mi -
nar as in ter fe rên ci as pre ju di ci a is en tre es ta ções de
ra di o co mu ni ca ção dos di ver sos pa í ses e oti mi zar a
uti li za ção do es pec tro de fre qüên ci as ra di o e lé tri cas
pe los ser vi ços de ra di o co mu ni ca ção, bem como das
ór bi tas dos sa té li tes ge o es ta ci o ná ri os e de ou tros sa -
té li tes;

MOD 14 d) fo men ta rá a co o pe ra ção e a so li da ri -
e da de in ter na ci o na is na pres ta ção de as sis tên cia téc -
ni ca aos pa í ses em de sen vol vi men to, bem como a cri -
a ção, o de sen vol vi men to e o aper fe i ço a men to dos
equi pa men tos e das re des de te le co mu ni ca ções nos
pa í ses em de sen vol vi men to por to dos os me i os de
que dis po nha, em par ti cu lar por meio de sua par ti ci -
pa ção nos pro gra mas apro pri a dos das Na ções Uni -
das e do uso de seus pró pri os re cur sos, quan do for o
caso;

MOD 16 f) in cen ti va rá a co la bo ra ção en tre os
Esta dos-Mem bros e os Mem bros dos Se to res com
vis ta ao es ta be le ci men to de ta ri fas em ní ve is tão ba i -
xos quan to pos sí vel, com pa tí ve is com um ser vi ço de
boa qua li da de e le van do em con ta a ne ces si da de de
se pre ser var ges tão fi nan ce i ra das te le co mu ni ca ções
em base só li da e in de pen den te;

ADD 19A j) pro mo ve rá a par ti ci pa ção de en ti da -
des afins nas ati vi da des da União e a co o pe ra ção
com or ga ni za ções re gi o na is e ou tras or ga ni za ções
para a con se cu ção dos ob je ti vos da União.

ARTIGO 2º (CS)
Com po si ção da União

MOD 20 A União Inter na ci o nal de Te le co mu ni -
ca ções é uma or ga ni za ção in ter go ver na men tal na
qual os Esta dos-Mem bros e Mem bros de Se tor, que
go zam de di re i tos e têm obri ga ções bem de fi ni dos,
co o pe ram para a ple na re a li za ção dos ob je ti vos da
União. A União, con si de ran do o prin cí pio da uni ver sa -
li da de e ten do em vis ta o in te res se que exis te em que
a par ti ci pa ção nela seja uni ver sal, é com pos ta de:

MOD 21 a) todo Esta do que seja Esta do-Mem -
bro da União Inter na ci o nal das Te le co mu ni ca ções en -
quan to Par te em qual quer Con ven ção Inter na ci o nal
de Te le co mu ni ca ções an te ri or à en tra da em vi gor da
pre sen te Cons ti tu i ção e da Con ven ção;

MOD 23 c) qual quer ou tro Esta do, não mem bro
das Na ções Uni das, que so li ci te sua ad mis são como
mem bro da União e que, após pré via apro va ção de seu
pe di do por dois ter ços dos Esta dos-Mem bros da União,
adi ra à pre sen te Cons ti tu i ção e à Con ven ção em con -

for mi da de com o Arti go 53 da pre sen te Cons ti tu i ção. Se
tal pe di do for apre sen ta do no pe río do com pre en di do
en tre duas con fe rên ci as de ple ni po ten ciá ri os, o Se cre -
tá rio-Ge ral con sul ta rá os Esta dos-Mem bros da União;
um Esta do-Mem bro será con si de ra do como se ha ven -
do abs ti do se não res pon der no pra zo de qua tro me ses
a con tar da data em que foi con sul ta do.

ARTIGO 3º (CS)

MOD Di re i tos e Obri ga ções dos Esta dos-Mem -
bros e dos Mem bros de Se tor

MOD 24 1. Os Esta dos-Mem bros e os Mem bros de 
Se tor te rão os di re i tos e es ta rão su je i tos às obri ga ções
pre vis tas na pre sen te Cons ti tu i ção e na Con ven ção.

MOD 25 2. Os di re i tos dos Esta dos-Mem bros,
no que res pe i ta à sua par ti ci pa ção nas con fe rên ci as,
re u niões e con sul tas da União, são os se guin tes:

MOD 26 a) to dos os Esta dos-Mem bros têm o di -
re i to de par ti ci par das con fe rên ci as, ser ele gí ve is para 
o Con se lho e de apre sen tar can di da tos aos car gos de 
fun ci o ná ri os ele i tos da União ou de mem bros da Jun -
ta do Re gu la men to das Ra di o co mu ni ca ções;

MOD 27 b) sob re ser va das dis po si ções dos nºs. 
169 e 210 da pre sen te Cons ti tu i ção, cada Esta -
do-Mem bro terá di re i to a um voto em to das as con fe -
rên ci as de ple ni po ten ciá ri os, em to das as con fe rên ci -
as mun di a is e em to das as as sem bléi as se to ri a is de
ra di o co mu ni ca ções, bem como em to das as re u niões
das co mis sões de es tu dos e, se fi zer par te do Con se -
lho, em to das as ses sões des te. Nas con fe rên ci as re -
gi o na is, ape nas os Esta dos-Mem bros da re gião in te -
res sa da te rão di re i to de voto;

MOD 28 c) sob re ser va das dis po si ções dos nºs. 
169 e 210 da pre sen te Cons ti tu i ção, cada Esta -
do-Mem bro tem igual men te di re i to a um voto nas con -
sul tas efe tu a das por cor res pon dên cia. No caso de
con sul tas re la ti vas às con fe rên ci as re gi o na is, ape nas
os Esta dos-Mem bros da re gião in te res sa da têm di re i -
to de voto.

ADD 28A 3 Com re la ção à sua par ti ci pa ção nas
ati vi da des da União, os Mem bros de Se tor po de rão
par ti ci par efe ti va men te das ati vi da des do Se tor a que
per ten çam, nos ter mos das dis po si ções per ti nen tes
da pre sen te Cons ti tu i ção e Con ven ção.

ADD 28B a) po dem pro ver os pre si den tes e os
vice-pre si den tes das as sem bléi as e re u niões dos Se -
to res e das con fe rên ci as mun di a is de de sen vol vi men -
to das te le co mu ni ca ções;

ADD 28C b) têm o di re i to de, sob re ser va das
dis po si ções apli cá ve is da Con ven ção e das de ci sões
so bre o as sun to ado ta das pela Con fe rên cia de Ple ni -



po ten ciá ri os, par ti ci par da ado ção de Qu es tões e Re -
co men da ções e de de ci sões re la ti vas a mé to dos e
pro ce di men tos de tra ba lho do Se tor in te res sa do.

ARTIGO 4º (CS)
Instru men tos da União

MOD 31 3. As dis po si ções da pre sen te Cons ti tu i -
ção e da Con ven ção são ain da com ple ta das por aque -
las dos Re gu la men tos Admi nis tra ti vos, des ta ca dos a
se guir, que re gu la men tam a uti li za ção das te le co mu ni -
ca ções e se apli cam a to dos os Esta dos-Mem bros:

– Re gu la men to das Te le co mu ni ca ções Inter na -
ci o na is;

– Re gu la men to de Ra di o co mu ni ca ções.

ARTIGO 6º (CS)
Exe cu ção dos Instru men tos da União

MOD 37 1. Os Esta dos-Mem bros es tão obri ga -
dos a con for mar-se às dis po si ções da pre sen te Cons -
ti tu i ção, da Con ven ção e dos Re gu la men tos Admi nis -
tra ti vos em to dos os es cri tó ri os e em to das as es ta -
ções de te le co mu ni ca ções por eles es ta be le ci dos ou
ex plo ra dos e que pres tem ser vi ços in ter na ci o na is ou
que pos sam pro vo car in ter fe rên ci as pre ju di ci a is aos
ser vi ços de ra di o co mu ni ca ções de ou tros pa í ses, sal -
vo no que res pe i ta aos ser vi ços isen tos des tas obri -
ga ções em vir tu de das dis po si ções do Arti go 48 da
pre sen te Cons ti tu i ção.

MOD 38 2. Os Esta dos-Mem bros de vem, ade -
ma is, to mar as me di das ne ces sá ri as para im por a ob -
ser vân cia das dis po si ções da pre sen te Cons ti tu i ção,
da Con ven ção e dos Re gu la men tos Admi nis tra ti vos
às em pre sas ope ra do ras por eles au to ri za das a es ta -
be le cer e a ex plo rar te le co mu ni ca ções que pres tem
ser vi ços in ter na ci o na is ou ex plo rem es ta ções que
pos sam ca u sar in ter fe rên ci as pre ju di ci a is aos ser vi -
ços de ra di o co mu ni ca ção de ou tros pa í ses.

ARTIGO 7º (CS)
Estru tu ra da União

MOD 44 e) o Se tor de Nor ma li za ção das Te le co -
mu ni ca ções, in clu in do as as sem bléi as mun di a is de
nor ma li za ção das te le co mu ni ca ções;

ARTIGO 8º (CS)
Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os

MOD 47 1. A Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os é 
com pos ta de de le ga ções re pre sen ta ti vas dos Esta -
dos-Mem bros. Será con vo ca da a cada qua tro anos.

MOD 48 2. Com fun da men to em pro pos ta de
Esta dos-Mem bros e to man do em con si de ra ção re la tó -
ri os do Con se lho, a Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os:

MOD 50 b) exa mi na os re la tó ri os do Con se lho
so bre as ati vi da des da União des de a úl ti ma Con fe -
rên cia de Ple ni po ten ciá ri os e so bre a po lí ti ca ge ral e o 
pla ne ja men to es tra té gi co da União;

MOD 51 c) de ter mi na as ba ses do or ça men to
da União e fixa, à luz das de ci sões to ma das com base 
nos re la tó ri os in di ca dos no nú me ro an te ri or, os li mi tes 
fi nan ce i ros a se rem ob ser va dos (re ce i ta e des pe sa)
até a pró xi ma Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os, após
con si de rar to dos os as pec tos per ti nen tes das ati vi da -
des da União du ran te tal pe río do;

ADD 5lA d) de ter mi na, usan do os pro ce di men -
tos des cri tos nos nú me ros 161D a l6lG da pre sen te
Cons ti tu i ção, o nú me ro to tal de uni da des de con tri bu i -
ção até a pró xi ma Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os
com base nas clas ses con tri bu ti vas anun ci a das pe los 
Esta dos-Mem bros;

MOD 54 f) ele ge os Esta dos-Mem bros que de -
vem cons ti tu ir o Con se lho;

MOD 57 i) exa mi na e, se for o caso, ado ta as
pro pos tas de emen da à pre sen te Cons ti tu i ção e à
Con ven ção apre sen ta das pe los Esta dos-Mem bros,
em con for mi da de, res pec ti va men te, com as dis po si -
ções do Arti go 55 da pre sen te Cons ti tu i ção e as dis -
po si ções per ti nen tes da Con ven ção;

ADD 58A jbis) ado ta e mo di fi ca o Re gu la men to
Inter no das con fe rên ci as e ou tras re u niões da União;

MOD 59C b) caso dois ter ços dos Esta -
dos-Mem bros o re que i ram in di vi du al men te ao Se cre -
tá rio-Ge ral;

MOD 59D c) por pro pos ta do Con se lho, com a
apro va ção de pelo me nos dois ter ços dos Esta -
dos-Mem bros.

ARTIGO 9º (CS)
Prin cí pi os apli cá ve is às

 ele i ções e as sun tos co ne xos

MOD 62 b) o Se cre tá rio-Ge ral, o Vice-Se cre tá -
rio-Ge ral, os Di re to res dos Escri tó ri os e os mem bros
da Jun ta do Re gu la men to das Ra di o co mu ni ca ções
se jam ele i tos en tre os can di da tos pro pos tos pe los
Esta dos-Mem bros que se jam seus na ci o na is e de ve -
rão ser na ci o na is de Esta dos-Mem bros di fe ren tes, e
ao seu pro ce der à sua ele i ção se te nha em con ta uma 
dis tri bu i ção ge o grá fi ca eqüi ta ti va en tre as re giões do
mun do; no que res pe i ta aos fun ci o ná ri os ele i tos, que
tam bém se te nham em con ta os prin cí pi os enun ci a -
dos no nº 154 da pre sen te Cons ti tu i ção.

MOD 63 c) os mem bros da Jun ta do Re gu la -
men to das Ra di o co mu ni ca ções se jam ele i tos a tí tu lo
in di vi du al; cada Esta do-Mem bro po de rá pro por ape -
nas um can di da to.



ARTIGO 10 (CS)
O Con se lho

MOD 65 1. (1) O Con se lho com põe-se de Esta -
dos-Mem bros ele i tos pela Con fe rên cia de Ple ni po ten -
ciá ri os, em con for mi da de com as dis po si ções do nº 61 
da pre sen te Cons ti tu i ção.

MOD 69 4. (1) Ao Con se lho in cum be to mar to -
das as me di das ade qua das para fa ci li tar a apli ca ção,
pe los Esta dos-Mem bros, das dis po si ções da pre sen -
te Cons ti tu i ção, da Con ven ção, dos Re gu la men tos
Admi nis tra ti vos, das de ci sões da Con fe rên cia de Ple -
ni po ten ciá ri os e, quan do for o caso, das de ci sões das
ou tras con fe rên ci as e re u niões da União, bem como
re a li zar to das as ou tras ta re fas que lhe se jam atri bu í -
das pela Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os.

MOD 70 (2) O Con se lho exa mi na rá as gran des
ques tões de po lí ti ca de te le co mu ni ca ções em con for -
mi da de com as di re tri zes ge ra is da Con fe rên cia de
Ple ni po ten ciá ri os, a fim de ga ran tir que as ori en ta -
ções po lí ti cas e a es tra té gia da União se jam per fe i ta -
men te adap ta das à evo lu ção cons tan te das te le co -
mu ni ca ções, e pre pa ra rá um in for me so bre as po lí ti -
cas e o pla ne ja men to es tra té gi co re co men da dos para 
a União e suas im pli ca ções fi nan ce i ras. Para esse
fim, uti li za rá o ma te ri al re fe ri do no nº 74A aba i xo pre -
pa ra do pelo Se cre tá rio-Ge ral.

ARTIGO 11 (CS)
A Se cre ta ria-Ge ral

ADD 73A (2) As fun ções do Se cre tá rio-Ge ral
são es pe ci fi ca das na Con ven ção. Adi ci o nal men te, o
Se cre tá rio-Ge ral:

MOD 74 a) co or de na rá as ati vi da des da União,
as sis ti do pelo Co mi tê de Co or de na ção;

ADD 74A b) pre pa ra rá, as sis ti do pelo Co mi tê de
Co or de na ção, a ma té ria re que ri da para a pre pa ra ção
de um re la tó rio so bre as po lí ti cas e o Pla no Estra té gi co
da União, e co or de na rá a im ple men ta ção do Pla no.

MOD 75 c) to ma rá as me di das ne ces sá ri as para 
as se gu rar a uti li za ção eco nô mi ca dos re cur sos da
União e será res pon sá vel pe ran te o Con se lho por to -
das as im pli ca ções ad mi nis tra ti vas e fi nan ce i ras das
ati vi da des da União;

MOD 76 d) atu a rá na qua li da de de re pre sen tan -
te le gal da União.

ADD 76A (4bis) O Se cre tá rio-Ge ral po de rá atu -
ar como de po si tá rio de acor dos es pe ci a is es ta be le ci -
dos em con for mi da de com o Arti go 42 da pre sen te
Cons ti tu i ção.

CAPÍTULO II
O Se tor de Ra di o co mu ni ca ções

ARTIGO 12 (CS)
Fun ções e Estru tu ra

MOD 78 1. (1) As fun ções do Se tor de Ra di o co -
mu ni ca ções são, ten do em vis ta os in te res ses es pe cí -
fi cos dos pa í ses em de sen vol vi men to, cum prir os ob -
je ti vos da União, con for me de fi ni dos no Arti go 1º da
Cons ti tu i ção, re la ti vos à ra di o co mu ni ca ção:

– ga ran tin do a uti li za ção ra ci o nal, eqüi ta ti va, efi -
caz e eco nô mi ca do es pec tro ra di o e lé tri co por to dos
os ser vi ços de ra di o co mu ni ca ções, in clu in do aque les
que uti li zam as ór bi tas dos sa té li tes ge o es ta ci o ná ri os
e de ou tros sa té li tes, sob re ser va das dis po si ções do
Arti go 44 da pre sen te Cons ti tu i ção, e pro ce den do a
es tu dos, sem li mi ta ções quan to à gama de fre qüên ci -
as, e ado tan do re co men da ções re la ti vas às ra di o co -
mu ni ca ções.

MOD 83 c) pe las as sem bléi as de ra di o co mu ni -
ca ções;

ADD 84A dbis) pelo Gru po Asses sor das Ra di o -
co mu ni ca ções;

MOD 87 a) de di re i to pró prio, as ad mi nis tra ções
de to dos os Esta dos-Mem bros.

MOD 88 b) qual quer en ti da de ou or ga ni za ção au -
to ri za da, que se tor ne Mem bro de Se tor em con for mi da -
de com as dis po si ções per ti nen tes da Con ven ção.

ARTIGO 13 (CS)
As Con fe rên ci as e as Assem bléi as

de Ra di o co mu ni ca ções

MOD 90 2) As con fe rên ci as mun di a is de ra di o -
co mu ni ca ções se rão nor mal men te con vo ca das de
dois em dois anos, com in ter va los de dois a três anos;
no en tan to, uma des tas con fe rên ci as po de rá não ser
con vo ca da ou uma con fe rên cia adi ci o nal po de rá ser
con vo ca da, res pe i ta das as dis po si ções per ti nen tes
da Con ven ção.

MOD 91 3) As as sem bléi as de ra di o co mu ni ca -
ções se rão tam bém nor mal men te con vo ca das a cada 
dois ou três anos e se rão as so ci a das, quan to a lo ca is
e da tas, às con fe rên ci as mun di a is de ra di o co mu ni ca -
ções, no in tu i to de me lho rar a efi cá cia e a pro du ti vi da -
de do Se tor de Ra di o co mu ni ca ções. As as sem bléi as
de ra di o co mu ni ca ções pre pa ra rão as ba ses téc ni cas
ne ces sá ri as aos tra ba lhos das con fe rên ci as mun di a is 
de ra di o co mu ni ca ções e aten de rão a to das as so li ci -
ta ções das re fe ri das con fe rên ci as; as suas fun ções
en con tram-se des cri tas na Con ven ção.



MOD 92 As de ci sões das con fe rên ci as mun di a is 
de ra di o co mu ni ca ções, das as sem bléi as de ra di o co -
mu ni ca ções e das con fe rên ci as re gi o na is de ra di o co -
mu ni ca ções de ve rão es tar, em to dos os ca sos, em
con for mi da de com as dis po si ções da pre sen te Cons -
ti tu i ção e da Con ven ção. As de ci sões das as sem bléi -
as de ra di o co mu ni ca ções ou das con fe rên ci as re gi o -
na is de ra di o co mu ni ca ções de ve rão es tar tam bém, em 
to dos os ca sos, em con for mi da de com o Re gu la men to
das Ra di o co mu ni ca ções. Qu an do ado ta rem re so lu -
ções e de ci sões, as con fe rên ci as de ve rão ter em con ta 
as re per cus sões fi nan ce i ras pre vi sí ve is e evi tar a ado -
ção de re so lu ções e de ci sões sus ce tí ve is de pro vo car
des pe sas que ex ce dam os li mi tes dos cré di tos fi xa dos
pela Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os.

ARTIGO 14 (CS)
A Jun ta do Re gu la men to
das Ra di o co mu ni ca ções

MOD 95 a) apro var as nor mas re gi men ta is que
in clu am cri té ri os téc ni cos, em con for mi da de com o
Re gu la men to das Ra di o co mu ni ca ções e com as de ci -
sões das com pe ten tes con fe rên ci as de ra di o co mu ni -
ca ções. Estas nor mas re gi men ta is se rão uti li za das
pelo Di re tor e pelo De par ta men to quan do da apli ca -
ção do Re gu la men to das Ra di o co mu ni ca ções, para o 
re gis tro das con sig na ções de fre qüên ci as fe i tas pe los 
Esta dos-Mem bros. Estas re gras po de rão ser ob je to
de co men tá ri os por par te das ad mi nis tra ções e, no
caso de se ve ri fi car de sa cor do per sis ten te, a ques tão
será sub me ti da à pró xi ma con fe rên cia mun di al de ra -
di o co mu ni ca ções;

MOD 97 c) exe cu tar to das as ta re fas adi ci o na is
re la ti vas à con sig na ção e uti li za ção de fre qüên ci as,
con for me in di ca do no nº 78 da pre sen te Cons ti tu i ção,
em har mo nia com os pro ce di men tos es ta be le ci dos
pelo Re gu la men to das Ra di o co mu ni ca ções, e con for -
me de fi ni dos por uma con fe rên cia com pe ten te ou
pelo Con se lho, com o con sen ti men to da ma i o ria dos
Esta dos-Mem bros, ten do em vis ta a pre pa ra ção de
uma tal con fe rên cia ou na exe cu ção das suas de ci -
sões.

MOD 99 (2) Ne nhum mem bro da Jun ta de ve rá,
no que diz res pe i to às suas fun ções a ser vi ço da
União, so li ci tar ou re ce ber ins tru ções de qual quer go -
ver no ou mem bro de um go ver no, nem de qual quer
or ga ni za ção ou pes soa ju rí di ca pú bli ca ou pri va da. Os 
mem bros da Jun ta de ve rão abs ter-se de to mar qual -
quer me di da ou de se as so ci ar a qual quer de ci são
que pos sa ser in com pa tí vel com o seu es ta tu to, tal
como de fi ni do no nº 98 su pra.

MOD 100 (3) Os Esta dos-Mem bros e os Mem -
bros de Se tor de ve rão res pe i tar o ca rá ter ex clu si va -
men te in ter na ci o nal das fun ções dos mem bros da
Jun ta e abs ter-se de pro cu rar in flu en ciá-los no exer cí -
cio das suas fun ções na Jun ta.

ARTIGO 15 (CS)
As Co mis sões de Estu do e o 

Gru po Asses sor de Ra di o co mu ni ca ções

MOD 102 As fun ções res pec ti vas das Co mis -
sões de Estu do e do Gru po Asses sor de Ra di o co mu -
ni ca ções en con tram-se enun ci a das na Con ven ção.

CAPÍTULO III
O Se tor de Nor ma li za ção das Te le co mu ni ca ções

ARTIGO 17 (CS)
Fun ções e Estru tu ra

MOD 104 1) O Se tor de Nor ma li za ção das Te le -
co mu ni ca ções terá por fun ção a con se cu ção dos ob -
je ti vos da União em ma té ria de nor ma li za ção das te -
le co mu ni ca ções enun ci a das no ar ti go 1º da pre sen te
Cons ti tu i ção, ten do pre sen te as pre o cu pa ções par ti -
cu la res dos pa í ses em de sen vol vi men to, es tu dan do
para tan to as ques tões téc ni cas, de ex plo ra ção e ta ri -
fá ri as re la ci o na das com as te le co mu ni ca ções e so bre 
elas ado tan do Re co men da ções vi san do à nor ma li za -
ção das te le co mu ni ca ções em es ca la mun di al.

MOD 107 a) por as sem bléi as mun di a is de nor -
ma li za ção das te le co mu ni ca ções;

ADD 108A bbis) pelo Gru po Asses sor de Nor -
ma li za ção das Te le co mu ni ca ções;

MOD 111 a) de di re i to, as ad mi nis tra ções de to -
dos os Esta dos-Mem bros;

MOD 112 b) qual quer en ti da de ou or ga ni za ção
au to ri za da, em con for mi da de com as dis po si ções
per ti nen tes da Con ven ção.

ARTIGO 18 (CS)
MOD As Assem bléi as Mun di a is de Nor ma li za -

ção das Te le co mu ni ca ções
MOD 113 1) As com pe tên ci as das as sem bléi as

mun di a is de nor ma li za ção das te le co mu ni ca ções en -
con tram-se de fi ni das na Con ven ção.

MOD 114 2) As as sem bléi as mun di a is de nor -
ma li za ção das te le co mu ni ca ções se rão con vo ca das
de qua tro em qua tro anos; no en tan to, po de rá ser or -
ga ni za da uma con fe rên cia adi ci o nal, em con for mi da -
de com as dis po si ções per ti nen tes da Con ven ção.

MOD 115 3) As de ci sões das as sem bléi as mun -
di a is de nor ma li za ção das te le co mu ni ca ções de ve rão 
es tar, em to das as cir cuns tân ci as, em con for mi da de



com as dis po si ções da pre sen te Cons ti tu i ção, da
Con ven ção e dos Re gu la men tos Admi nis tra ti vos. Ao
ado ta rem re so lu ções e de ci sões, as con fe rên ci as de -
ve rão con si de rar as re per cus sões fi nan ce i ras pre vi sí -
ve is e evi tar a ado ção de re so lu ções e de ci sões sus -
ce tí ve is de pro vo car des pe sas que ex ce dam os li mi -
tes su pe ri o res dos cré di tos fi xa dos pela Con fe rên cia
de Ple ni po ten ciá ri os.

ARTIGO 19 (CS)
MOD As Co mis sões de Estu do de Nor ma li za ção

das Co mu ni ca ções e o Gru po Asses sor

MOD 116 As fun ções das Co mis sões de Estu do 
de Nor ma li za ção das Te le co mu ni ca ções e do Gru po
Asses sor en con tram-se enun ci a das na Con ven ção.

CAPÍTULO IV
O Se tor de De sen vol vi men to das

Te le co mu ni ca ções

ARTIGO 21 (CS)
Fun ções e es tru tu ra

MOD 122 b) fo men tar, es pe ci al men te por meio
de par ce ri as, o de sen vol vi men to, a ex pan são e a ex -
plo ra ção das re des e dos ser vi ços de te le co mu ni ca -
ção, par ti cu lar men te nos pa í ses em de sen vol vi men -
to, to man do em con si de ra ção as ati vi da des de ou tros
ór gãos in te res sa dos, re for çan do os me i os de de sen -
vol vi men to de re cur sos hu ma nos, de pla ni fi ca ção, de
ges tão, de mo bi li za ção de me i os e de in ves ti ga ção e
de sen vol vi men to;

ADD 132A bbis) pelo Gru po Asses sor de De -
sen vol vi men to das Te le co mu ni ca ções;

MOD 135  a) de di re i to, as ad mi nis tra ções de to -
dos os Esta dos-Mem bros

MOD l36 b) qual quer en ti da de ou or ga ni za ção
au to ri za da ad mi ti da como Mem bro de Se tor em con -
for mi da de com as dis po si ções per ti nen tes da Con -
ven ção.

ARTIGO 22 (CS)
MOD As con fe rên ci as de de sen vol vi men to

das te le co mu ni ca ções

MOD 142. 4. As con fe rên ci as de de sen vol vi -
men to das te le co mu ni ca ções não pro du zi rão atos fi -
na is. As suas con clu sões to ma rão a for ma de re so lu -
ções, de ci sões, re co men da ções ou re la tó ri os e de ve -
rão es tar, em to das as cir cuns tân ci as, em con for mi -
da de com as dis po si ções da pre sen te Cons ti tu i ção,
da Con ven ção e dos Re gu la men tos Admi nis tra ti vos.
Ao ado ta rem re so lu ções e de ci sões, as con fe rên ci as
de ve rão ter em con ta as re per cus sões fi nan ce i ras

pre vi sí ve is e de ve rão evi tar a ado ção de re so lu ções e
de ci sões sus ce tí ve is de pro vo car des pe sas que ex ce -
dam os li mi tes su pe ri o res dos cré di tos fi xa dos pela
Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os.

ARTIGO 23 (CS)
MOD As Co mis sões de Estu do e o Gru po Asses -
sor de De sen vol vi men to das Te le co mu ni ca ções

MOD 144 As res pec ti vas res pon sa bi li da des das 
Co mis sões de Estu do e do Gru po Asses sor de De -
sen vol vi men to das Te le co mu ni ca ções en con tram-se
es pe ci fi ca das na Con ven ção.

CAPÍTULO V
Ou tras dis po si ções re la ti vas ao

fun ci o na men to da União

ARTIGO 25 (CS)
As Con fe rên ci as Mun di a is de

Te le co mu ni ca ções Inter na ci o na is

MOD 147 2. As de ci sões das con fe rên ci as mun -
di a is de te le co mu ni ca ções in ter na ci o na is de ve rão es -
tar, em to das os ca sos, em con for mi da de com as dis -
po si ções da pre sen te Cons ti tu i ção e da Con ven ção.
Ao ado ta rem re so lu ções e de ci sões, as con fe rên ci as
de ve rão ter em con ta as re per cus sões fi nan ce i ras
pre vi sí ve is e evi tar a ado ção de re so lu ções sus ce tí ve -
is de pro vo car des pe sas que ex ce dam os li mi tes su -
pe ri o res dos cré di tos fi xa dos pela Con fe rên cia de
Ple ni po ten ciá ri os.

ARTIGO 27 (CS)
Os fun ci o ná ri os ele i tos e o pes so al da União

MOD 151 (2) Os Esta dos-Mem bros e os Mem -
bros de Se tor de ve rão res pe i tar o ca rá ter ex clu si va -
men te in ter na ci o nal das fun ções des ses fun ci o ná ri os
ele i tos e do pes so al da União e abs ter-se de ten tar in -
flu en ciá-los na exe cu ção de suas ati vi da des.

MOD 153 (4) Para ga ran tir o fun ci o na men to efi -
caz da União, os Esta dos-Mem bros de que se jam na -
ci o na is o Se cre tá rio-Ge ral, o Vice-Se cre tá rio-Ge ral
ou o Di re tor de um Se tor de ve rão, na me di da do pos -
sí vel, abs ter-se de dis pen sá-los en tre duas Con fe rên -
ci as de Ple ni po ten ciá ri os.

ARTIGO 28 (CS)
Fi nan ças da União

MOD 159  2.  As des pe sas da União se rão co -
ber tas:

ADD 159A a) pe las con tri bu i ções dos seus
Esta dos-Mem bros e dos Mem bros dos Se to res;



ADD 159B  b) por ou tras ren das con for me de fi ni -
das na Con ven ção ou nos Re gu la men tos Fi nan ce i ros.

ADD 159C 3. Cada Esta do-Mem bro e Mem bro
de Se tor pa ga rá uma soma equi va len te ao nú me ro de 
uni da des da clas se con tri bu ti va que hou ver es co lhi do
de acor do com os nú me ros 160 e 161I a se guir.

ADD 159D 4. As des pe sas de cor ren tes da re a li -
za ção de con fe rên ci as re gi o na is re fe ri das no nº 43 da
pre sen te Cons ti tu i ção se rão co ber tas, to man do por
base as suas res pec ti vas clas ses con tri bu ti vas, por
to dos os Esta dos-Mem bros da re gião in te res sa da e,
quan do for o caso, da mes ma ma ne i ra, pe los Esta -
dos-Mem bros de ou tras re giões que par ti ci pa rem de
tais con fe rên ci as.

MOD 160 5. (1) Os Esta dos-Mem bros e os
Mem bros dos Se to res es co lhe rão li vre men te a clas se 
con tri bu ti va com que pre ten dem par ti ci par nas des -
pe sas da União.

MOD 161 (2) Esta es co lha será fe i ta nos seis
me ses se guin tes ao tér mi no du ran te a re a li za ção de
uma Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os, em con for mi -
da de com a es ca la das clas ses con tri bu ti vas e das
con di ções in di ca das na Con ven ção, bem como dos
pro ce di men tos des cri tos a se guir.

ADD 161A (3) Os Esta dos-Mem bros es co lhe rão 
suas clas ses con tri bu ti vas de acor do com a es ca la de 
clas ses con tri bu ti vas e nas con di ções es ta be le ci das
pela Con ven ção, ob ser va dos os pro ce di men tos des -
cri tos a se guir.

ADD 161B 6. (1) Em sua ses são ime di a ta men te
an te ri or à Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os, o Con se -
lho fi xa rá o va lor pro vi só rio da uni da de de con tri bu i -
ção, to man do por base o es bo ço de pla ne ja men to fi -
nan ce i ro para o pe río do cor res pon den te e o nú me ro
to tal de uni da des de con tri bu i ção.

ADD 161C (2) O Se cre tá rio-Ge ral in for ma rá aos 
Esta dos-Mem bros e aos Mem bros dos Se to res o va -
lor pro vi só rio da uni da de de con tri bu i ção de ter mi na da 
con for me o nº 161B su pra e con vi da rá os Esta -
dos-Mem bros a no ti fi car, no pra zo de até uma se ma -
na an tes da data pre vis ta para a ins ta la ção da Con fe -
rên cia de Ple ni po ten ciá ri os, a clas se cor tri bu ti va que
ti ve rem es co lhi do a tí tu lo pro vi só rio.

ADD 161D (3) A Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri -
os, na pri me i ra se ma na dos seus tra ba lhos, de ter mi -
na rá o li mi te má xi mo pro vi só rio do va lor da uni da de
de con tri bu i ção re sul tan te das me di das to ma das pelo
Se cre tá rio-Ge ral em ob ser vân cia às dis po si ções dos
nºs 161B e 161C aci ma e le van do em con si de ra ção
as mo di fi ca ções de clas se con tri bu ti va no ti fi ca das pe -
los Esta dos-Mem bros ao Se cre tá rio-Ge ral, bem

como as clas ses con tri bu ti vas que per ma ne ce ram
inal te ra das.

ADD 161E (4) To man do por base o es bo ço de
pla ne ja men to fi nan ce i ro re vi sa do, a Con fe rên cia de
Ple ni po ten ciá ri os de ter mi na rá o li mi te su pe ri or de fi ni -
ti vo do va lor da uni da de de con tri bu i ção. O Se cre tá -
rio-Ge ral con vi da rá en tão os Esta dos-Mem bros a
anun ci ar, an tes do en cer ra men to da pe núl ti ma se ma -
na da Con fe rên cia de ple ni po ten ciá ri os, suas es co -
lhas de clas se con tri bu ti va de fi ni ti vas.

ADD 161F (5) Os Esta dos-Mem bros que de i xa -
rem de no ti fi car o Se cre tá rio-Ge ral de sua de ci são até 
a data fi xa da pela Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os
con ser va rão a clas se con tri bu ti va pre vi a men te es co -
lhi da.

ADD 161G (6) Após es ses pro ce di men tos, a
Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os apro va rá o pla ne ja -
men to fi nan ce i ro de fi ni ti vo com base no nú me ro to tal
de uni da des de con tri bu i ção cor res pon den tes às
clas ses con tri bu ti vas de fi ni ti vas es co lhi das pe los
Esta dos-Mem bros e às clas ses con tri bu ti vas dos
Mem bros dos Se to res na data em que o pla ne ja men -
to fi nan ce i ro for apro va do.

ADD 161H 7. 1) O Se cre tá rio-Ge ral in for ma rá
aos Mem bros dos Se to res o li mi te su pe ri or de fi ni ti vo
do va lor da uni da de de con tri bu i ção e os con vi da rá a
no ti fi car, no pra zo de três me ses a par tir do en cer ra -
men to da Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os, a clas se
con tri bu ti va que ti ve rem es co lhi do.

ADD 161I 2) Os Mem bros de Se tor que de i xa -
rem de no ti fi car o Se cre tá rio Ge ral de sua de ci são no
pra zo de três me ses con ser va rão a clas se con tri bu ti -
va pre vi a men te es co lhi da.

MOD 162 3) Emen das à es ca la das clas ses
con tri bu ti vas ado ta das por uma Con fe rên cia de Ple ni -
po ten ciá ri os se rão apli ca das para a es co lha da clas -
se con tri bu ti va até a Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os 
se guin te.

MOD 163 4) A clas se con tri bu ti va es co lhi da por
um Esta do-Mem bro ou por um Mem bro de Se tor é
apli cá vel a par tir do pri me i ro or ça men to bi e nal pos te -
ri or à Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os

SUP 164
MOD 165 5. Ao es co lher uma clas se con tri bu ti -

va, um Esta do-Mem bro não a re du zi rá mais que de
duas clas ses con tri bu ti vas e o Con se lho lhe in di ca rá
de que for ma a re du ção será gra du al men te im ple -
men ta da no pe río do en tre as Con fe rên ci as de Ple ni -
po ten ciá ri os. No en tan to, em con di ções ex cep ci o na is
tais como ca tás tro fes na tu ra is que re que i ram pro gra -
mas de aju da in ter na ci o nal, a Con fe rên cia de Ple ni -



po ten ciá ri os po de rá au to ri zar uma re du ção ma i or no
nú me ro de uni da des de con tri bu i ção quan do so li ci ta -
da por um Esta do-Mem bro que ti ver ma ni fes ta do sua
in ca pa ci da de de man ter a clas se con tri bu ti va ori gi nal -
men te es co lhi da.

ADD 165bis 5.bis Em con di ções ex cep ci o na is
tais como ca tás tro fes na tu ra is que en se jem pro gra -
mas de aju da in ter na ci o nal, o Con se lho po de rá au to -
ri zar uma re du ção no nú me ro de uni da des de con tri -
bu i ção quan do so li ci ta da por um Esta do-Mem bro que 
ti ver ma ni fes ta ção sua in ca pa ci da de de man ter a
clas se con tri bu ti va ori gi nal men te es co lhi da.

ADD165A 5ter Os Esta dos-Mem bros e os Mem -
bros dos Se to res po de rão a qual quer tem po es co lher
uma clas se con tri bu ti va ma i or do que aque la já por
eles ado ta da.

SUP 166
SUP 167
MOD 168. 8. Os Esta dos-Mem bros e os Mem bros 

dos Se to res pa ga rão adi an ta da men te a sua quo ta con -
tri bu ti va anu al, cal cu la da com base no or ça men to bi e nal 
apro va do pelo Con se lho e to man do em con ta qua is quer 
ajus ta men tos que este te nha ado ta do.

MOD 169 9. Um Esta do-Mem bro cu jos pa ga -
men tos à União es te jam em atra so per de o di re i to de
voto de fi ni do nos nú me ros 27 e 28 da pre sen te Cons -
ti tu i ção quan do o mon tan te dos seus pa ga men tos em 
atra so for igual ou su pe ri or ao mon tan te das suas
con tri bu i ções de vi das nos dois anos pre ce den tes.

MOD 170 10. As dis po si ções es pe ci fi cas que re -
gu lam as con tri bu i ções fi nan ce i ras dos Mem bros de
Se tor e de ou tras or ga ni za ções in ter na ci o na is cons -
tam da Con ven ção.

ARTIGO 31 (CS)
Ca pa ci da de ju rí di ca da União

MOD 176 A União goza, no ter ri tó rio de cada um 
dos seus Esta dos-Mem bros, da ca pa ci da de ju rí di ca
ne ces sá ria para exer cer as suas fun ções e al can çar
os seus ob je ti vos.

ARTIGO 32 (CS)
Re gu la men to Inter no das con fe rên ci as

e ou tras re u niões

MOD 177 1. Para a or ga ni za ção dos seus tra ba -
lhos e con du ção dos seus de ba tes, as con fe rên ci as e
re u niões da União apli ca rão o Re gu la men to Inter no
das con fe rên ci as e de ou tras re niões da União ado ta -
dos pela Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os.

MOD 178 2. As con fe rên ci as, as sem bléi as e o
Con se lho po de rão ado tar as nor mas que con si de rem

in dis pen sá ve is para com ple tar aque las do Re gu la -
men to Inter no. No en tan to, es tas nor mas com ple men -
ta res de ve rão ser com pa tí ve is com as dis po si ções da
pre sen te Cons ti tu i ção, da Con ven ção e do Re gu la -
men to Inter no re fe ri do no nº 177 su pra; se se tra tar de
re gras com ple men ta res ado ta das por con fe rên ci as
ou as sem bléi as, se rão pu bli ca das sob a for ma de do -
cu men tos des tas úl ti mas.

CAPÍTULO VI
Dis po si ções ge ra is re la ti vas

às te le co mu ni ca ções

ARTIGO 33 (CS)
Di re i to do pú bli co de uti li zar o ser vi ço

in ter na ci o nal de te le co mu ni ca ções

MOD 179 Os Esta dos-Mem bros re co nhe cem ao
pú bli co o di re i to de se cor res pon der por in ter mé dio do
ser vi ço in ter na ci o nal de cor res pon dên cia pú bli ca. Os
ser vi ços, as ta xas e as ga ran ti as se rão os mes mos para 
to dos os usuá ri os, den tro de cada ca te go ria de cor res -
pon dên cia, sem qual quer pri o ri da de ou pre fe rên cia.

ARTIGO 34 (CS)
De ten ção das te le co mu ni ca ções

MOD 180 1. Os Esta dos-Mem bros re ser vam-se
o di re i to de de ter, de acor do com a sua Lei na ci o nal, a
trans mis são de qual quer te le gra ma par ti cu lar que pa -
re ça pe ri go so para a se gu ran ça do Esta do ou con trá -
rio às suas leis, à or dem pú bli ca ou aos bons cos tu -
mes, sob con di ção de avi sa rem ime di a ta men te o pos -
to de ori gem so bre a de ten ção to tal do te le gra ma ou
de uma qual quer par te dele, sal vo se essa no ti fi ca ção 
pa re cer pe ri go sa para a se gu ran ça do Esta do.

MCD 181 2.Os Esta dos-Mem bros re ser vam-se
tam bém o di re i to de sus tar, de acor do com a sua lei
na ci o nal, qual quer ou tra te le co mu ni ca ção par ti cu lar
que pos sa pa re cer pe ri go sa para a se gu ran ça do
Esta do ou con trá ria as suas leis, à or dem pú bli ca ou
aos bons cos tu mes.

ARTIGO 35 (CS)
Sus pen são do ser vi ço

MOD 182 Cada Esta do-Mem bro re ser va-se o
di re i to de sus pen der o ser vi ço in ter na ci o nal de te le -
co mu ni ca ções, quer de um modo ge ral, quer so men te 
no que res pe i te a cer tas re la ções e/ou a cer tas es pé -
ci es de cor res pon dên cia de sa í da, de en tra da ou de
trân si to,  sob con di ção de avi sar ime di a ta men te cada
um dos ou tros mem bros por in ter mé dio do Se cre tá -
rio-Ge ral.



ARTIGO 36 (CS)
Res pon sa bi li da de

MOD 183 Os Esta dos-Mem bros não ace i ta rão
qual quer res pon sa bi li da de pe ran te os usuá ri os dos
ser vi ços in ter na ci o na is de te le co mu ni ca ções, par ti -
cu lar men te quan to a re cla ma ções que vi sem à ob ten -
ção de in de ni za ções por per das e da nos.

ARTIGO 37 (CS)
Si gi lo das te le co mu ni ca ções

MOD 184 1. Os Esta dos-Mem bros Com pro me -
tem-se a to mar to das as me di das pos sí ve is, com pa tí -
ve is com o sis te ma de te le co mu ni ca ções uti li za do,
ten den tes a as se gu rar o si gi lo das cor res pon dên ci as
in ter na ci o na is.

ARTIGO 38 (CS)
Esta be le ci men to, ex plo ra ção e sal va guar da 

dos ca na is e ins ta la ções de te le co mu ni ca ções

MOD 186 1. Os Esta dos-Mem bros to ma rão as
me di das con ve ni en tes para es ta be le cer, nas me lho -
res con di ções téc ni cas, os ca na is e ins ta la ções ne -
ces sá ri os para as se gu rar a per mu ta rá pi da e inin ter -
rup ta das te le co mu ni ca ções in ter na ci o na is.

MOD 188 3. Os Esta dos-Mem bros as se gu ra -
rão a sal va guar da des tas vias e ins ta la ções den tro
dos li mi tes da sua ju ris di ção.

MOD 189 4. Sal vo se exis ti rem acor dos es pe -
ci a is que fi xem ou tras con di ções, to dos os mem bros 
to ma rão as me di das ade qua das para as se gu rar a
ma nu ten ção das se ções de cir cu i tos in ter na ci o na is
de te le co mu ni ca ções com pre en di das nos li mi tes do
seu con tro le.

ADD 189A Os Esta dos-Mem bros re co nhe cem
a ne ces si da de de to mar me di das prá ti cas para im -
pe dir que a ope ra ção de apa re lhos elé tri cos e de to -
dos os ti pos de ins ta la ções pre ju di que a ope ra ção
de ins ta la ções de te le co mu ni ca ções si tu a das na ju -
ris di ção de ou tro Esta do-Mem bro.

ARTIGO 39 (CS)
No ti fi ca ção de con tra ven ções

MOD 190 A fim de fa ci li tar a apli ca ção das dis -
po si ções do ar ti go 6º da pre sen te Cons ti tu i ção, os
Esta dos-Mem bros com pro me tem-se a man ter re ci -
pro ca men te in for ma dos e, quan do opor tu no, pres ta -
rem-se as sis tên cia no caso de con tra ven ções às
dis po si ções da pre sen te Cons ti tu i ção, da Con ven -
ção e dos Re gu la men tos Admi nis tra ti vos.

ARTIGO 42 (CS)
Acor dos es pe ci a is

MOD 193 Os Esta dos-Mem bros re ser vam-se
para si pró pri os, para as agên ci as de ope ra ção por
eles re co nhe ci das e para ou tras ope ra do ras de vi da -
men te au to ri za das para esse efe i to, a fa cul da de de
ce le brar acor dos es pe ci a is so bre ques tões de te le co -
mu ni ca ções que não in te res sem à ge ne ra li da de dos
Esta dos-Mem bros. To da via, es ses acor dos não de ve -
rão con tra ri ar as dis po si ções da pre sen te Cons ti tu i -
ção, da Con ven ção ou dos Re gu la men tos Admi nis tra -
ti vos no que res pe i ta às in ter fe rên ci as pre ju di ci a is
que a sua exe cu ção pos sa pro vo car nos ser vi ços de
ra di o co mu ni ca ções dos ou tros Esta dos-Mem bros e,
em ge ral, no que res pe i ta aos pre ju í zos téc ni cos que
essa exe cu ção pos sa ca u sar à ex plo ra ção de ou tros
ser vi ços de te le co mu ni ca ções de ou tros Esta -
dos-Mem bros.

ARTIGO 43 (CS)
Con fe rên ci as, Acor dos e 
Orga ni za ções Re gi o na is

MOD 194 Os Esta dos-Mem bros re ser vam-se o
di re i to de or ga ni zar con fe rên ci as re gi o na is, de ce le -
brar acor dos re gi o na is e de cri ar or ga ni za ções re gi o -
na is para re gu lar ques tões de te le co mu ni ca ções sus -
ce tí ve is de se rem tra ta dos num pla no re gi o nal. Os
acor dos re gi o na is não de ve rão con tra ri ar a pre sen te
Cons ti tu i ção ou a Con ven ção.

CAPÍTULO VII
Dis po si ções es pe ci a is re la ti vas 

às ra di o co mu ni ca ções

ARTIGO 44 (CS)
Uti li za ção do es pec tro de fre qüên ci as 

ra di o e lé tri cas e da ór bi ta dos 
sa té li tes ge o es ta ci o ná ri os

MOD 196  2. Na uti li za ção de fa i xas de fre qüên -
cia para as ra di o co mu ni ca ções, os Esta dos-Mem bros 
to ma rão em con ta o fato de as fre qüên ci as e qua is -
quer ór bi tas as so ci a das, in clu si ve a ór bi ta dos sa té li -
tes ge o es ta ci o ná ri os, se rem re cur sos na tu ra is li mi ta -
dos que de vem ser uti li za dos de for ma ra ci o nal, efi caz 
e eco nô mi ca, em con for mi da de com as dis po si ções
do Re gu la men to das Ra di o co mu ni ca ções, a fim de
per mi tir as di ver sos pa í ses, ou gru pos de pa í ses, um
aces so eqüi ta ti vo a es sas ór bi tas e a es sas fre qüên ci -
as, ten do em vis ta as ne ces si da des par ti cu la res dos
pa í ses em de sen vol vi men to e a si tu a ção ge o grá fi ca
de cer tos pa í ses.



ARTIGO 45 (CS)
Inter fe rên ci as pre ju di ci a is

MOD 197  1. To das as es ta ções, qual quer que
seja o seu fim, de ve rão ser es ta be le ci das e ope ra das
de for ma a não ca u sa rem in ter fe rên ci as pre ju di ci a is
às co mu ni ca ções ou ser vi ços ra di o e lé tri cos dos ou -
tros Esta dos-Mem bros, das em pre sas ope ra do ras re -
co nhe ci das e de ou tras em pre sas ope ra do ras de vi da -
men te au to ri za das a as se gu rar um ser vi ço de ra di o -
co mu ni ca ções e que fun ci o nem con for me as dis po si -
ções do Re gu la men to das Ra di o co mu ni ca ções.

MOD 198  2. Cada Esta do-Mem bro obri ga-se a
exi gir das em pre sas ope ra do ras por ele re co nhe ci das 
e das ou tras em pre sas ope ra do ras de vi da men te au -
to ri za das para esse efe i to a ob ser vân cia das pres cri -
ções do nº 197.

MOD 199  3. Os Esta dos-Mem bros re co nhe -
cem, ade ma is, a ne ces si da de de to mar as me di das
pos sí ve is para im pe dir que o fun ci o na men to de apa -
re lhos e ins ta la ções elé tri cas ae qua is quer es pé cie
ca u se in ter fe rên ci as pre ju di ci a is às co mu ni ca ções ou
ser vi ços ra di o e lé tri cos men ci o na dos no nº 197.

ARTIGO 47 (CS)
Si na is de so cor ro, ur gên cia, se gu ran ça ou

iden ti fi ca ção fal sos ou en ga no sos 

MOD 201.  Os Esta dos-Mem bros obri gam-se a
to mar as me di as úte is para re pri mir a trans mis são ou
a cir cu la ção de si na is de so cor ro, de ur gên cia, de se -
gu ran ça ou de iden ti fi ca ção as fal sos ou en ga no sos e
a co la bo rar com o fim doe lo ca li zar e iden ti fi car as es -
ta ções sob a sua ju ris di ção que emi tam tais si na is.

ARTIGO 48 (CS)
Insta la ções dos ser vi ços de de fe sa na ci o nal

MOD 202  1. Os Esta dos-Mem bros con ser vam
in te i ra li ber da de no que res pe i ta às ins ta la ções ra di o -
e lé tri cas mi li ta res.

CAPÍTULO VIII
Re la ções com a Orga ni za ção das 

Na ções Uni das, com ou tras or ga ni za ções 
in ter na ci o na is e com os Esta dos não Mem bros

ARTIGO 51 (CS)
Re la ções com Esta dos-não-mem bros

MOD 207.  To dos os Esta dos-Mem bros re ser -
vam-se, para si pró pri os e para as ex plo ra ções re co -
nhe ci das, a fa cul da de de fi xar as con di ções em que
ad mi tem o es ta be le ci men to de te le co mu ni ca ções
com um Esta do que não seja mem bro da União. Se
uma te le co mu ni ca ção ori gi ná ria de um tal Esta do for

ace i ta por um Esta do-Mem bro, de ve rá ser trans mi ti da 
e, na me di da em que uti li ze as vias de te le co mu ni ca -
ções de um Esta do-Mem bro, ser-lhe-ão apli cá ve is as
dis po si ções obri ga tó ri as da pre sen te Cons ti tu i ção, da 
Con ven ção e dos Re gu la men tos Admi nis tra ti vos,
bem como as ta xas usu a is.

CAPÍTULO IX
Dis po si ções fi na is

ARTIGO 52 (CS)
Ra ti fi ca ção, ace i ta ção ou apro va ção

MOD 208   1. (1) A pre sen te Cons ti tu i ção e a
Con ven ção se rão ra ti fi ca das ace i tas ou apro va das si -
mul ta ne a men te por to dos os Esta dos-Mem bros sig -
na tá ri os, de acor do com as suas re gras cons ti tu ci o -
na is, sob a for ma de um úni co ins tru men to. Esse ins -
tru men to será de po si ta do, no mais cur to pra zo pos sí -
vel, jun to ao Se cre tá rio Ge ral. O Se cre tá rio-Ge ral in -
for ma rá os Esta dos-Mem bros do de pó si to de cada
Instru men to.

MCD 209    2. (1) Du ran te um pe río do de dois
anos a con tar da data da en tra da em vi gor da pre sen -
te Cons ti tu i ção e da Con ven ção, qual quer mem bro
sig na tá rio go za rá dos di re i tos con fe ri dos aos mem -
bros da União nos nºs 25 a 28 da pre sen te Cons ti tu i -
ção, mes mo que não te nha de po si ta do o ins tru men to
de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção ou de apro va ção nos ter -
mos do nú me ro an te ri or.

MOD 210 (2) Expi ra do um pe río do de dois anos
a con tar da data de en tra da en vi gor da pre sen te
Cons ti tu i ção e da Con ven ção, um Esta do-Mem bro
sig na tá rio que não te nha de po si ta do o ins tru men to de 
ra ti fi ca ção, de ace i ta ção ou de apro va ção nos ter mos
do nº 208, e en quan to não ti ver sido de po si ta do, de i -
xa rá de es tar au to ri za do a vo tar em qual quer con fe -
rên cia da União, em qual quer ses são do con se lho,
em qual quer re u nião dos se to res da União e ain da em 
qual quer con sul ta por cor res pon dên cia efe tu a da em
con for mi da de com as dis po si ções da pre sen te Cons -
ti tu i ção e da Con ven ção. À ex ce ção do di re i to de voto,
to dos os de ma is di re i tos des se Esta do-Mem bro não
se rão afe ta dos.

ARTIGO 53 (CS)
Ade são

MOD 212 1. Um Esta do-Mem bro que não te nha
as si na do a pre sen te Cons ti tu i ção e a Con ven ção ou,
sob re ser va das dis po si ções do Arti go 2º da pre sen te
Cons ti tu i ção, qual quer ou tro Esta do men ci o na do no
Arti go 2º pode ade rir a todo o tem po à pre sen te Cons -
ti tu i ção e à Con ven ção. Esta ade são será efe tu a do si -



mul ta ne a men te sob a for ma de um ins tru men to úni co
co brin do a Cons ti tu i ção e a Con ven ção.

MOD 213 2. O ins tru men to de ade são será de -
po si ta do jun to ao Se cre tá rio-Ge ral que, logo que o re -
ce ba, no ti fi ca rá os mem bros do de pó si to de cada ins -
tru men to de ade são e en vi a rá a cada um uma có pia
au ten ti ca da do mes mo.

ARTIGO 54 (CS)
Re gu la men tos Admi nis tra ti vos

ADD 216A Os Re gu la men tos Admi nis tra ti vos
re fe ri dos no nº 216 per ma ne ce rão vi gen tes, su je i tos
às re vi sões que pos sam ser ado ta das pela apli ca ção
das dis po si ções dos nºs 89 e 146 des ta Cons ti tu i ção.
Qu al quer re vi são, quer par ci al, quer com ple ta, dos
Re gu la men tos Admi nis tra ti vos, será apli cá vel, a par tir 
da data ou das da tas nela es pe ci fi ca da(s), ape nas
para os Esta dos-Mem bros que, an te ri or men te àque la 
data ou àque las da tas, ti ve rem no ti fi ca do o Se cre tá -
rio-Ge ral do seu con sen ti men to em apli car a re vi são
ado ta da.

SUP 217
ADD 217A Um Esta do-Mem bro no ti fi ca rá o seu

con sen ti men to para apli car uma re vi são par ci al ou
com ple ta dos Re gu la men tos Admi nis tra ti vos me di an -
te o de pó si to, jun to ao Se cre tá rio-Ge ral, de um ins tru -
men to de ra ti fi ca ção, ace i ta ção ou apro va ção da que -
la re vi são, ou de ade são a ela, ou por meio de uma
no ti fi ca ção ao Se cre tá rio-Ge ral de que seu con sen ti -
men to para apli car a re vi são ado ta da.

ADD 217B Qu al quer Esta do-Mem bro po de rá,
ou tros sim, no ti fi car o Se cre tá rio-Ge ral de que sua ra -
ti fi ca ção, ace i ta ção ou apro va ção das emen das à pre -
sen te Cons ti tu i ção ou à Con ven ção, nos ter mos do
Arti go 55 da Cons ti tu i ção e do Arti go 42 da Con ven -
ção, ou de sua ade são a es tes ins tru men tos, con for -
me emen da dos, im pli cam seu con sen ti men to para
apli car to das as re vi sões dos Re gu la men tos Admi nis -
tra ti vos, quer par ci a is, quer com ple tas, ado ta das por
uma con fe rên cia com pe ten te an te ri or men te à as si na -
tu ra das re fe ri das emen das à pre sen te Cons ti tu i ção e
à Con ven ção.

ADD 217C A no ti fi ca ção re fe ri da no nº 217B su -
pra será dada no mo men to do de pó si to, por um Esta -
do-Mem bro, do seu ins tru men to de ra ti fi ca ção, ace i ta -
ção ou apro va ção das emen das à pre sen te Cons ti tu i -
ção ou à Con ven ção, ou de ade são a es ses ins tru -
men tos con for me re vi sa dos.

ADD 217D Qu al quer re vi são dos Re gu la men tos 
Admi nis tra ti vos apli car-se-á pro vi so ri a men te, a par tir
da data em que as emen das en tra rem, em vi gor, a to -

dos os Esta dos-Mem bros que te nham as si na do essa
re vi são e não te nham no ti fi ca do o Se cre tá rio-Ge ral
do seu con sen ti men to para apli cá-la nos ter mos dos
nºs 217A e 217B su pra. Essa apli ca ção pro vi só ria
terá efe i to uni ca men te se o Esta do Mem bro em ques -
tão não se ti ver ma ni fes ta do con tra ri a men te no mo -
men to da as si na tu ra da re vi são.

MOD 218 4. Essa apli ca ção pro vi só ria con ti nu a -
rá em vi gor até que o Esta do-Mem bro no ti fi que o Se -
cre tá rio-Ge ral do seu con sen ti men to em fi car obri ga -
do por uma tal re vi são.

SUP 219
SUP 220
SUP 221
ADD 221A Se um Esta do-Mem bro de i xar de no -

ti fi car o Se cre tá rio-Ge ral de sua de ci são com re la ção
ao seu con sen ti men to para se obri gar nos ter mos do
nº 218 su pra no pra zo de trin ta e seis me ses após a
data ou as da tas de en tra da em vi gor da re vi são, será
con si de ra do como ha ven do con sen ti do a apli car
aque la re vi são.

ADD 221B Qu al quer apli ca ção pro vi só ria den tro 
do es co po do nº 217D ou qual quer con sen ti men to
para se obri gar nos ter mos do nº 221A es ta rá su je i to a 
qual quer re ser va e even tu al men te fe i ta pelo Esta -
do-Mem bro in te res sa do na al tu ra da as si na tu ra da re -
vi são. Qu al quer con sen ti men to para se obri gar no
âm bi to do nº 216A, 217A, 217B e 218 su pra es ta rá su -
je i ta a qual quer re ser va even tu al men te fe i ta pelo Esta -
do-Mem bro in te res sa do no mo men to da as si na tu ra
dos Re gu la men tos Admi nis tra ti vos ou de suas re vi -
sões, con tan to que a re ser va seja man ti da quan do o
Esta do-Mem bro no ti fi car o Se cre tá rio-Ge ral so bre o
seu con sen ti men to para apli car a re vi são ado ta da.

SUP 222
MOD 223 O Se cre tá rio-Ge ral in for ma rá pron ta -

men te os Esta dos-Mem bros res pe i to de qual quer no -
ti fi ca ção re ce bi da nos ter mos do pre sen te Arti go.

ARTIGO 55 (CS)
Emen das à Pre sen te Cons ti tu i ção

MOD 224 1. Qu al quer Esta do-Mem bro da União 
po de rá pro por al te ra ções à pre sen te Cons ti tu i ção.
Uma tal pro pos ta deve, para po der ser trans mi ti da a
to dos os mem bros da União e por eles exa mi na da em 
tem po útil, che gar ao Se cre tá rio-Ge ral o mais tar dar
oito me ses an tes da data fi xa da para a aber tu ra da
Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os. O Se cre tá rio-Ge ral
trans mi ti rá, o mais de pres sa pos sí vel e o mais tar dar
seis me ses an tes des ta úl ti ma data, essa pro pos ta a
to dos os Esta dos-Mem bros da União.



MOD 225 2. Qu al quer pro pos ta de mo di fi ca ção
de uma al te ra ção apre sen ta da em con for mi da de com 
o nú me ro an te ri or pode, no en tan to, ser sub me ti da a
qual quer no men to por um Esta do-Mem bro da União
ou pela sua de le ga ção na Con fe rên cia de Ple ni po ten -
ciá ri os.

MOD 228 5. São apli cá ve is as dis po si ções ge ra -
is re la ti vas às con fe rên ci as e ao Re gu la men to Inter no 
das con fe rên ci as e ou tras re u niões que fi gu ram na
Con ven ção, a me nos que os pa rá gra fos pre ce den tes
do pre sen te Arti go, que pre va le ce rão, dis po nham de
ou tra for ma.

MOD 229 6. To das as al te ra ções à pre sen te
Cons ti tu i ção ado ta das por uma Con fe rên cia de Ple ni -
po ten ciá ri os en tra rão em vi gor, na sua to ta li da de e
sob a for ma de um ins tru men to de al te ra ção úni co, na
data fi xa da pela Con fe rên cia, en tre os Esta dos-Mem -
bros que ti ve rem de po si ta do, an tes des sa data, o seu
ins tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção, de apro va -
ção ou de ade são à pre sen te Cons ti tu i ção e ao ins tru -
men to de al te ra ção. Fica ex clu í da a ra ti fi ca ção, a ace i -
ta ção, a apro va ção ou a ade são a ape nas uma par te
des se ins tru men to de al te ra ção.

MOD 230 7. O Se cre tá rio-Ge ral no ti fi ca rá a to -
dos os Esta dos-Mem bros so bre o de pó si to de cada
ins tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção, de apro va -
ção ou de ade são.

ARTIGO 56 (CS)
So lu ção de Con tro vér si as

MOD 233 1. Os Esta dos-Mem bros po de rão re -
sol ver os seus con fli tos so bre ques tões re la ti vas à
in ter pre ta ção ou à apli ca ção da pre sen te Cons ti tu i -
ção, da Con ven ção ou dos Re gu la men tos Admi nis -
tra ti vos por ne go ci a ção, por via di plo má ti ca ou de
acor do com pro ce di men tos es ta be le ci dos em tra ta -
dos bi la te ra is ou mul ti la te ra is ce le bra dos en tre eles
para a so lu ção de con fli tos in ter na ci o na is ou por
qual quer ou tro mé to do que de ci dam de co mum
acor do.

MOD 234 2. Caso ne nhum des tes me i os de re -
so lu ção seja ado ta do, qual quer Esta do-Mem bro,
par te num con fli to, po de rá re cor rer à ar bi tra gem, de
har mo nia com o pro ce di men to de fi ni do na Con ven -
ção.

MOD 235 3. O Pro to co lo Fa cul ta ti vo so bre a
re so lu ção obri ga tó ria de li tí gi os re la ti vos à pre sen te
Cons ti tu i ção, à Con ven ção e aos Re gu la men tos
Admi nis tra ti vos é apli cá vel en tre os mem bros que
se jam par tes nes se Pro to co lo.

ARTIGO 57 (CS)
De nún cia da pre sen te Cons ti tu i ção

 e da Con ven ção

MOD 236 1. Qu al quer Esta do-Mem bro que te -
nha ra ti fi ca do, ace i ta do ou apro va do a pre sen te
Cons ti tu i ção e a Con ven ção, ou que a elas te nha ade -
ri do, tem o di re i to de as de nun ci ar. Nes se caso, a pre -
sen te Cons ti tu i ção e a Con ven ção se rão de nun ci a -
das si mul ta ne a men te sob a for ma de um ins tru men to
úni co, atra vés de uma no ti fi ca ção di ri gi da ao Se cre -
táio-Ge ral. Após a re cep ção des sa no ti fi ca ção, o Se -
cre tá rio-Ge ral avi sa rá os de ma is Esta dos-Mem bros.

ARTIGO 58 (CS)
Entra da em vi gor e as sun tos co ne xos

241 4. O ori gi nal da pre sen te Cons ti tu i ção e da
Con ven ção, nas lín guas ára be, chi ne sa, es pa nho la,
fran ce sa, in gle sa e rus sa, fi ca rá de po si ta do nos ar -
qui vos da União. O Se cre tá rio-Ge ral en vi a rá, nas lín -
guas pe di das, uma có pia con for me, cer ti fi ca da, a
cada um dos mem bros sig na tá ri os.

PAR TE II
Data da en tra da em vi gor

As Emen das cons tan tes do pre sen te ins tru men -
to en tra rão em vi gor, con jun ta men te e na for ma de um 
úni co ins tru men to, em 1º de ja ne i ro de 2000, en tre as
Par tes que, até aque la data, te nham de po si ta do seu
ins tru men to de ra ti fi ca ção, de ace i ta ção, de apro va -
ção ou de ade são à Cons ti tu i ção e à Con ven ção da
União Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (Ge ne bra,
1992).

Em tes te mu nho do que os Ple ni po ten ciá ri os
aba i xo as si na dos as si nam o ori gi nal do pre sen te ins -
tru men to de emen da à Cons ti tu i ção da União Inter na -
ci o nal de Te le co mu ni ca ções (Ge ne bra, 1992), com a
re da ção dada pela Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os
(Qu i o to, 1994).

Min ne a po lis, 6 de no vem bro de 1998.

Ane xo

De fi ni ção de cer tos ter mos uti li za dos na pre sen -
te Cons ti tu i ção, na Con ven ção e nos Re gu la men tos
Admi nis tra ti vos da União Inter na ci o nal das Te le co mu -
ni ca ções.

ADD 1001 A Esta do-Mem bro: Esta do con si de ra -
do Mem bro da União in ter na ci o nal de Te le co mu ni ca -
ções nos ter mos do Arti go 2º da pre sen te Cons ti tu i ção.

ADD 1001 B Mem bro de Se tor: Enti da de ou or -
ga ni za ção au to ri za da, nos ter mos do Arti go 19 da
Con ven ção, a par ti ci par das ati vi da des de um Se tor.



MOD 1005 De le ga ção: O con jun to de de le ga -
dos e, even tu al men te, de re pre sen tan tes, con se lhe i -
ros, adi dos ou in tér pre tes en vi a dos por um mes mo
Esta do-Mem bro

Cada Esta do-Mem bro tem a li ber da de de
cons ti tu ir a sua de le ga ção como lhe con vi er. Em es -
pe ci al, po de rá in clu ir nela,  in ter alia, na qua li da de
de de le ga dos, de con se lhe i ros ou de adi dos, pes so -
as per ten cen tes a qual quer en ti da de ou or ga ni za ção 
au to ri za da em con for mi da de com as dis po si ções
per ti nen tes da Con ven ção.

MCD 1006 De le ga do: Pes soa en vi a da pelo go -
ver no de um Esta do-Mem bro a uma Con fe rên cia de
Ple ni po ten ciá ri os ou pes soa que re pre sen te o go -
ver no ou a ad mi nis tra ção de um Esta do-Mem bro
numa con fe rên cia ou numa re u nião da União.

MOD 1008 Agên cia ope ra do ra re co nhe ci da:
Qu al quer agên cia ope ra do ra que, cor res pon den do à 
de fi ni ção an te ri or, ex plo re um ser vi ço de cor res pon -
dên cia Pú bli ca ou de ra di o di fu são e à qual as obri -
ga ções pre vis tas no Arti go 6º da pre sen te Cons ti tu i -
ção se jam im pos tas pe los Esta dos-Mem bros em
cujo ter ri tó rio es ti ver ins ta la da a sede so ci al des sa
ex plo ra ção ou pelo Esta do-Mem bro que te nha au to -
ri za do essa ex plo ra ção a es ta be le cer e a ex plo rar
um ser vi ço de te le co mu ni ca ções no seu ter ri tó rio.

INSTRU MEN TO DE EMEN DA À 
CONVENÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL

 DE TE LE CO MU NI CA ÇÕES (GE NE BRA, 1992)

(Emen das ado ta das pela Con fe rên cia de
Ple ni po ten ciá ri os (Qu i o to, 1994))

PARTE I

Pre fá cio

Em de cor rên cia e apli ca ção das dis po si ções da
Con ven ção da União Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca -
ções (Ge ne bra, 1992) e, em par ti cu lar, do seu ar ti go
42, a Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os da União
Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções ado tou as se -
guin tes Emen da à re fe ri da Con ven ção:

ARTIGO 4 (CV)
O Con se lho  

MOD 50 1. O nú me ro de Mem bros do Con se lho
será de ter mi na do pela Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá -
ri os, que se re u ni rá a cada qua tro anos.

ADD 50A 2. Este nú me ro não po de rá ex ce der
25% do nú me ro to tal de Mem bros da União.

MOD 80 (14) efe tu a rá a co or de na ção com as or -
ga ni za ções in ter na ci o na is, a que se re fe rem os ar ti -
gos 49 e 50 da Cons ti tu i ção e, para tal fim, fir ma rá,
em nome da União, acor dos pro vi só ri os com as or ga -
ni za ções in ter na ci o na is, a que se re fe rem o ar ti go 50
da Cons ti tu i ção e os nú me ros 260 e 261 da Con ven -
ção e com as Na ções (Uni das, em apli ca ção do acor -
do en tre esta úl ti ma e a União Inter na ci o nal de Te le -
co mu ni ca ções; es ses acor dos pro vi só ri os se rão sub -
me ti dos à Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os se guin te,
de con for mi da de com o ar ti go 8 da Cons ti tu i ção;

ARTIGO 7 (CV)
As Con fe rên ci as Mun di a is de 

Ra di o co mu ni ca ções

MOD 118 (2) O âm bi to ge ral da re fe ri da or dem
do dia de ve ria ser es ta be le ci do com qua tro anos de
an te ce dên cia e a or dem do dia de fi ni ti va será fi xa da
pelo Con se lho, pre fe ren ci al men te, dois anos an tes da 
Con fe rên cia, com o acor do da ma i o ria dos Mem bros
da União, sem pre ju í zo do es ta be le ci do no nú me ro 47 
da pre sen te Con ven ção. Ambas as ver sões da or dem
do dia se rão es ta be le ci das com base nas re co men -
da ções da Con fe rên cia Mun di al de Ra di o co mu ni ca -
ções, de acor do com o nú me ro 126 da pre sen te Con -
ven ção.

ARTIGO 19 (CV)
Par ti ci pa rão de en ti da des e or ga ni za ções

 dis tin tas das ad mi nis tra ções nas 
ati vi da des da União

MOD 239 9. As en ti da des ou or ga ni za ções ci ta -
das nos nú me ros 229 ou 230 an te ri o res po de rão atu -
ar em nome do Mem bro que as te nha apro va do, sem -
pre que esse Mem bro co mu ni que ao Di re tor do Escri -
tó rio do Se tor in te res sa do a cor res pon den te au to ri za -
ção.

ARTIGO 23 (CV)
Con vi te às Con fe rên ci as de Ple ni po ten ciá ri os

e ad mis são às mes mas quan do
hou ver Go ver no an fi trião

MOD 258 3. O Se cre tá rio-Ge ral con vi da rá, na
qua li da de de ob ser va do res:

ADD 262A e) as en ti da des e or ga ni za ções men -
ci o na das no nú me ro 229 des ta Con ven ção e as or ga -
ni za ções de ca rá ter in ter na ci o nal, que re pre sen tem
es sas en ti da des e or ga ni za ções.

MOD 269 b) os ob ser va do res das or ga ni za ções
e dos or ga nis mos con vi da dos, em con for mi da de com
os nú me ros 259 a 262A.



ARTIGO 24 (CV)
Convite às Conferências de Radiocomunicações

 e admissão às mesmas quando
houver Governo anfitrião

MOD 271 2. (1) O dis pos to nos nú me ros 256 a
265 da pre sen te Con ven ção, com ex ce ção do nú me ro 
262A, se apli ca rá às Con fe rên ci as de Ra di o co mu ni -
ca ções.

ARTIGO 32 (CV)
Re gu la men to in ter no das con fe rên ci as

e de ou tras re u niões

MOD 379 (2) O tex to de toda pro pos ta im por tan -
te, que deva ser sub me ti da a vo ta ção, de ve rá ser dis -
tri bu í da nos idi o mas de tra ba lho da con fe rên cia, com
su fi ci en te an te ce dên cia, para fa ci li tar seu es tu do an -
tes da dis cus são.

ARTIGO 33 (CV)*
Fi nan ças

NOC 475 4. Apli car-se-ão as dis po si ções se -
guin tes às con tri bu i ções das or ga ni za ções in di ca das
nos nú me ros 259 a 262 e das en ti da des au to ri za das a 
par ti ci par das ati vi da des da União, con for me as dis -
po si ções do ar ti go 19 da pre sen te Con ven ção.

MOD 475 (1) As or ga ni za ções in di ca das nos nú -
me ros 259 a 262 da pre sen te Con ven ção e ou tras or -
ga ni za ções in ter na ci o na is, que par ti ci pem de uma
Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os, de um Se tor da
União ou de uma Con fe rên cia Mun di al das Te le co mu -
ni ca ções Inter na ci o na is, con tri bu i rão para os gas tos
des sa con fe rên cia ou des se Se tor, de con for mi da de
com os nú me ros 479 a 481 se guin tes, con for me o
caso, sal vo se fo rem isen tas pelo Con se lho, em re gi -
me de re ci pro ci da de.

MOD 477 (2) As en ti da des e or ga ni za ções re la -
ci o na das nas lis tas men ci o na das no nú me ro 237 da
pre sen te Con ven ção con tri bu i rão para o pa ga men to
dos gas tos do Se tor, de con for mi da de com os nú me -
ros 479 e 480 se guin tes.

MOD 478 (3) As en ti da des e or ga ni za ções re la -
ci o na das nas lis tas men ci o na das nos nú me ros 237
da pre sen te Con ven ção, que par ti ci pem de uma Con -
fe rên cia de Ra di o co mu ni ca ções, de uma Con fe rên cia 
Mun di al das Te le co mu ni ca ções Inter na ci o na is ou de
uma con fe rên cia ou as sem bléia de um Se tor, do qual
não se jam mem bros, con tri bu i rão para o pa ga men to
dos gas tos des sa con fe rên cia ou as sem bléia, de con -
for mi da de com os nú me ros 479 e 481 se guin tes.

(MOD) 479 (4) As con tri bu i ções men ci o na das
nos nú me ros 476, 477 e 478 se ba se a rão na li vre es -

co lha de uma clas se con tri bu ti va da es ca la que cons -
ta do nú me ro 468 an te ri or, com a ex clu são das clas -
ses de 1/4, de 1/8 e de 1/16 da uni da de, re ser va das
aos Mem bros da União (esta ex clu são não se apli ca
ao Se tor de De sen vol vi men to das Te le co mu ni ca -
ções); a clas se es co lhi da será co mu ni ca da ao Se cre -
tá rio-Ge ral; a en ti da de ou or ga ni za ção in te res sa da
po de rá, a qual quer mo men to, es co lher uma clas se
con tri bu ti va su pe ri or à ado ta da an te ri or men te.

*Foi mo di fi ca da ape nas a nu me ra ção dos pa rá gra fos dos nú me -
ros 476 a 486 da Con ven ção.

MOD 480 (5) A im por tân cia da uni da de con tri -
bu ti va para os gas tos de cada Se tor in te res sa do é fi -
xa da em 1/5 da umi da de con tri bu ti va dos Mem bros
da União. Estas con tri bu i ções se rão con si de ra das
como re ce i tas da União e acar re ta rão ju ros, con for me 
o dis pos to no nú me ro 474.

MOD 481 (6) A im por tân cia da uni da de con tri -
bu ti va para os gas tos de uma con fe rên cia ou as sem -
bléia é fi xa da, di vi din do o mon tan te to tal do or ça men -
to da con fe rên cia ou as sem bléia con si de ra da, pelo
nú me ro to tal de uni da des pa gas pe los Mem bros no
con tex to de sua con tri bu i ção para os gas tos da União. 
As con tri bu i ções se rão con si de ra das como re ce i tas
da União e acar re ta rão ju ros nos per cen tu a is fi xa dos
no nú me ro 474 an te ri or, a par tir do se xa gé si mo dia
sub se qüen te ao en vio das fa tu ras cor res pon den tes.

MOD 482 (7) Só po de rá ser con ce di da uma re -
du ção da clas se con tri bu ti va, de con for mi da de com
os prin cí pi os es ti pu la dos no art. 28 da Cons ti tu i ção.

MOD 483 (8) No caso de de nún cia da par ti ci pa -
ção nos tra ba lhos do Se tor ou da con clu são da re fe ri -
da par ti ci pa ção (veja o nú me ro 240 da pre sen te Con -
ven ção), é de vi da a con tri bu i ção até ao úl ti mo dia do
mês em que sur ta efe i to a de nún cia ou ocor ra a con -
clu são da men ci o na da par ti ci pa ção.

MOD 484 (5) O Se cre tá rio-Ge ral fi xa rá o pre ço
das pu bli ca ções, fa zen do com que os gas tos da re -
pro du ção e dis tri bu i ção fi quem co ber tos, em ge ral,
com a ven da das mes mas.

MOD 485 6. A União man te rá uma con ta de pro -
vi são a fim de dis por de Ca pi tal de giro para co brir os
gas tos es sen ci a is e man ter su fi ci en te iqui dez para
evi tar, na me di da do pos sí vel, ter de re cor rer a mprés -
ti mos. O sal do da con ta de pro vi são será fi xa do anu al -
men te pelo Con se lho, com base nas ne ces si da des
pre vis tas. Ao fi nal de cada pe río do or ça men tá rio bi e -
nal, to dos os re cur sos or ça men tá ri os, não uti li za dos
ou com pro me ti dos, da rão en tra da na con ta de pro vi -
são. Esta con ta é des cri ta, de ta lha da men te, no Re gu -
la men to Fi nan ce i ro.



MOD 486 7. (1) O Se cre tá rio-Ge ral, de acor do
com o Co mi tê de Co or de na ção, po de rá ace i tar con tri -
bu i ções vo lun tá ri as, em efe ti vo ou em es pé cie, sem -
pre que as con di ções des sas con tri bu i ções se jam
com pa tí ve is, em cada caso, com o ob je to, os pro gra -
mas da União e os pro gra mas apro va dos por uma
con fe rên cia, con for me o Re gu la men to fi nan ce i ro, que 
con te rá dis po si ções es pe ci a is para ace i ta ção e uso
des sas con tri bu i ções.

NOC 487 (2) Essas con tri bu i ções se rão no ti fi ca -
das pelo Se cre tá rio-Ge ral ao Con se lho no Re la tó rio de
ges tão fi nan ce i ra, as sim como num re su mo que in di -
que, para cada caso, a ori gem, a uti li za ção pro pos ta e
as me di das ado ta das re fe ren tes a cada con tri bu i ção.

ANEXO (CV)

MOD 1002 Obser va dor: Pes soa en vi a da:

– pe las Na ções Uni das, por um or ga nis -
mo es pe ci a li za do das Na ções Uni das, pelo
Orga nis mo Inter na ci o nal de Ener gia Atô mi ca,
por uma or ga ni za ção re gi o nal de te le co mu ni -
ca ções ou uma or ga ni za ção in ter go ver na -
men tal que ex plo re sis te mas de sa té li tes para
par ti ci par, em ca rá ter con sul ti vo, da Con fe rên -
cia de Ple ni po ten ciá ri os, de uma con fe rên cia
ou de uma re u nião de um Se tor;

– por uma or ga ni za ção in ter na ci o nal
para par ti ci par, em ca rá ter con sul ti vo, de uma
con fe rên cia ou de uma re u nião de um Se tor;

– pelo Go ver no de um Mem bro da
União para par ti ci par, sem di re i to de voto,
de uma Con fe rên cia Re gi o nal;

– por uma en ti da de ou or ga ni za ção
das men ci o na das no nú me ro 229 da Con -
ven ção ou por uma or ga ni za ção, de ca rá ter
in ter na ci o nal, que re pre sen te es tas en ti da -
des ou or ga ni za ções, de con for mi da de com
as dis po si ções apli cá ve is da pre sen te Con -
ven ção.

PARTE II
Data de en tra da em vi gor

As emen das con ti das no pre sen te ins tru men to
en tra rão em vi gor, con jun ta men te, e na for ma de um
úni co ins tru men to, em 1º de ja ne i ro de 1996, en tre os
Mem bros que se jam par tes na Cons ti tu i ção e na Con -
ven ção da União Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções
(Ge ne bra, 1992) e que te nham de po si ta do, an tes
des sa data, seu ins tru men to de ra ti fi ca ção, ace i ta ção
ou apro va ção do pre sen te ins tru men to, ou de ade são
ao mes mo.

Em testemunho do qual, os Ple ni po ten ciá ri os
res pec ti vos as si nam o ori gi nal do pre sen te ins tru -
men to de emen da à Con ven ção da União Inter na ci o -
nal de Te le co mu ni ca ções (Ge ne bra, 1992).

Qu i o to, 14 de ou tu bro de 1994

(Se guem as as si na tu ras)

(As as si na tu ras que se guem após o
Instru men to de emen da à Con ven ção
(1992) são as mes mas men ci o na das nas
pá gi nas 6 a 25.)

UNIÃO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES ATOS FINAIS DA

CONFERÊNCIA DE PLENIPOTENCIÁRIOS DA
UNIÃO INTERNACIONAL DE

TELECOMUNICAÇÕES

(Qu i o to, 1994)

Instru men to de emen da à Cons ti tu i ção da União
Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (Ge ne bra, 1992)

Instru men to de emen da à Con ven ção da União
Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (Ge ne bra, 1992)

De cla ra ções e re ser vas

De ci sões
Re so lu ções

Re co men da ções

Ge ne bra, 1995

INSTRUMENTO DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES (GENEBRA, 1992)

(Emen das ado ta das pela Con fe rên cia de
Ple ni po ten ciá ri os (Qu i o to, 1994))

PARTE I
Pre fá cio

Em de cor rên cia e apli ca ção das dis po si ções da
Cons ti tu i ção, da União Inter na ci o nal de Te le co mu ni -
ca ções (Ge ne bra, 1992) e, em par ti cu lar, de seu ar ti -
go 55, a Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os da União
Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções ado tou as se -
guin tes emen das à re fe ri da Cons ti tu i ção:

ARTIGO 8 (CS)
A Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os

MOD 50 b) exa mi na rá os Re la tó ri os do Con se -
lho so bre as ati vi da des da União des de a úl ti ma Con -



fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os e so bre a po lí ti ca e pla -
ni fi ca ção es tra té gi cas da União;

MOD 57 i) exa mi na rá e, nes te caso, apro va rá
as emen das pro pos tas à pre sen te Cons ti tu i ção e à
Con ven ção, for mu la das pe los Mem bros da União,
de con for mi da de, res pec ti va men te, com o art. 55 da
pre sen te Cons ti tu i ção e as dis po si ções apli cá ve is da 
Con ven ção;

ADD 59A 3. No in ter va lo en tre duas Con fe rên -
ci as de Ple ni po ten ciá ri os or di ná ri as, po de rá ser con -
vo ca da, ex cep ci o nal men te, uma Con fe rên cia de Ple -
ni po ten ciá ri os ex tra or di ná ria, com uma or dem do dia 
res tri ta para tra tar de te mas con cre tos:

ADD 59B a) por de ci são da Con fe rên cia de
Ple ni po ten ciá ri os or di ná ria pre ce den te;

ADD 59C b) a pe di do, for mu la do, in di vi du al -
men te, por 2/3 dos Mem bros da União e di ri gi do ao
Se cre tá rio-Ge ral;

ADD 59D c) por pro pos ta do Con se lho, com
apro va ção de, pelo me nos, 2/3 dos Mem bros da
União.

ARTIGO 9 (CS)
Prin cí pi os apli cá ve is às ele i ções

 e as sun tos co ne xos

MOD 62 b) O Se cre tá rio-Ge ral, o Vice-Se cre -
tá rio-Ge ral, os Di re to res dos Escri tó ri os e os mem -
bros da Jun ta de Re gu la men ta ção das Ra di o co mu -
ni ca ções se jam ele i tos en tre os can di da tos pro pos -
tos pe los Mem bros, quer se jam seus na ci o na is, quer 
se jam na ci o na is de Mem bros di fe ren tes e de que,
ao se pro ce der à sua ele i ção, se te nha em con ta
uma dis tri bu i ção ge o grá fi ca eqüi ta ti va en tre as di ver -
sas re giões do mun do; no to can te aos fun ci o ná ri os
no me a dos, que tam bém se te nha em con ta os prin -
cí pi os ex pos tos no nú me ro 154 da pre sen te Cons ti -
tu i ção;

MOD 63  c) os mem bros da Jun ta de Re gu la -
men ta ção Ra di o co mu ni ca ções se jam ele i tos, a tí tu lo 
in di vi du al, e de cada Mem bro pos sa pro por um úni -
co can di da to.

ARTIGO 28 (CS)
Fi nan ças da União

MOD 163 (4) A clas se con tri bu ti va es co lhi da por 
cada Mem bro, em con for mi da de com os nú me ros 161 
e 162 an te ri o res, será apli cá vel ao pri me i ro or ça men -
to bi e nal, a con tar do pra zo de ex pi ra ção de seis me -
ses, a que se faz re fe rên cia nos nú me ros 161 e 162
an te ri o res.

PARTE II 
Data de en tra da em vi gor

As emen das cons tan tes do pre sen te ins tru men -
to en tra rão em vi gor, con jun ta men te, e na for ma de
um úni co ins tru men to, em 1º de ja ne i ro de 1996, en tre 
os Mem bros que se jam par te na Cons ti tu i ção e na
Con ven ção da União Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca -
ções (Ge ne bra, 1992) e que te nham de po si ta do, an -
tes des sa data, seu ins tru men to de ra ti fi ca ção, ace i ta -
ção ou apro va ção do pre sen te ins tru men to ou de ade -
são ao mes mo.

Em tes te mu nho do qual, os Ple ni po ten ciá ri os
res pec ti vos as si nam o ori gi nal do pre sen te ins tru -
men to de emen da à Cons ti tu i ção da União Inter na ci o -
nal de Te le co mu ni ca ções (Ge ne bra, 1992).

Qu i o to, 14 de ou tu bro de 1994.

MENSAGEM Nº 1.442, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de 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 das
Re la ções Exte ri o res, o tex to dos Atos Fi na is da Con -
fe rên cia de Ple ni po te ri ciá ri os, Min ne a po lis, 1998, que 
al te ram a Cons ti tu i ção e a Con ven ção da UIT.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 295/MRE

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, 
A União Inter na ci o nal das Te le co mu ni ca ções,

UIT, uma das agên ci as es pe ci a li za da das Na ções
Uni das, é o foro onde os pa í ses mem bros es ta be le -
cem a re gu la men ta ção in ter na ci o nal de te le co mu ni -
ca ções, me di an te a ado ção de nor mas e pa drões
com a fi na li da de de pro mo ver o de sen vol vi men to or -
de na do de sis te mas na ci o na is de co mu ni ca ções.
Para adap tá-la às rá pi das mu dan ças ve ri fi ca das nes -
sa área, os pa í ses mem bros apro va ram, em Min ne a -
po lis, em 1998, os “Atos Fi na is da Con fe rên cia de Ple -
ni po ten ciá ri os”, que al te ra ram a Cons ti tu i ção e a Con -
ven ção da UIT.

2. A Cons ti tu i ção é o ins tru men to fun da men tal
da União, na me di da em que:

a) de fi ne o seu ob je to, com po si ção, es tru tu ra,
fun ci o na men to e os di re i tos e obri ga ções dos seus
Mem bros;



b) dis ci pli na o fun ci o na men to dos três se to res
em que se sub di vi de a União, a sa ber: Ra di o co mu ni -
ca ções, Nor ma li za ção das Te le co mu ni ca ções e De -
sen vol vi men to das Te le co mu ni ca ções;

c) es ta be le ce os prin cí pi os ge ra is apli cá ve is às
te le co mu ni ca ções, no ge ral, e às ra di o co mu ni ca ções, 
em par ti cu lar;

d) con tém dis po si ções so bre as re la ções da
União com a Orga ni za ção das Na ções Uni das, ou tras 
or ga ni za ções in ter na ci o na is e com Esta dos
Não-Mem bros.

3. A Con ven ção, por sua vez, com ple men ta a
Cons ti tu i ção, de sen vol ven do, de ta lhan do e re gu lan -
do a apli ca ção das dis po si ções so bre o fun ci o na -
men to da União, bem como de suas con fe rên ci as e
as sem bléi as, além de dis ci pli nar a ope ra ção dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções e a ar bi tra gem de
con fli tos.

4. No con jun to dos Atos fi na is em apre ço, des ta -
cam-se no vas emen das, em ane xo, que con so li dam:

I – as emen das à Cons ti tu i ção e à Con ven ção
da União Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções ado ta -
das em Ge ne bra, em 1992, e seus res pec ti vos Ane -
xos; e

II – as emen das fe i tas pos te ri o men te, du ran te
a Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os de Qu i o to, em
1994, apro va das pelo De cre to nº 67, de 15 de ou tu -
bro de 1999, e pro mul ga das pelo De cre to nº 2.962,
de 23 de fe ve re i ro de 1999, pu bli ca do no Diá rio Ofi -
ci al do dia se guin te.

5. Por in ter mé dio des ses tex tos ema na dos da
Con fe rên cia de Min ne a po lis, bus cou-se, em suma,
con ci li ar os in te res ses de to dos os Pa í ses-Mem bros
da UIT, ora em fase de pro fun das e rá pi das trans for -
ma ções nas te le co mu ni ca ções. As su pra ci ta das
emen das re fle te o ideá rio dos Pa í ses mem bros da
União so bre me tas de uni ver sa li za ção de ser vi ços,
aju da aos pa í ses em de sen vol vi men to, a in tro du ção
de me lho ri as no fun ci o na men to da UIT e ou tros as -
sun tos es tra té gi cos das te le co mu ni ca ções mun di a is, 
que se co a du nam de for ma ple na com a po lí ti ca bra -
si le i ra na ma té ria.

6. Com vis tas à con si de ra ção pelo Po der Le -
gis la ti vo dos re fe ri dos Atos, en ca mi nha dos ao Ita -
ma raty pela Ana tel, em 12 de maio de 2000, sub me -
to a vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de Men sa -
gem ao Con gres so Na ci o nal.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

    TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

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:
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;

II – au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a de cla -
rar guer ra, a ce le brar a paz, a per mi tir que for ças es -
tran ge i ras tran si tem pelo ter ri tó rio na ci o nal ou nele
per ma ne çam tem po ra ri a men te, res sal va dos os ca -
sos pre vis tos em lei com ple men tar;

III – au to ri zar o Pre si den te e o Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca a se au sen ta rem do País, quan do a au -
sên cia ex ce der a quin ze dias;

IV – apro var o es ta do de de fe sa a in ter ven ção
fe de ral, au to ri zar o es ta do de sí tio, ou sus pen der
qual quer uma des sas me di das;

V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti -
vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi -
tes de de le ga ção le gis la ti va;

VI – mu dar tem po ra ri a men te sua sede;
VII – fi xar idên ti co sub sí dio para os De pu ta dos

Fe de ra is e os Se na do res, ob ser va do o que dis põem
os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 1;

* Inci so VII com re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19,
de 4-6-1998.

VIII – fi xar os sub sí di os de Pre si den te e do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e dos Mi nis tros de
Esta do, ob ser va do o que dis põem os arts. 37,

XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I;

* Inci so VIII com re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, 
de 4-6-1998.

IX – jul gar anu al men te as con tas pres ta das pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e apre ci ar os re la tó ri os so -
bre a exe cu ção dos pla nos de go ver no;



X – fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
im clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;

XI – ze lar pela pre ser va cão de sua com pe tên cia
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros 
Po de res;

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;

XIII – es co lher dois ter ços dos mem bros do Tri -
bu nal de Con tas da União;

XIV – apro var ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo re -
fe ren tes a ati vi da des nu cle a res;

XV – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;
XVI– au to ri zar em ter ras in dí ge nas, a ex plo ra -

ção e o apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos e a pes -
qui sa e la vra de ri que zas mi ne ra is;

XVII – apro var, pre vi a men te, a ali e na ção ou
con ces são de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a
dois mil e qui nhen tos hec ta res.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 2.962
DE 23 DE FEVEREIRO DE 1999

Pro mul ga a Cons ti tu i ção e a Con -
ven ção da União Inter na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções, Con clu í das em Ge ne bra, em 
22 de De zem bro de 1992, e seu Instru -
men to de Emen da Apro va do em Qu i o to,
em 14 de ou tu bro de 1994.

Art. 1º A Cons ti tu i ção e a Con ven ção da União
Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções, con clu í das em
Ge ne bra, em 22 de de zem bro de 1992, e seu Instru -
men to de Emen da apro va do em Qu i o to, em 14 de ou -
tu bro de 1994, apen sos por có pia a este De cre to, de -
ve rão ser exe cu ta dos e cum pri dos tão in te i ra men te
como ne les se con tém.

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

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001

(Nº 963/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à TV Sao José do Rio Pre -
to Ltda.,  para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens (te le vi são) na
ci da de de São José do Rio Pre to, 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 15 de se tem bro de 2000, que re no va por 
quin ze anos, a par tir de 11 de ou tu bro de 1999, a con -
ces são ou tor ga da à TV São José do Rio Pre to 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 de sons e ima gens (te le vi são) na ci -
da de de São José do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.358/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha da de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 15 de se tem bro de 2000, que “Re no va con -
ces são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar
ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.”
As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Jor nal de Ita bu na S/A, a par tir de 1º de 
no vem bro de 1993, na ci da de de Ita bu na – BA (onda
mé dia);

2 – Rá dio Di fu so ra Sul da Ba hia Ltda., a par tir de 
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ita bu na – BA
(onda mé dia);

3 – Rá dio Jor nal da Ci da de Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 1993, na ci da de de Sal va dor – BA
(onda mé dia);

4 – Rá dio Ara ri pe de Cam pos Sa les Ltda., a par -
tir de 15 de ja ne i ro de 1992, na ci da de de de Cam pos
Sa les – CE (onda mé dia):

5 – Rá dio Edu ca do ra do Nor des te e Cor re io da
Se ma na Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na 
ci da de dc So bral -CE (onda mé dia);

6 – Rá dio Bra sí lia Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro
de 1998 na ci da de de Bra sí lia – DF (onda mé dia);

7 – Fun da ção Bom Je sus de Cu i a bá, a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Cu i a bá – MT
(onda mé dia);

8 – Fun da ção Evan gé li ca Boas No vas, ori gi na ri -
a men te Rá dio e Te le vi são Gu a ja rá Ltda., a par tir de
18 de no vem bro de 1993, na ci da de de Be lém – PA
(onda mé dia);

9 – Rede de Emis so ras Uni das da Ilha de Ma ra -
jó Ltda., a par tir de 5 de agos to de 1993, na ci da de de
São Se bas tião da Boa Vis ta – PA (onda mé dia);

10 – Rá dio Nor des te Ltda., a par tir de 1º de no vem -
bro de 1993, na ci da de de Na tal – RN (onda mé dia);



11 – So ci e da de Rá dio Ca ma quen se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ca -
ma quã – RS (onda mé dia):

12 -Rá dio Ari que mes Ltda., a par tir de 4 de ju -
nho de 1991, na ci da de de Ari que mes – RO) (onda
mé dia);

13 –  Rá dio Clu be do Pará PRC-5 Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1993, na ci da de de Be lém – PA
(onda tro pi cal): e;

14 – TV São José do Rio Pre to Ltda., a par tir de
11 de ou tu bro de 1999, na ci da de de São José do Rio
Pre to – SP (sons e ima gens).

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 308/MC

Bra sí lia 23 de agos to de 2000

Exce len tís si mo  Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta o re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o -
na das, para  ex plo rar ser vi ço o ra di o di fu são, nas lo ca -
li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

•  Rádio Jornal de Itabuna S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Itabuna, Estado da Bahia (Processo nº
53640.002001/93);

•  Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Itabuna, Estado da Bahia (Processo
nº 53640.001590/93);

•  Rádio Jornal da Cidade Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda, na cidade
de Salvador, Estado da Bahia (Processo nº
53640.001544/93);

•  Rádio Araripe de Campos Sales Ltda.,
concessionária de serviço radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Campos Sales, Estado
do Ceará (Processo nº 29108.000379/91);

•  Rádio Educadora do Nordeste e Correio da
Semana Ltda., Concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Sobral, Estado do Ceará (Processo nº
29650.000745/93);

•  Rádio Brasília Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Brasília, Distrito Federal (Processo nº
53000.000982/99);

•  Fundação Bom Jesus de Cuiabá, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso
(Processo nº 53690.000135/93);

• º Fundação Evangélica Boas Novas,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Belém, Estado do
Pará (Processo nº 53720.000037/93);

•  Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade São Sebastião
da Boa Vista, Estado do Pará (Processo nº
53720.000260/93);

•  Rádio Nordeste Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora onda média, na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº 
53780.000061/93);

•  Sociedade Rádio Camaquense Ltda.,
concessionária de serviço radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Camaquã, Estado do Rio 
Grande do Sul (Processo nº 50790.000831/93);

•  Rádio Ariquemes Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora onda média, na cidde de
Ariquemes, Estado de Rondônia (Processo nº
29120.000018/91);

•  Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão em onda média tropical,
na cidade de Belém do Pará (Processo nº
50720.000119/93);

•  TV São José do Rio Preto Ltda., concessionária de 
serviço de radiodifusão sons e imagens, na cidade
de São José do Rio Preto, Estado do São Paulo
(Processo nº 53830.000667/99).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 
de ju nho de 1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja -
ne i ro de 1983, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li -
sa dos pe los ve tos ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e
con si de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is
apli cá ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des qua li -
fi ca ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e o Re gu la men -
to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à
su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de -
ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o -
nal, em cum pri men to ao § 3º art. 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.



DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi cos de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º da Lei nº 4.117 de 7 de
agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju nho
de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in ci so
I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1953.

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da -

des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar. sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I. Rá dio Jor nal de Ita bu na S/A, a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Ita bu na, Esta do da Ba -
hia, ou tor ga da pelo De cre to nº 51.175, de 10 de agos to
de 1961, e re no va da pelo De cre to nº 92.855, de 27 de
ju nho de 1986 (Pro ces so nº 53640.002001/93);

II. Rá dio Di fu so ra Sul da Ba hia Ltda., a par tir de 1º
de no vem bro de 199? na ci da de de Ita bu na, Esta do da
Ba hia, ou tor ga da pelo De cre to nº 45.971, de 9 de maio
de 1959, e re no va da pelo De cre to nº 91.521, de 9 de
agos to de 1985 (Pro ces so nº 53640.001590/93);

III. Rá dio Jor nal da Ci da de Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Sal va dor Esta do da
Ba hia, ou tor ga da pelo De cre to nº 38.568, de 13 de ja ne -
i ro de 1956, e re no va da pelo De cre to nº 90.807, de 11
de ja ne i ro de 1985 (Pro ces so nº 5364O.001544/93);

IV. Rá dio Ara ri pe de Cam pos Sa les Ltda., a par -
tir de 15 de ja ne i ro de 1992, na ci da de de Cam pos Sa -
les, Esta do do Ce a rá ou tor ga da pelo De cre to nº
86.530, de 3 de no vem bro de 1981 (Pro ces so nº 291
08.000379/91);

V. Rá dio Edu ca do ra do Nor des te e Cor re io da
Se ma na Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na 
ci da de de So bral Esta do do Ce a rá, ou tor ga da pelo
De cre to nº 43.032, de 14 de ja ne i ro de 1958, e re no -
va da pelo De cre to nº 91.567, 23 de apos to de 1985
(Pro ces so nº 29650.000745/93);

VI. Rá dio Bra sí lia Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro
de 1998, na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, ou tor -
ga da pelo De cre to nº 96.750, de 22 de se tem bro de
1988 (Pro ces so nº 53000.000982/99);

VII. Fun da ção Bom Je sus de Cu i a bá, a par tir de
1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Cu i a bá, Esta -
do do Mato, Gros so, ou tor ga da pelo De cre to nº
38.078, de 12 da ou tu bro de 1955, e re no va da pelo
De cre to nº 91.492, de 29 de ju lho de 1985 (Pro ces so
nº 53690.000135/93);

VIII. Fun da ção Evan gé li ca Boas No vas, a par tir
de 18 de no vem bro de 1993, na ci da de de Be lém,

Esta do do Pará, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio e
Te le vi são Gu a ja rá Ltda., con for me De cre to nº 929, de
30 de abril de 1962, re no va da pelo De cre to nº 93.054,
de 31 de ju lho de 1986, e trans fe ri da pelo De cre to de
4 de ju nho de 1998, para a con ces si o ná ria de que tra -
ta este in ci so (Pro ces so nº 53720.000037/93);

IX. Rede de Emis so ras Uni das da Ilha de Ma ra jó 
Ltda., a par tir de 5 de agos to de 1993, na ci da de de
São Se bas tião da Boa Vis ta, Esta do do Pará, ou tor -
ga da pelo De cre to nº 88.337, de 30 de maio de 1983
(Pro ces so 53720.000260/93);

X. Rá dio Nor des te Ltda., a par tir de 12 de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Na tal, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De cre to nº 35.147,
de 5 de mar ço de 1954, e re no va da pelo De cre to nº
90.421, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
53780000061/93);

XI. So ci e da de Rá dio Ca ma quen se Ltda, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Ca ma quã,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to 
nº 45.665, de 30 de mar ço de 1959, e re no va da pelo
De cre to nº 88.887, de 19 de ou tu bro de 1983 (Pro ces -
so nº 50790.000831/93);

XII. Rá dio Ari que mes Ltda., a par tir de 4 de ju -
nho de 1991 na ci da de de Ari que mes. Esta do de Ron -
dô nia, ou tor ga da pelo De cre to nº 85.887, de 8 de abril 
de 1981 (Pro ces so nº 29120.000018/91).

Art. 2º Fica re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de maio de 1993, a con ces são para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si i i i 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 Be lém, Esta do de 
Pará, ou tor ga da a Rá dia Clu be do Pará PRC — 5
Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 613, de 22 de de zem bro
de 1939 e re no va da pelo De cre to de 30 de ju lho de
1992 (Pro ces so nº 50720.000119/93).

Art. 3º Fica re no va da, por quin ze anos, a par tir de
11 de ou tu bro de 1999, a con ces são para ex plo rar sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens (te le vi são), na ci da de e São José do Rio Pre -
to, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da à TV São José do
Rio Pre to Ltda., pelo De cre to nº 90.056, de 14 de agos -
to de 1984 (Pro ces so nº 53830.000667/99).

Art. 4º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 5º A re no va ção da con ces são so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 15 de se tem bro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia  e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga.

















PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 372, DE 2001

(Nº 972, de 2001, 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 “Ca mi nho do Sol” a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Qu e luz, 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 467, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Ca mi nho do Sol” 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 Qu e luz,
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 e sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.605/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar, pelo pra zo de três anos sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 449, de 14 de agos to de 2000 – Co -
mu ni da de de Je sus, na ci da de de Bom Su ces so – MG;

2 – Por ta ria nº 450, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res Ru ra is de
São Ga bri el na ci da de de São Ga bri el – BA;

3 – Por ta ria nº 452, de 14 de agos to de 2000 –
So ci e da de dos Eco lo gis tas de Tam baú, na ci da de de
Taxn baú – SP;

4 – Por ta ria nº 455, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria No vos Ca mi nhos, na ci da de
de Ira ce ma – CE;

5 – Por ta ria nº 457, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki

para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co,
na ci da de de Dom Fe li ci a no – RS;

6 – Por ta ria nº 463, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM., na ci da -
de de São Lou ren ço da Mata – PE;

7 – Por ta ria nº 464, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se, na ci da de de
Mi guel Cal mon – BA;

8 – Por ta ria nº 467, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Ca mi nho do Sol”, na ci da de 
de Qu e luz-SP;

9 – Por ta ria nº 468, de 14 de agos to de 2000 –
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral, na ci da de de Cha -
pa dão do Céu – GO;

10 – Por ta ria nº 469, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Nas cen te do Val le
de Alfre do Wag ner, na ci da de de Alfre do Wag ner – SC;

11 – Por ta ria nº 474, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to Antô nio, na
ci da de de Itu tin ga – MG;

12 – Por ta ria nº 475, de l4 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e Cul -
tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV, na ci da de de Gu a ra -
ni – MG;

13 – Por ta ria nº 477, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral
Cris ti nen se, na ci da de de Cris ti na – MG;

14 – Por ta ria nº 480, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Sa ú de de Cam pos, na ci da de de
Cam pos dos Goy ta ca zes – RJ;

15 – Por ta ria nº 481, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria San ta Rita – Um Bem da
Co mu ni da de 99,9 MHZ, na ci da de de San ta Cruz – RN;

16 – Por ta ria nº 482, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ja ca ré dos Ho mens –
ACJH, na ci da de de Ja ca ré dos Ho mens – AL;

17 – Por ta ria nº 484, de 14 de agos to de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM, na ci da de de 
Por to Ve lho – RO;

18 – Por ta ria nº 486, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co



da Co mu ni da de de São João do Tri un fo – PR, na ci da -
de de São João do Tri un fo – PR;

19 – Por ta ria nº 487, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba diâ nia, na ci da de de
Aba diâ nia. – GO; e

20 – Por ta da nº 488, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran cis co, na ci da de de
La ran je i ras do Sul– PR.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 471/MC

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
“Ca mi nho do Sol” com sede na ci da de, de Qu e luz,
Esta do de São Pa u lo, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te -
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men -
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -

subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001861/98, que ora faço acom pa nhar, com 
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 467
DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so ad -
mi nis tra ti vo nº 53830.001861/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Ca -
mi nho do Sol”, com sede na Rua Dr. Albe ri co C. Gu er -
ra, nº 150, Ba ir ro San to Cru ze i ro, na ci da de de Qu e -
luz, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
gra fi cas com la ti tu de em 22º32’13"S e lon gi tu de em
44º46’26"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 Mhz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
apos de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mo
do § 32 do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção o ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.













(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 373, DE 2001

(Nº 991/2001, 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 Cris ta len se de Ra di o di -
fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cris ta is, 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 205, de 8 de de zem bro de 1999, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cris ta len se de Ra -
di o di fu são a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cris ta is, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 121, DE 2000

Se nho res Mem bros Mem bros do Con gres so
Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do 
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 205, de 8 de de zem bro de 1999, 
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cris ta len se
de Ra di o di fu são a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Cris ta is, Esta do de Mi nas
Ge ra is. Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 246/99 – MC

Bra sí lia, 31 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 205, de 8 de de zem bro de 1999,
pela qual au to ri zei a Asso ci a cão Co mu ni tá ria Cris ta -
len se de Ra di o di fu são a exe cu tar o ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Cris ta is Esta do de
Mi nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram

no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di -
co, a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da 
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la -
men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e da nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, 
apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998, que re gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri -
zá-la, nos ter mos da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti -
go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za -
ção so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra -
ção do Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja
en ca mi nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.000840/98, que lhe
deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 205
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju -
nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.000840/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Cris ta len se de Ra di o di fu são, com sede na Rua José 
Au gus to da Sil va, nº 1, na ci da de de Cris ta is, Esta do 
de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen -
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 20º51’48"S e lon gi tu de
em 45º31’24"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9
Mhz. 

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca cão do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.













(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 374, DE 2001

(Nº 1.054/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra de Mi ne i ros do Ti e tê (SP) à exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Mi ne i ros do Ti e tê, 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 519, de 25 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Mi ne i ros do Ti e tê (SP) 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 Mi ne i ros do Ti e tê, Esta do
de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.670/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 2º do ar ti go 222, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções au to ri za ções para exe -
cu tar, pelo pra zo de três anos. sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria con for -
me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 506, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção
Extre mo na ci da de de Extre mo – RN;

2 – Por ta ria nº 507, de 23 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção Ma -

na i ra ma de Apo io às Co mu ni da des do Mu ni cí pio de
Ouro Bran co, na ci da de de Ouro Bran co – RN;

3 – Por ta ria nº 508, de 23 de agos to de 2000 –
Fun da ção Eli za be te Eli ta de Lima, na ci da de de Ca -
ra ú bas – RN;

4 – Por ta ria nº 510, de 23 de agos to de 2000) –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de La goa de Pe dras/RN, na ci da de de La goa de Pe -
dras – RN;

5 – Por ta ria nº 511, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cris tal de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria na
ci da de de Ame tis ta do Sul – RS;

6 – Por ta ria nº 519, de 25 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção Cul tu ra de
Mi ne i ros do Ti e te (SP);

7 – Por ta ria nº 520 de 25 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de San ta

Ma ria de Je ti bá – ES, na ci da de de San ta Ma ria de Je -
ti bá – ES;

8 – Por ta ria nº 521, de 25 de agos to de 2000 —
Asso ci a ção do De sen vol vi men to Co mu ni tá rio Ca cim -
ba de Den tro, na ci da de de Ca cim ba de Den tro – PB;

9 – Por ta ria nº 522, de 25 de agos to de 2000 —
Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos do Mor ro de São
jor ge,na ci da de de Ma caé – RJ;

10 – Por ta ria nº 539  de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção (Rá dio
Co mu ni tá ria Mu a ná FM), na ci da de de Ma u a ná – PA;

11 – Por ta ria nº 540, de l4 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria do De sen vol vi men to So ci -
al de Iga po rã, na ci da de de Iga po rã – BA; e

12 – Por ta ria nº 578, de 22 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ra, na ci -
da de de Pe dre i ra – SP.

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so. 

EM Nº 545/MC

Bra sí lia 19 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho à Vos sa Exce lên cia Por ta ria de au -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Mi ne i ros do Ti e tê (SP),
com sede  na ci da de de mi ne i ros do Ti e tê, es ta do de
São Pa u lo, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria, em con for mi da de com o ca put 223, da Cons ti -
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do, não só no pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te -
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men -
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li se
téc ni ca e ju rí di ca da pres ta ção apre sen ta da, cons ta -
tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple -
i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tân ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53830.002847/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do



pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is,
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral. 

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 519 DE 25 DE Agos to de 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.002847/98, re sol ve:

Art 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Mi ne i ros do Ti e tê (SP),
com sede na Rua Anto nio Te i xe i ra So bri nho, nº 261,
Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Mi ne i ros do Ti e tê, Esta do

de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

Art 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 22º24’34"S e lon gi tu de em
48º27’02"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.





(À Co mis são de Edu ca ção.)



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) –
Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo de n.ºs 364, 365,
371 a 374, de 2001, li dos, an te ri or men te, tra mi ta rão
com pra zo de ter mi na do de 45 dias, nos ter mos do art. 
223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e, de acor do com o
art. 122, II, ”b“, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce -
ber emen das pelo pra zo de 5 dias úte is, pe ran te a Co -
mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo n.ºs 366 a 370, de
2001, li dos an te ri or men te, vão à Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos
do art. 376, III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de 
cin co dias úte is para re ce bi men to de emen das, fin do
o qual a re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is,
pror ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar so bre as
pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti)  A
Pre si dên cia re ce beu, da Re pre sen ta ção Bra si le i ra na 
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, Re la -
tó rio so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 325,
de 2001 (n.º 588/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do de Co o pe ra ção Mú tua
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 do Pa ra guai para Com ba ter o
Trá fi co de Ae ro na ves Envol vi das em Ati vi da des Ilí ci -
tas Trans na ci o na is, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de
fe ve re i ro de 2000.

A ma té ria vai à Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, onde terá, nos ter mos do art.
376, III, do Re gi men to Inter no, o pra zo de 5 dias úte is
para re ce bi men to de emen das, fin do o qual a re fe ri da
Co mis são terá 15 dias úte is, pror ro gá ve is por igual
pe río do, para opi nar so bre a pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº S/42, de 2001 (nº
SGM/P nº 1.432/2001, na ori gem), do Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, en ca mi nhan do ao Se na do
Fe de ral có pia do Re la tó rio Fi nal da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar a in ci dên -
cia da mor ta li da de ma ter na no Bra sil.

Com re fe rên cia ao ex pe di en te, a Pre si dên cia
co mu ni ca ao Ple ná rio que en ca mi nhou, ao Pre si den -
te da Co mis são de Assun tos So ci a is, o Ofí cio nº
SF/1366/2001, des ta data, com o pro pó si to de sub -
me ter àque la Co mis são a re co men da ção cons tan te
do men ci o na do Re la tó rio Fi nal, no sen ti do de agi li zar
a tra mi ta ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 104, de
2001, que se en con tra sob exa me na que le Co le gi a do.

O Ofí cio nº S/42, de 2001, vai à Co mis são de
Assun tos So ci a is.

Co mu ni que-se esta de ci são à Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Iris Re zen de.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 612, DE 2001 

A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to cri a da
atra vés do Re que ri men to nº 497, de 2000-SF “Des ti -
na da a Inves ti gar fa tos en vol ven do as Asso ci a ções
Bra si le i ras de Fu te bol”, ten do em vis ta a pror ro ga ção
dos seus tra ba lhos até 15 de de zem bro do cor ren te
ano, con for me Re que ri men to nº 572/2000, apro va do
em 21-11-2000, em adi ta men to ao Re que ri men to nº
112/2001, so li ci ta a su ple men ta ção de ver ba no va lor
de R$60.000,00 (ses sen ta mil re a is), dan do con ti nu i -
da de às ati vi da des de sen vol vi das pela Co mis são.

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 2001. –
Álva ro Dias – Val mir Ama ral – Ney Su as su na –
Lind berg Cury – José Edu ar do Du tra – Ge ral do
Cân di do – Ro meu Tuma – Ro ber to Sa tur ni no – Emi -
lia Fer nan des – Ma ri na Sil va – Cas sil do Mal da ner –
Amir Lan do – Jo nas Pi nhe i ro – Ma u ro Mi ran da – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Ma gui to Vi le la – José Alen car –
Car los Pa tro ci nio – Bel lo Par ga – José Fo ga ça –
Ante ro Paes de Bar ros – Ge ral do Althoff – Fran ce li -
no Pe re i ra – Se bas tião Ro cha – Anto nio Car los Ju -
ni or – Ma ria Car mo Alves – Ro ber to Fre i re.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

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 Iris Re zen de.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 613, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 222 do Re gi men to Inter no do 

Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia, ou vi do 
o Ple ná rio des ta Casa, seja con sig na do voto de con -
gra tu la ção à Edi to ra Ge ra ção de Co mu ni ca ção Inte -
gra da Co mer ci al Ltda., na pes soa de seu Edi tor e Jor -
na lis ta Luiz Fer nan do Eme di a to e ao Pro fes sor Ri nal -
do Nu nes de Fer nan des, da Uni ver si da de Fe de ral da
Pa ra í ba (UFPB), Co or de na dor da Obra, pelo lan ça -
men to da edi ção co me mo ra ti va do cen te ná rio da pu -
bli ca ção de “Os Ser tões”, de Eu cli des da Cu nha, con -



si de ran do a ele va da im por tân cia e sig ni fi ca ção da
Obra.

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ro nal do Cu nha Lima.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nos ter mos do art. 222, §1º do Re gi men to Inter no, o
Re que ri men to será des pa cha do à Co mis são com pe -
ten te.

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 Iris Re zen de.

São li dos os se guin tes:

OFÍ CIO Nº 1.456-L-PFL/01

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001

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

Bar cel los para in te grar, como mem bro su plen te, a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, em subs ti tu i ção a De pu ta da Nice Lo bão. 
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 1.459-L-PFL/2001

Bra sí lia, 22 de ou tu bro 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 4, de 17 de ou -
tu bro de 2001, que “dis põe so bre a com ple men ta ção
pela União dos re cur sos ne ces sá ri os ao pa ga men to
de bô nus aos con su mi do res re si den ci a is de ener gia
elé tri ca 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 Pa u lo Octa vio – Re la tor
De pu ta do Zezé Per rel la
Su plen te: De pu ta do Pa u lo de Alme i da
De pu ta do Pa u lo Ma ri nho
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 1.460-L-PFL/2001

Bra sí lia, 22 de ou tu bro 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 5, de 17 de ou -
tu bro de 2001, que “ins ti tui fe ri a dos ci vis nos Esta dos
que es pe ci fi ca 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 Ro ber to Pes soa
De pu ta do Car los Alber to Ro sa do
Su plen te: 
De pu ta do Ada u to Pe re i ra
De pu ta do Pa u lo Bra ga
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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Iris Re zen de.

É lido o se guin te:

OF. 127/2001-GLDPSB

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te e nos ter mos

do ar ti go 78 do Re gi mer to Inter no, in di co o nome do
Exmº Se na dor Pa u lo Har tung para in te grar como
Mem bro Ti tu lar a Co mis são de Edu ca ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do pos si ble.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia de sig na o no bre Se na dor Pa u lo Har tung
para in te grar, como ti tu lar, a Co mis são de Edu ca ção,
nos ter mos do ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Iris Re zen de.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 314/2001

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a

Vos sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor
Arlin do Por to para a Vice-Li de ran ça do Par ti do Tra ba -
lhis ta Bra si le i ro — PTB, nes ta Casa.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e
apre ço. - Car los Pa tro cí nio, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pela or dem, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a V. Exª a gen ti le za de ins cre ver-me
para uma bre ve co mu ni ca ção, no mo men to per mi ti do
pelo Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª está ins cri to, em pri me i ro lu gar, para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de, por per -
mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB  GO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, Go iâ nia com ple ta ama -
nhã 68 anos. É a opor tu ni da de para enal te cer a me -
mó ria e a tra je tó ria de um dos ho mens pú bli cos mais
ilus tres da his tó ria po lí ti ca do Bra sil. Pe dro Lu do vi co
Te i xe i ra de i xou-nos pla ci da men te aos 88 anos de ida -
de, na ci da de que man dou cons tru ir em 24 de ou tu bro 
de 1933, para subs ti tu ir a an ti ga ca pi tal do Esta do, a
Ci da de de Go iás.

Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra nas ceu há exa ta men te
110 anos – com ple tam-se hoje –, na ci da de de Go iás,
a 23 de ou tu bro de 1891, de fa mí lia ilus tre, res pe i tá vel 
e nu me ro sa. Era fi lho de João Te i xe i ra Alva res, mé di -
co con ce i tu a do, es cri tor co nhe ci do em todo o Esta do,
e de D. Jo se fi na Lu do vi co de Alme i da.

Fez seus pri me i ros es tu dos na es co la de Mes tra 
Nho la, na Ci da de de Go iás. Em 1901, in gres sou no Li -
ceu de Go iás. Em 1909, con clu iu o en tão cha ma do
cur so se cun dá rio e foi o ora dor da tur ma, já re ve lan do 
os pri me i ros si na is de uma car re i ra pú bli ca in ten sa,
que bre ve men te iria en vol vê-lo por toda a vida.

Em 1910, in gres sou na Esco la Po li téc ni ca, no
Rio de Ja ne i ro. To da via, logo aban do nou o cur so por -
que a sua ver da de i ra vo ca ção não es ta va na Enge -
nha ria.

For mou-se em 1915, na Fa cul da de Ca ri o ca de
Me di ci na da Pra ia de San ta Lu zia. No ano se guin te,
re tor nou para Go iás, onde co me çou a exer cer a pro -
fis são de mé di co na ci da de de Bela Vis ta.

Em 1917, o jo vem clí ni co, en tão com 26 anos,
abre con sul tó rio em Rio Ver de. Em 1918, casa-se
com a Srª Ger ci na Bor ges, fi lha do ilus tre Se na dor
Anto nio Mar tins Bor ges, in flu en te po lí ti co e pe cu a ris -
ta da re gião, e de D. Ma ria Bor ges Leão, tam bém de
tra di ci o nal fa mí lia do Esta do.

Logo nas ce ram-lhes os fi lhos, que tam bém vi ri -
am a se des ta car em suas ati vi da des. O mais no tá vel,
Ma u ro Bor ges Te i xe i ra, foi po lí ti co hon ra do e co ra jo -
so, ilus tre e com ba ti vo De pu ta do Fe de ral, Go ver na -
dor que mu dou os des ti nos de Go iás, Se na dor que
teve atu a ção das mais bri lhan tes nes ta Casa, en tre
1983 e 1991.

Em 1919, aos 28 anos, Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra
co me çou a mos trar, na vida tran qüi la do in te ri or, que
as suas pre o cu pa ções eram bem mais am plas do que 
o uni ver so da me di ci na. Na que le ano, que po de mos
de fi nir como mar co ini ci al de sua lon ga mi li tân cia pú -
bli ca, ele de i xou cla ro para quem o co nhe cia que,
além de mé di co de di ca do, ti nha tam bém ir re sis tí vel
vo ca ção para as le tras, para o jor na lis mo e para a po -
lí ti ca.

O Esta do de Go iás, ain da sem sa ber, es ta va as -
sis tin do, no iní cio dos anos 20, ao nas ci men to da ad -
mi rá vel vo ca ção de um ho mem des te mi do, que mar -
ca ria de ma ne i ra in de lé vel, du ran te 60 anos, to dos os
mo men tos da vida go i a na e os ins tan tes mais cru ci a is 
da con tur ba da his tó ria po lí ti ca bra si le i ra até o fi nal da
dé ca da de 70.

Com sua vi são pre cur so ra, Pe dro Lu do vi co Te i -
xe i ra co lo ca va-se mu i to à fren te do seu tem po e das
prá ti cas en tão do mi nan tes, sus ten ta das pe las ve lhas
es tru tu ras con ser va do ras que do mi na vam a po lí ti ca.
Ele não fi cou omis so di an te das con tra di ções po lí ti -
cas. Pe dro Lu do vi co for jou-se um po lí ti co com ba ti vo e 
cada vez mais cons ci en te de que o pro gres so de Go -
iás de pen dia fun da men tal men te de uma mu dan ça
cru ci al em suas es tru tu ras po lí ti cas, so ci a is e eco nô -
mi cas. Para isso, as ins tân ci as do po der do mi nan te
pre ci sa ri am ser con tes ta das. Era pre ci so mu dar de
rumo e ce der lu gar a uma nova con cep ção, que ti ves -
se os olhos vol ta dos para o fu tu ro. Por con ta des ses
po si ci o na men tos con trá ri os ao sta tus quo, o jo vem
Dr. Pe dro é pre so em 1929.

Em 4 de ou tu bro de 1930, o Bra sil acor dou sob o 
im pac to dos acon te ci men tos mar can tes em Por to
Ale gre. Osval do Ara nha e Flo res da Cu nha, à fren te
de 50 ho mens da Gu ar da Ci vil, imo bi li za ram as sen ti -
ne las do quar tel-ge ne ral do Exér ci to. Às duas ho ras
da ma nhã do dia 4, a re vo lu ção do mi nou a ca pi tal ga -
ú cha, e mu i tos ofi ci a is fo ram pre sos. A par tir da que le
ins tan te, o mo vi men to foi-se alas tran do ra pi da men te
por todo o País. Em Mi nas Ge ra is, no Rio de Ja ne i ro,
em São Pa u lo e no Nor des te, os com ba tes eram in -
ten sos.



Enquan to isso, em Go iás, sem per da de tem po,
o in qui e to Pe dro Lu do vi co vi a ja va para Uber lân dia e
lá tra tou de or ga ni zar um gru po de 100 re vo lu ci o ná ri -
os. Na ma dru ga da do dia 11 de ou tu bro, à fren te des -
ses ho mens, ten ta o do mí nio da ci da de de Rio Ver de,
mas fra cas sa em sua in ves ti da e é no va men te pre so.

No dia 3 de no vem bro, quan do a re vo lu ção já
ha via com ple ta do um mês, Ge tú lio Var gas, en ver gan -
do a far da re vo lu ci o ná ria, as su me o co man do do País. 
Em 21 de no vem bro de 1930, aos 39 anos, Pe dro Lu -
do vi co é no me a do in ter ven tor fe de ral em Go iás e as -
su me o car go no dia 23.

O ano de 1930 pode ser con si de ra do re al men te
o iní cio da gran de ar ran ca da, o ver da de i ro pon to de
par ti da da car re i ra po lí ti ca exem plar e da tra je tó ria de
lu tas des se emi nen te bra si le i ro.

Sua vi bran te car re i ra só se ria in ter rom pi da de
ma ne i ra ar bi trá ria, trin ta e nove anos de po is, em 30
de se tem bro de 1969, quan do os mi li ta res cas sa ram
o seu man da to de Se na dor e sus pen de ram os seus
di re i tos po lí ti cos pelo pe río do de dez anos.

Ape sar do os tra cis mo a que foi obri ga do a se
sub me ter, a di ta du ra mi li tar nun ca con se guiu ca lar a
sua voz, que con ti nu ou de fen den do, até o dia do seu
úl ti mo sus pi ro, a de mo cra cia, o pro gres so e a jus ti ça
so ci al. O Ple ná rio do Se na do Fe de ral, aliás, é tes te -
mu nha da in ten sa atu a ção de Pe dro Lu do vi co na de -
fe sa das li ber da des pú bli cas, por meio dos seus se -
gui dos pro nun ci a men tos, nos qua is sem pre se po si ci -
o na va a fa vor da aber tu ra po lí ti ca.

Mas a gran de con tri bu i ção de Pe dro Lu do vi co
para a His tó ria do Bra sil, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, foi a cons tru ção de Go iâ nia. Qu an do as -
su miu o car go de Inter ven tor do Esta do de Go iás, ele
já tra zia con si go um gran de ide al, como ele mes mo
di zia, um so nho de cri an ça, que era a cons tru ção de
uma nova ca pi tal. Nos pri me i ros anos de sua vida es -
co lar, nos es tu dos de Ge o gra fia Re gi o nal, ele des per -
tou para essa idéia que já po vo a va, no sé cu lo XIX, as
ca be ças de di ri gen tes da Pro vín cia de Go iás.

Pe dro Lu do vi co per ce bia com exa ti dão o sen ti -
men to ino va dor que agi ta va os co ra ções e as men tes
da ma i o ria dos go i a nos, que viam, na mu dan ça da ca -
pi tal, a gran de opor tu ni da de para rom per com o pas -
sa do con ser va dor e in se rir o Esta do de Go iás em um
novo pro ces so de mo der ni za ção e de de sen vol vi men -
to eco nô mi co.

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

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Em pri me i ro
lu gar, gos ta ria de di zer que te nho cer te za de que V.
Exª fala em nome de toda a Casa, ao te cer elo gi os a
uma das pes so as mais no tá ve is des te País. A exem -
plo de Jus ce li no Ku bits chek, que cons tru iu Bra sí lia,
Pe dro Lu do vi co, em Go iâ nia, com tudo o mais que fez
pelo Esta do de Go iás, mar cou sua pre sen ça e sua
ação com co ra gem e dig ni da de. Ele, como V. Exª, foi
um dos in jus ti ça dos pelo Mo vi men to de 1964, ten tan -
do ca lar as vo zes que re pre sen ta vam a von ta de po -
pu lar. Mas tan to ele quan to V. Exª não se cur va ram.
Infe liz men te, ele não pôde ir mu i to adi an te, por que
ha via cum pri do a sua ta re fa, mas V. Exª, duas ve zes
Go ver na dor e Se na dor da Re pú bli ca, mos trou que a
gar ra, a co ra gem e a bra vu ra dos ho mens de Go iás
me re cem o nos so res pe i to e a nos sa ad mi ra ção, a
exem plo de Pe dro Lu do vi co. Peço mu i tas des cul pas a
V. Exª, mas saio ago ra para fa zer o re gis tro da mi nha
can di da tu ra para as pré vi as do PMDB. Não po dia au -
sen tar-me sem fa zer um co mu ni ca do. Não cal cu la V.
Exª como es tou en ca bu la do por en trar em seu pro -
nun ci a men to para tra tar de um as sun to que foi pu bli -
ca do na im pren sa. Re fi ro-me à pos si bi li da de de um
re pre sen tan te da Ban ca da do PMDB ser no me a do
Mi nis tro, na vaga de i xa da pelo nos so Pre si den te Ra -
mez Te bet. Qu e ro co mu ni car – e V. Exª o sabe tão
bem quan to eu – que a Ban ca da não se re u niu em
mo men to al gum; o Lí der não nos con vo cou, nem nos
ou viu. Nin guém da Ban ca da foi ou vi do. O Pre si den te
do Par ti do está dan do uma de cla ra ção ta xa ti va de
que é con trá rio, en ten den do que a vaga não deve ser
pre en chi da. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o Lí der está
di zen do o mes mo. Por tan to, há qua se uma una ni mi -
da de, no sen ti do de que essa in di ca ção não deve ser
fe i ta. Di rão ao Pre si den te que é o Par ti do que quer
isso, o que não é ver da de. Fa ria um ape lo ao Pre si -
den te da Re pú bli ca para que res pe i tas se a von ta de
do Par ti do e não fi zes se essa no me a ção. Per doe-me
por esta in ter ven ção, Se na dor Iris Re zen de.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do pelo hon ro so apar te de V. Exª, que tam bém
pres tou a sua ho me na gem ao imor tal Se na dor Pe dro
Lu do vi co. V. Exª faz uma ob ser va ção em re la ção à no -
me a ção de Mi nis tro para a vaga de i xa da pelo Se na -
dor Ra mez Te bet, com a sua ele i ção para Pre si den te
des ta Casa. De qual quer for ma, os apar tes de V. Exª
sem pre me sen si bi li zam e me eno bre cem.



Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con ti nu -
an do o meu dis cur so, afir mo que Go iás, àque la épo -
ca, se guia os ca mi nhos da Ali an ça Li be ral, que as su -
mi ra o po der com Ge tú lio Var gas. Em con tra po si ção à 
Re pú bli ca Ve lha, o novo Go ver no con se guiu mo bi li -
zar a Na ção, pro me ten do ga ran tir as li ber da des in di -
vi du a is, a au to no mia dos Esta dos e leis so ci a is ou sa -
das para a épo ca, como apo sen ta do ria para os ve -
lhos e in vá li dos, fé ri as anu a is para os tra ba lha do res e
di re i to de or ga ni za ção sin di cal. Pro pu nha ain da uma
nova le gis la ção ele i to ral, com voto se cre to e anis tia
para os re vo lu ci o ná ri os de 1922 e 1926. No cam po
eco nô mi co, a dis po si ção era de mo der ni zar a in dús -
tria, com o ob je ti vo de cons tru ir uma base eco nô mi ca
mais só li da para con tra ba lan çar o po der in ques ti o ná -
vel da pro du ção agrí co la na for ma ção bru ta do ca pi tal 
na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Pe dro Lu do vi co per ce beu mu i to
cedo toda essa di fe ren ça fun da men tal en tre a ve lha
or dem, que não ad mi tia, em hi pó te se al gu ma, a mu -
dan ça das re gras do jogo, e a nova or dem, que che ga -
va pro me ten do vi rar o Bra sil de ca be ça para ba i xo.
Além do mais, o jo vem po lí ti co sa bia igual men te que a 
re a li za ção dos seus so nhos só se ria pos sí vel em uma 
so ci e da de mais mo der na e me nos con ser va do ra.

Assim, apro ve i tan do-se des ses ven tos mu dan -
cis tas e per fe i ta men te afi na do com Ge tú lio Var gas,
Pe dro Lu do vi co ini ci ou a sua gran de cru za da no sen ti -
do de cons tru ir uma nova Ca pi tal no Pla nal to Cen tral
do Bra sil. Com essa de ter mi na ção de vi si o ná rio,
como mu i tos o cha ma vam, e mes mo ten do de en fren -
tar mu i tos obs tá cu los, con se guiu lan çar de ma ne i ra
glo ri o sa, em 24 de ou tu bro de 1933, a pe dra fun da -
men tal da ci da de que se ria, em bre ve, a mais mo der -
na ca pi tal do País. Du ran te o ato, hou ve mis sa so le ne
ce le bra da pelo Pa dre Agos ti nho Fos ter, exa ta men te
no lo cal onde exis te hoje a Pra ça Cí vi ca, em Go iâ nia.

A nova ca pi tal, de li ne a da na pran che ta de Atí lio
Cor re ia Lima, teve a sua lo ca li za ção de fi ni da por uma
co mis são pre si di da por Dom Ema nu el Go mes de Oli -
ve i ra, en tão Bis po de Go iás, res pal da do pelo De cre to
n.º 2.737, de 20 de de zem bro de 1932. O seu nome,
Go iâ nia, deve-se ao Pro fes sor Alfre do de Cas tro, ga -
nha dor do con cur so re a li za do no fi nal de 1933. Em
agos to de 1935, com a as si na tu ra do De cre to n.º 237,
cri ou-se o Mu ni cí pio de Go iâ nia e a co mar ca da nova
ca pi tal. Fi nal men te, em 5 de ju lho de 1942, o so nho
de Pe dro Lu do vi co foi re a li za do, e os go i a nos, or gu -
lho sos pela con quis ta, fes te ja ram du ran te dias a ina u -
gu ra ção da mo der na ci da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ama nhã,
quan do se co me mo ram os 68 anos do lan ça men to da 
pe dra fun da men tal de Go iâ nia, o Esta do in te i ro or gu -
lha-se de sua pu jan te ca pi tal e ve ne ra o seu fun da dor, 
um for ja dor do fu tu ro, que con se guiu re a li zar uma
obra gi gan tes ca e abriu ca mi nho para que um ou tro
vi si o ná rio tam bém acre di tas se no mes mo so nho e
con se guis se cons tru ir, vin te anos de po is, a Ca pi tal do 
Bra sil da imen si dão do al ti pla no.

Por toda essa co in ci dên cia, Bra sí lia e Go iâ nia
são ir mãs gê me as, por que fi ze ram par te da mes ma
epo péia e da mes ma uto pia que po vo a ram as vi das
de Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra e Jus ce li no Ku bits chek.

Pe dro Lu do vi co é um dos he róis da re sis tên cia
de mo crá ti ca nos tem pos da es cu ri dão po lí ti ca e da
fal ta de li ber da de que vi ti ma ram o Bra sil du ran te 21
anos. Foi tam bém um ho mem ho nes to, de par cos
bens acu mu la dos du ran te a sua vida, que de i xou aos
fi lhos como le ga do prin ci pal a re ti dão de ca rá ter e a
aus te ri da de como re gra pri mor di al de con du ta na vida 
pú bli ca.

Esti ve ao lado des se ho mem ad mi rá vel rumo à
pros cri ção po lí ti ca, no ins tan te em que a Na ção re ce -
bia a im po si ção do Ato Insti tu ci o nal n 5. No mes mo
mo men to his tó ri co, jun to com Pe dro, tam bém fui ví ti -
ma de cas sa ção e da sus pen são dos meus di re i tos
po lí ti cos por dez anos, quan do exer cia o man da to de -
mo crá ti co de Pre fe i to de Go iâ nia. Entre tan to, a úni ca
co i sa que la men to é que não ti ve mos a hon ra de tê-lo
ao nos so lado nos agi ta dos mo vi men tos que trou xe -
ram de vol ta a de mo cra cia. Qu an do a anis tia acon te -
ceu em maio de 1978, o ve lho pa tri ar ca es ta va se re -
no, in di ca va-nos os ca mi nhos da re con quis ta ple na
da de mo cra cia, mas já não ti nha mais for ça fí si ca
para par ti ci par das gran des ca ra va nas que le van ta -
vam os es tan dar tes da re de mo cra ti za ção nos qua tro
can tos do Bra sil.

To da via, na cena po lí ti ca, subs ti tu in do o ve lho
co man dan te, es ta va o seu fi lho, o emi nen te ex-Go ver -
na dor Ma u ro Bor ges, uma das ma i o res re ser vas mo -
ra is des te País. Assim, a tris te za de não ter o Dou tor
Pe dro em pes soa, logo se trans for ma va em ale gria,
por que, ven do Ma u ro Bor ges, vía mos a ima gem do
gran de Pe dro Lu do vi co e sa bía mos que em casa ele
es ta va fe liz por que o seu fi lho o re pre sen ta va dig na -
men te no meio das mul ti dões.

Pe dro Lu do vi co su por tou, até o fi nal dos seus
dias, a dor da fe ri da não ci ca tri za da da pu ni ção in jus ta,
mas nun ca se en tre gou. Foi o im pul si o na dor do MDB no 



Esta do de Go iás e, sem pre de fen den do a jus ti ça, exer -
ceu, com com pe tên cia, com de di ca ção, com co ra gem,
com dig ni da de e com se ri e da de, os seus três man da tos 
de Se na dor nes ta Casa, sem pre con fe ri dos pelo povo
go i a no com re tum ban te vo ta ção. Toda a sua atu a ção foi
de di ca da à de fe sa da de mo cra cia, do pro gres so na ci o -
nal e dos in te res ses de Go iás.

Na pu bli ca ção Fa lan do com Fran que za, edi ta -
da pela Grá fi ca do Se na do Fe de ral, en con tram-se os
dis cur sos do seu se gun do man da to como Se na dor da 
Re pú bli ca, co brin do o pe río do en tre 1955 e 1963. No
man da to se guin te, que abran ge jus ta men te o pe río do 
do gol pe mi li tar de 1964 até a edi ção do Ato Insti tu ci o -
nal n.º 5, suas pre o cu pa ções fo ram mais com a de -
mo cra cia, com a in te gri da de do Con gres so Na ci o nal,
sem, con tu do, aban do nar as ra í zes go i a nas e o seu
gran de amor pela ci da de que fun dou. Assim, em
1966, como con vi da do do De par ta men to de Ge o gra -
fia e His tó ria da Fa cul da de de Fi lo so fia da Uni ver si da -
de Fe de ral de Go iás, em um gran de au di tó rio lo ta do
de es tu dan tes, pro fes so res, po lí ti cos e jor na lis tas, o
ve lho Se na dor pres tou um de po i men to his tó ri co so -
bre a mu dan ça da Ca pi tal. É im por tan te res sal tar que
o re fe ri do de po i men to com põe o acer vo bi bli o grá fi co
de sua atu a ção no Se na do Fe de ral.

Ao lado do povo, os in te lec tu a is go i a nos tam -
bém ve ne ram a me mó ria de Pe dro Lu do vi co e por
isso o es co lhe ram como o ma i or per so na gem de Go -
iás no sé cu lo XX. Assim, ele en ca be ça a ga le ria dos
gran des vul tos que en gran de ce ram a nos sa His tó ria
no sé cu lo que ter mi nou, for ma da por Ber nar do Élis,
Co le mar Na tal, Alfre do Nas ser, Hugo de Car va lho
Ra mos, Dom Ema nu el Go mes de Oli ve i ra e Cora Co -
ra li na, que con ta ram em con tos, em pro sas, em ver -
sos, em ro man ces e em ações des te mi das a epo péia
do nos so Esta do.

Pe dro Lu do vi co era um ho mem ho nes to e de há -
bi tos bas tan te sim ples. Du ran te toda a sua vida, sem -
pre foi sin ce ro e nun ca mos trou qual quer si nal de ar -
ro gân cia na con vi vên cia so ci al. Vi via in ten sa men te
para a fa mí lia, para a po lí ti ca, para os seus afa ze res
co ti di a nos, que fa zia ques tão de cum prir nos mí ni mos 
de ta lhes, e pra ti ca va a so li da ri e da de com os seus se -
me lhan tes, de ma ne i ra es pon tâ nea. So bre seu ca rá -
ter, nin guém me lhor para tes te mu nhar do que um dos
mais res pe i tá ve is po lí ti cos que já pas sa ram pela Câ -
ma ra Alta, o Se na dor Auro de Mou ra Andra de. Na
apre sen ta ção do li vro so bre a atu a ção par la men tar
de Pe dro Lu do vi co, Fa lan do com Fran que za, o sa u -
do so Se na dor es cre veu o se guin te:

O Se na dor Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra é,
sem dú vi da, uma fi gu ra sin gu lar de ho mem
pú bli co.

As suas tra di ções de le al da de de ram à 
sua per so na li da de e à sua atu a ção no ce ná -
rio po lí ti co bra si le i ro po si ção pró pria, res pe i -
ta do e ad mi ra do pe los com pa nhe i ros e pe -
los ad ver sá ri os.

Sr. Pre si den te, em face da im por tân cia des se
per so na gem que aju dou a es cre ver a his tó ria re cen -
te do Bra sil, es ta mos so li ci tan do que seja de ter mi -
na da a pu bli ca ção dos de po i men tos em ane xo que
com põem este pro nun ci a men to, in clu in do, as sim,
nos Ana is des ta Casa ver da de i ros tes te mu nhos a
res pe i to da vida de Pe dro Lu do vi co, tais como fo to -
gra fi as his tó ri cas e seus dis cur sos no Se na do. As
pe ças que com ple men tam este dis cur so são con tri -
bu i ções de re no ma das au to ri da des como Eu ri co
Bar bo sa, Nel son Si que i ra, PX Sil ve i ra, Luiz Este -
vam, José Luiz Bit ten court e José Car los Bar da will.

Nes ta opor tu ni da de, apre sen ta mos ain da re -
que ri men to para que seja in clu í do na co le ção in ti tu la -
da Gran des Vul tos que Hon ra ram o Se na do e a
His tó ria Cons ti tu ci o nal do Bra sil o ex-Se na dor Pe -
dro Lu do vi co Te i xe i ra.

Tra ta-se de uma jus ta ho me na gem a um bra si le -
i ro que sou be hon rar os mais no bres prin cí pi os da
vida pú bli ca. Com sua de ter mi na ção e com seus ide a -
is, se gu ro e de ci di do, Pe dro Lu do vi co cos tu ma va di -
zer: ”Só Deus terá po de res para me fa zer re cu ar“.
Com es sas pa la vras, ele afir ma va cla ra men te que ti -
nha uma mis são a cum prir an tes que che gas se o mo -
men to de sua gran de vi a gem. E con se guiu: Go iâ nia aí 
está como o sím bo lo da mo der ni za ção do in te ri or bra -
si le i ro, ver da de i ro di vi sor de águas en tre o ar ca i co e o
novo não ape nas em Go iás, mas em toda a Re gião
Cen tro-Oes te.

Pe dro Lu do vi co, o ma i or per so na gem de Go iás
no Sé cu lo XX!

Nos ter mos do §1º do art. 2º da Re so lu ção do
Se na do Fe de ral n.º 84 de 1996, do Se na do Fe de ral,
re que i ro seja in clu í do na co le ção in ti tu la da Gran des
Vul tos que Hon ra ram o Se na do e a His tó ria Cons ti tu -
ci o nal do Bra sil o ex-Se na dor, pelo Esta do de Go iás,
Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra, que exer ceu man da tos nos
pe río dos de 19 de se tem bro de 1946 a 31 de ja ne i ro
de 1951 e de 1º de fe ve re i ro de 1955 a 1º de ou tu bro
de 1969.

Mu i to obri ga do.

É o se guin te o re que ri men to:



REQUERIMENTO Nº 614, DE 2001

Nos ter mos do § 1º do art. 2º da Re so lu ção do
Se na do Fe de ral nº 84, de 1996, re que i ro seja in clu í do
na co le ção in ti tu la da Gran des Vul tos que Hon ra ram o
Se na do e His tó ria Cons ti tu ci o nal do Bra sil, o ex-Se -
na dor, pelo Esta do de Go iás, Pe dro Lu do vi co Te i xe i -
ra, que exer ceu man da tos nos pe río dos de 19-9-46 a
31-1-51 e de 1º-2-55 a 1º-10-69.

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Iris Re zen de.

(À Mesa para De ci são.)

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR IRIS REZENDE 
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDOS 
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.

O VELHO CACIQUE

José Car los Bar da wil

Tão len dá rio quan to Totó Ca i a do, só que, na ver da de, se
cons ti tu in do numa len da viva da oli gar quia, é o se nhor de ros to
ex tre ma men te pá li do, e não obs tan te jo vi al, que mora na ve lha
casa cer ca da de ár vo res, da rua 26, cen tro de Go iâ nia. Pe dro Lu -
do vi co Te i xe i ra, aos 80 anos, cas sa do pela re vo lu ção, de di ca-se
hoje a as sis tir fil mes de “fa ro es te” e a con ver sar so bre po lí ti ca –
que ele está in for ma do de tudo quan to se pas sa, em bo ra não ali -
men te mais es pe ran ças de um dia vol tar a ser o dono da po lí ti ca
go i a na, o subs ti tu to de Totó Ca i a do, cri a dor de uma nova oli gar -
quia.

Na dé ca da de 20, ele mo ra va em Rio Ver de, su do es te do
Esta do, em bo ra como Totó Ca i a do fos se go i a no da ci da de de Go -
iás. Lá cli ni ca va, mé di co que era, fi lho de um mé di co não me nos
fa mo so, o dr. Te i xe i ra Alva res. ”Tan to que meu fi lho Pe dro é Lu do -
vi co, e não Bor ges Te i xe i ra, como os ou tros. E meu neto, Pe dro, é 
Pe dro Lu do vi co, tam bém" – ex pli ca ao re pór ter de Veja, sen ta do
dis pli cen te men te numa das ve lhas pol tro nas de sua re si dên cia.
Pe las pa re des, pu lu lam as lem bran ças do pas sa do: re tra tos de
Ge tú lio Var gas, do pró prio Lu do vi co as si nan do o de cre to da mu -
dan ça da ca pi tal, ou um di plo ma da Assem bléia de di ca do ao “Va -
rão de Rara Estir pe, Pa drão de Hon ra dez e Dig ni da de!”).

 No en tan to, o mé di co bem su ce di do da dé ca da de 1920,
não tar dou a en trar na po lí ti ca, após ca sar-se com a fi lha de um
dos “co ro néis” de Totó Ca i a do, Fran cis co Bor ges. “Os abu sos
eram tão gran des que eu aca bei me re vol tan do e re sol vi fa zer po -
lí ti ca para me lho rar a si tu a ção do povo” – con ta ele, hoje. Não há
quem o des min ta, mes mo por que, na épo ca, Totó Ca i a do já sen -
tia ma i o res di fi cul da des para con tro lar a po lí ti ca go i a na e, por
isso, usa va a vi o lên cia com mais fre qüên cia. Só que, qua se cer ta -
men te, Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra não pas sa ria de mais um “co ro -
nel” de Totó Ca i a do, se este não lhe ti ves se re cu sa do a in di ca ção 
para con cor rer a de pu ta do fe de ral em 1926, já con sa gra da pela
con ven ção par ti dá ria. “Esse dou tor zi nho can di da to... nun ca! Can -
di da to é meu gen ro! – dis se Totó e man dou mo di fi car a ata. A
par tir des se dia, Lu do vi co con sa grou-se de fi ni ti va men te à opo si -
ção, com a aju da do seu so gro. Foi pre so três ve zes (”A pri me i ra
vez por qua tro ho ras, a se gun da por qua tro dias, a úl ti ma por 14
dias"). A úl ti ma pri são – pa ra do xal men te – mar cou o iní cio de seu 

po der. Jun ta men te com 110 ho mens de sua con fi an ça ele ten ta ra 
con quis tar Rio Vede, mas aca ba ra pre so, ar mas na mão, de po is
que suas for ças fo ram de vas ta das pela po lí cia lo cal. No en tan to,
isso ocor ria em 1930, e, pou co de po is, o go ver no Ca i a do se ria
der ru ba do pe las for ças re vo lu ci o ná ri as mi ne i ras que in va di ram
Go iás. Qu an do se tra tou de no me ar uma jun ta go ver na ti va pro vi -
só ria para subs ti tu ir os Ca i a dos (que já se en con tra vam pre sos),
Pe dro Lu do vi co, re co nhe ci do como o he rói da re vo lu ção, foi um
dos três es co lhi dos, jun ta men te com Emí lio Pó voa e Má rio Ca i a -
do de Cas tro, este um Ca i a do que fa zia par te da opo si ção.

Ma no bran do ha bil men te, Pe dro Lu do vi co sou be apre sen -
tar-se ao di ta dor Ge tú lio Var gas como o úni co “po lí ti co novo” da
jun ta (Pó voa era ido so e Má rio Ca i a do tra zia o es tig ma da fa mí -
lia). E as sim, logo foi no me a do in ter ven tor, dis sol ven do-se a jun ta. 
Enfren tan do di fi cul da des nos pri me i ros tem pos, de vi do à opo si -
ção do pró prio Má rio Ca i a do e do mi li tar Do min gos Ve las co, te -
nen tis ta re vo lu ci o ná rio de pri me i ra hora, Lu do vi co con se guiu fir -
mar-se jun to a Var gas em 1932, quan do de ter mi nou a or ga ni za -
ção de ba ta lhões vo lun tá ri os para com ba ter os pa u lis tas: suas
for ças in fli gi ram der ro tas aos cons ti tu ci o na lis tas em Mi nas Ge ra is 
e fo ram re ce bi das com ca lo ro sas ma ni fes ta ções. Pou co de po is,
Lu do vi co lan ça va seu trun fo de fi ni ti vo, le van tan do a idéia da mu -
dan ça da ca pi tal da ci da de de Go iás para um novo lo cal.

“Go iâ nia foi o fa rol de Go iás. Até en tão, o nos so Esta do
era o mais atra ves sa do do país, jun ta men te com Pi a uí e Mato
Gros so. E na re gião de Go iâ nia es ta va o ”Mato Gros so" de Go iás, 
as me lho res ter ras, onde se im plan ta ria a agri cul tu ra que pra ti ca -
men te não exis tia e onde a pe cuá ria po de ria me lho rar de ní vel. E
tam bém era ne ces sá rio a mu dan ça por que Go iás era uma ci da de 
dis tan te dos gran des cen tros, en quan to Go iâ nia es ta va per to da
es tra da de fer ro" – ex pli ca, ago ra, Pe dro Lu do vi co. Cer ta men te,
po rém, en tre os mo ti vos da mu dan ça es ta va a ne ces si da de sen ti -
da pelo há bil po lí ti co de dar um gol pe de fi ni ti vo nos Ca i a dos: mu -
dar a ca pi tal sig ni fi ca va re ti rar-lhes os úl ti mos res quí ci os do po -
der, to dos en cas te la dos à som bra das ruas de gra ni to da ve lha
Go iás. Ao mes mo tem po, Lu do vi co ga nha ria um novo ele i to ra do,
o da gran de ci da de que nas ce ria nos cam pos de Go iâ nia e os
agri cul to res do sul, cu jas plan ta ções ga nha ri am no vas vi das com
a pro xi mi da de da ca pi tal.

Qu an do os Ca i a dos se apro ve i ta ram do sen ti men to re van -
chis ta dos re si den tes em Go iás, e che ga ram a ob ter ma i o ria na
Assem bléia Le gis la ti va, Lu do vi co não he si tou em usar a mes ma
vi o lên cia que tan to cri ti ca ra nos seus an te ces so res: sua po li cia
pren deu um de pu ta do na ve lha ca pi tal e uma cen te na de sol da -
dos pas sou a des fi lar di a ri a men te pe las ruas, para es ta be le cer o
pâ ni co en tre a po pu la ção. “Re tra tos do se nhor Pe dro Lu do vi co
eram pre ga dos por agen tes do ofi ci a lis mo em toda a ci da de e, de 
pre fe rên cia, na fa cha da das ca sas an ti mu dan cis tas e nem to dos
po di am re mo vê-los sem o ris co de ame a ças por par te dos sol da -
dos, pos ta dos por per to” con ta o his to ri a dor Ja i me Câ ma ra, em
seu li vro “Tem pos da Mu dan ça”, o úni co a ana li sar uma par te do
go ver no Lu do vi co. A si tu a ção che gou a tal pon to que os de pu ta -
dos da opo si ção che ga ram a pe dir asi lo ao 6º Ba ta lhão de Ca ça -
do res, se di a do na ci da de -: de pi ja ma, eles fo ram fo to gra fa dos,
pas san do o epi só dio a ser re co nhe ci do como o da “pri são dos
de pu ta dos”. Se não era, na ver da de, uma pri são im pos ta fi si ca -
men te, fora, pelo me nos, o re sul ta do de uma pres são go ver na -
men tal pu bli ca men te re a li za da. Cer to é que, des ta for ma, Lu do vi -
co con se guiu a ade são do de pu ta do Fe lis mi no Vi a na e pôde pro -
mo ver a des ti na ção do Pre si den te da Assem bléia, Her mó ge nes
Co e lho, seu ini mi go po lí ti co, gra ças a no vas ade sões, dos De pu -
ta dos Age nor de Cas tro e Ví tor Co e lho de Alme i da, es tas atri bu í -
das a fa vo res re ce bi dos do po der pú bli co. E as sim, com a ma i o ria 



ga ran ti da, seu de cre to de mu dan ça da ca pi tal foi as si na do ofi ci al -
men te, em 23 de mar ço de 1937. Pou co an tes, o go ver na dor já
con se guiu re ti rar o Te sou ro de Esta do (uma pe sa da arca que
con ti nha os va lo res do erá rio pú bli co) da ci da de de Go iás, com a
aju da de um gru po de se le ci o na dos “ja gun ços” e, mes mo as sim,
des pis tan do os an ti mu dan cis tas: o cor te jo saiu, num ca mi nhão
cer ca do pe los “ja gun ços” a ca va lo, em ple na ma dru ga da., quan do 
a sa í da es ta va mar ca da para as oito ho ras da ma nhã.

Qu a se to dos os po lí ti cos ge tu lis tas, Pe dro Lu do vi co au -
men tou ain da mais seu pres tí gio com a re de mo cra ti za ção. Sua
ele i ção para o go ver no em 1950 foi con sa gra tó ria: 30 mil vo tos de 
di fe ren ça fo ram da dos ao ve lho che fe, que já en tão ti nha uma
ima gem com ple ta men te des li ga da da vi o lên cia dos anos 30. Apa -
re cia nos ba i les de car na val de lan ça-per fu me à mão. Fun da va
es co las, e dis tri bu ía fa vo res en tre seus ami gos pes se dis tas com
um eter no sor ri so nos lá bi os. Nes sa épo ca, seus “ja gun ços” ain da 
da vam mos tras de exis tir, en vol ven do-se em ti ro te i os com os re -
pre sen tan tes do ca i a dis mo (que re tor na va apo i an do-se na UDN).
Mas o Ve lho Pe dro – como um já o cha ma va – pa re cia in ven cí vel
nas ele i ções. Ga nhou to dos os ple i tos até 1960, ano em que con -
se guiu im por ao ele i to ra do o nome de seu fi lho, Ma u ro Bor ges Te -
i xe i ra, ofi ci al do exér ci to com car re i ra fe i ta em ou tros Esta dos,
que só che ga ra a Go iás dois anos an tes, para ser ele i to de pu ta -
do. Em 54, o ele i to fora José Lu do vi co de Alme i da, seu pri mo
Juca. Em 58, en fren tan do Juca (que se tor na ra seu ini mi go po lí ti -
co) e os Ca i a dos, ele geu José Fe li ci a no Fer re i ra, ve te ra no pes se -
dis ta. Em 1962, com Ma u ro Bor ges no go ver no, o PSD do Ve lho
Pe dro che ga va ao má xi mo: dois ter ços dos de pu ta dos fe de ra is e
es ta du a is e uma re e le i ção do “Ca ci que Lu do vi co” para o Se na do.

Com a Re vo lu ção de 64, o ca mi nho na tu ral do as tu to pes -
se dis ta se ria alo jar-se nas hos pe da ri as go ver na men ta is, como
aliás já o fi ze ra seu co le ga de Se na do, Fi lin to Mül ler. Mas Lu do vi -
co ti nha, já, o pro ble ma do fi lho, Ma u ro Bor ges (cas sa do pos te ri -
or men te pela Re vo lu ção sob acu sa ção de li ga ções com es quer -
dis tas) e tam bém não via com bons olhos a in ter fe rên cia do Pre -
si den te Cas te lo Bran co no PSD go i a no. Em 1965, Cas te lo Bran co 
apo i ou a can di da tu ra de Cas tro Cos ta para o Go ver no do Esta do. 
Cos ta, pes se dis ta, se ria o can di da to úni co apo i a do pela Re vo lu ção. 
Lu do vi co não con fi a va, po rém, num can di da to que não fos se lan ça -
do por ele pró prio. E lan çou Pe i xo to da Sil ve i ra. Na con ven ção do
PSD o es pec tro da der ro ta pa re cia per se guí-lo, pois to dos os en ten -
di dos em po lí ti ca da vam ao can di da to de Cas te lo Bran co uma van -
ta gem de dois ter ços, mas Lu do vi co num gol pe de au dá cia mu i to ao 
seu fe i tio, mu dou a si tu a ção. “Con ven ção e vo ta ção são co i sas para
ho mem. O voto, vai ser a des co ber to” – de ter mi nou, como pre si den -
te da con ven ção. E os que já ti nham se com pro me ti do com o can di -
da to cas te lis ta não ti ve ram co ra gem de tra ir o ve lho che fe: a vi tó ria
de Pe i xo to da Sil ve i ra foi es ma ga do ra. Con tu do, se ria uma vi tó ria
efê me ra. Enfren tan do o can di da to da UDN apo i a do de ci di da men te
pela in ter ven to ria es ta du al e pelo pró prio Go ver no Fe de ral (o ge ne -
ral No gue i ra da Paz, da 6ª Re gião Mi li tar, che gou a vi si tar ci da des,
pe din do vo tos fa vo rá ve is ao “can di da to da Re vo lu ção”, Otá vio
Lage), Pe dro Lu do vi co so freu sua pri me i ra der ro ta. Pe i xo to da Sil ve i -
ra foi der ro ta do pela di fe ren ça mí ni ma de 4 mil vo tos. Se gui ram-se
ou tras der ro tas, su ces si va men te ma i o res: per deu a ma i o ria dos de -
pu ta dos es ta du a is, em 1966, ob ten do ape nas 5 de pu ta dos para o
MDB con tra 8 da ARENA. E em 69, ape nas 15% dos pre fe i tos. A
essa al tu ra, já era, tam bém, um cas sa do. Mas ain da ten ta va po lí ti ca: 
seu fi lho Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra con cor reu ao Se na do em 1970.
Foi der ro ta do pela ve lha for ça que re tor na va com a re vo lu ção, o
“Ca i a dis mo”. A ARENA ele geu os três se na do res, in clu si ve Emi val
Ca i a do.

Ago ra, ter no de xa drez es ver de a do, sus pen só rio, ócu los es -
cu ros, gra va ta de laço an ti go, Pe dro Lu do vi co ape nas es pe ra os
dias pas sa rem, na sua casa ou na sala es cu ra de um ci ne ma, as -
sis tin do fil mes como “Car ter, o Vin ga dor”, que viu na ter ça-fe i ra
pas sa da. Ne nhum ci ne ma lhe co bra in gres so. Der ra de i ra ho me na -
gem ao che fe da oli gar quia dos Lu do vi cos, que pa re ce in te i ra men -
te des tru í da: sem pre ca pi ta ne a dos pes so al men te pelo Ve lho Pe dro
e não ten do qual quer po lí ti co ati vo, os Lu do vi cos não se de di cam,
se quer, a ati vi da de cor re la tas a po lí ti ca (ma gis tra tu ra, Di re i to,
como fi ze ram os Ca i a dos na sua épo ca de os tra cis mo): um fi lho do 
Ve lho Pe dro, Pa u lo Bor ges Te i xe i ra é mé di co e che ga a di zer que
não gos ta de po lí ti ca. E Ma u ro Bor ges Te i xe i ra, o úni co po lí ti co da
se gun da ge ra ção dos Lu do vi cos, é hoje ape nas um co mer ci an te,
em Bra sí lia. Pa re ce cla ro que a oli gar quia Lu do vi co fun ci o na va mu -
i to mais atra vés e para os che fes po lí ti cos ami gos e li de ra dos. São
lem bra dos, atu al men te, ape nas, Juca Lu do vi co Te i xe i ra, Ma u ro
Bor ges (ex-go ver na do res) e Ber lar mi no Cru vi nel (cu nha do de Lu -
do vi co, pre si den te do Ban co do Esta do), como mem bros da fa mí lia 
Lu do vi co que go za ram das de lí ci as dos car gos pú bli cos du ran te
seu go ver no. Os ma i o res be ne fi ci a dos eram os “co ro néis” de Lu do -
vi co, al guns ou mu i tos dos qua is, aliás, ha vi am si dos tam bém dos
Ca i a dos. Com a que da do seu lí der, pro cu ra vam no vos ru mos, e,
hoje, mu i tos já são, no va men te, dos Ca i a dos.

José Car los Bar da wil, já fa le ci do, foi re pór ter po -
lí ti co das re vis tas Veja e Istoé. Essa re por ta gem foi pu bli -
ca da na re vis ta Veja em 1973 e está no seu li vro ”Os So -
bre vi ven tes“, edi ta do pela Grá fi ca do Se na do Fe de ral.

PEDRO LUDOVICO PERANTE A HISTÓRIA

Eu ri co Bar bo sa

Pou co de po is da ele i ção do sr. Je rô ni mo Co im bra Bu e no a
Go ver na dor do Esta do, em 1946, pu bli cou-se um li vro, de au to ria
de Gu i ma rães Lima, in ti tu la do ”Go iás Li ber ta do“ No pre fá cio, um
jor na lis ta re si den te no Triân gu lo Mi ne i ro mas que es cre via com
mu i ta fre qüên cia para a im pren sa de opo si ção a Pe dro Lu do vi co
em Go iás, pes pe gou esta jóia de bi ju te ria de ca me lô con tra o fun -
da dor de Go iâ nia:

”Não sou be fa zer ami gos em de zes se is anos de Go ver no.
Não sou be con ser var os ami gos que ti nha. Entrou em cre pús cu lo
so zi nho, pre me di ta da men te so zi nho. Pas sou me lan co li ca men te
de épo ca como uma pi lhé ria que nin guém re pe te pelo de su -
so...“

Essa he re sia do sr. Odo ri co Cos ta – este o nome do in fe liz
– deve ter nas ci do, além da mi o pia e do fac ci o sis mo do jor na lis ta, 
de ser ele ab so lu ta men te fal to de sen si bi li da de para cap tar re a li -
da des con jun tu ra is, oca si o na is, não du ra dou ras.

Não fora Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra quem per de ra aque la pri -
me i ra ele i ção re a li za da em Go iás de po is da re vo lu ção de 1930. O 
par ti do que ele fun da ra, o Par ti do So ci al De mo crá ti co (PSD) so -
fre ra vá ri as dis si dên ci as de peso, so bre tu do em ra zão da es co lha 
do can di da to ag. É his to ri ca men te sa bi do que o sr. José Lu do vi co 
de Alme i da, can di da to es co lhi do, era ho mem mo ral men te ín te gro, 
bom ad mi nis tra dor, mas não ”bom de voto“. Fra co ora dor, do ta do
de uma fran que za que o fa zia po lí ti co iná bil, teve ain da con tra si,
du ran te toda a cam pa nha e até a data da ele i ção, a ame a ça de
ser de cla ra do ine le gí vel pela Jus ti ça Ele i to ral, em face de re cur so 
opos to à sua can di da tu ra. Do ou tro lado, es ta va um en ge nhe i ro
apo lí ti co, ao qual o pró prio Pe dro Lu do vi co ha via con fe ri do o tí tu lo 
de ”cons tru tor de Go iâ nia“ (os ir mãos Co im bra Bu e no ga nha ram
esse tí tu lo ofi ci al men te) e uma soma de fa to res que ani ma vam
sua can di da tu ra: a de mo cra ti za ção do país ocor ri da um ano an -
tes e que dava mu ni ção con tra os be ne fi ciá ri os do Esta do Novo



(caso de Pe dro Lu do vi co e do pró prio Juca Lu do vi co); a for ma ção 
de uma co li ga ção nu me ro sa em ter mos de si glas e mes mo de li -
de ran ças re gi o na is; e o ane lo por mu dan ças de gran de par ce la
do povo.

Mas in te i ra men te ao con trá rio da par va afir ma ti va do sr.
Odo ri co Cos ta, de que ”pas sou me lan co li ca men te de épo ca
como pi lhé ria que nin guém re pe te pelo de su so“, Pe dro Lu do vi co
se tor na ra o ma i or nome da po lí ti ca es ta du al. Afi nal, pro mo ve ra a
ex tra or di ná ria re vo lu ção que foi a mu dan ça da ca pi tal. Ti ra ra Go -
iás da es tag na ção. Cin co anos an tes, o Ba tis mo Cul tu ral de Go iâ -
nia fora o acon te ci men to mais mar can te do sé cu lo no Esta do.

Obser ve-se que em 1949 o Con se lho de Imi gra ção e Co lo -
ni za ção, ór gão fe de ral, fez a di vul ga ção de subs tan ci o so li vro
com o tí tu lo ”Go iás“ e o sub tí tu lo ”Uma Nova Fron te i ra Hu ma na“,
no qual se si tu a va esta uni da de fe de ra ti va como o mais im por tan -
te co ro lá rio da Mar cha Para o Oes te, ide a li za da e ini ci a da por
Ge tú lio Var gas; e se evi den ci a vam os gran des fru tos da fe cun da
se me a du ra re pre sen ta da pela cons tru ção de Go iâ nia. São im -
pres si o nan tes os da dos ali apre sen ta dos so bre o de sen vol vi men -
to eco nô mi co, cul tu ral e po pu la ci o nal de Go iás des de o pe río do
co lo ni al até aque le ano de 1949, ten do a im ple men ta ção da
Estra da de Fer ro Go iás na se gun da dé ca da do sé cu lo XX; e a
nova ca pi tal ina u gu ra da sete anos an tes – esta num pla no, evi -
den te men te, ain da de mu i to ma i or vul to, como as de ci si vas ala -
van cas pro pul so ras.

Tan to o pres tí gio de Pe dro Lu do vi co se eri gi ra que já em
1948 e 1949, ten do o jor nal O Po pu lar, en tão se ma ná rio, re a li za -
do du ran te vá ri os me ses uma con sul ta po pu lar so bre as pre fe rên -
ci as do ele i to ra do para a su ces são de Co im bra Bu e no, o seu
nome ga nha ra dis pa ra do. E ao se re a li zar a ele i ção para go ver -
na dor em 3 de ou tu bro de 1950, teve o seu nome su fra ga do por
qua se se ten ta por cen to do ele i to ra do (fren te de 30.000 vo tos
num con tin gen te de pou co mais de 100.000 ele i to res). É ver da de
que o as sas si na to do de pu ta do Ge tú lio Arti a ga foi im por tan te fa -
tor emo ci o nal. Ami gos dis si den tes não se ti nham tor na do ini mi -
gos, sim ad ver sá ri os even tu a is. Ou tra vez se ali nha ram nas fi le i -
ras por ele co man da das.

Con sa gra do ra men te ele i to em 3 de ou tu bro de 1950, Pe -
dro Lu do vi co de vo ta-se pri o ri ta ri a men te em seu Go ver no cons ti -
tu ci o nal à so lu ção do gran di o so pro ble ma da ele tri fi ca ção do
Esta do. Pro je ta a Usi na do Ro che do, apro ve i ta men to de ma nan ci -
al hi dráu li co pró xi mo de Pi ra can ju ba. A cons tru ção da hi dre lé tri -
ca, com pro du ção pre vis ta de cin co mil qui lo watts, tem iní cio em
1953. Essa obra evi den cia fa ces enor me men te po si ti vas do ca rá -
ter de Pe dro Lu do vi co. Embo ra sen do ele o go ver na dor, trans fe re
para seu se cre tá rio da Fa zen da, José Lu do vi co de Alme i da, todo
o mé ri to da re a li za ção. As di vul ga ções do Go ver no não vin cu lam
o nome de Pe dro Lu do vi co à im por tan te re a li za ção: nas fo tos jun -
to à re pre sa e à ma qui na ria da Usi na apa re ce sem pre a fi gu ra do
se cre tá rio da Fa zen da, que as sim via am pli ar-se a sua ima gem
de ges tor ope ro so e pro gres sis ta. Pe dro Lu do vi co de se ja va ver
ele i to seu su ces sor aque le pri mo, au xi li ar, com pa nhe i ro e ami go
em quem via gran des qua li da des de fi nan cis ta e ad mi nis tra dor; e
que lhe fora ab so lu ta men te leal por oca sião de gra vís si ma cri se
po lí ti ca na dé ca da de 30, na qual es ti ve ra em jogo a sor te da mu -
dan ça da ca pi tal go i a na.

Como eu dis se há pou co, Juca (José Lu do vi co de Alme i -
da) não era bom de voto, ape sar, re pi to, das suas qua li da des po -
si ti vas. Para azar seu, e na tu ral men te do seu par ti do, ocor reu em
agos to de 1953 um fato que veio des gas tar pro fun da men te o Go -
ver no Pe dro Lu do vi co. Um jor na lis ta ori un do do Rio Gran de do
Nor te, Ha rol do Gur gel, foi bru tal men te as sas si na do em ple no

cen tro de Go iâ nia, em fren te ao Lord Ho tel, na Ave ni da Anhan -
gue ra. Ao lado do re pór ter po ti guar es ta vam ou tros dois jor na lis -
tas, os ir mãos Antô nio e João Car ne i ro Vaz, que fo ram gra ve -
men te ba le a dos, e que es ca pa ram gra ças a ime di a tos so cor ros
mé di cos e hos pi ta la res. Os três jor na lis tas per ten ci am ao jor nal O 
Mo men to, sen do Antô nio Car ne i ro Vaz o Di re tor. Uma re por ta -
gem do vi bran te diá rio en vol veu o Di re tor do De par ta men to de
Ener gia Elé tri ca, Pe dro Aran tes, ami go de Pe dro Lu do vi co. Qu a -
tro pis to le i ros – Do min gos Bor rely, Ne nen Ca lan go, Per nam bu co
e Zé Se ra pião – es pe ra ram pe los jor na lis tas nas pro xi mi da des do 
Lord Ho tel e, quan do os três es ta vam pró xi mos a este, na cal ça -
da do lado es quer do da Ave ni da Anhan gue ra, vi ram à sua fren te,
ti ro te an do co var de men te, os ban di dos. Ha rol do mor reu cri va do
de ba las en cos ta do a uma das pa re des do Lord Ho tel.

O cri me cho cou a opi nião pú bli ca. Pe dro Aran tes foi o su -
pos to man dan te. Teve a sua pri são pre ven ti va de cre ta da pelo Juiz 
Ha mil ton de Bar ros Ve las co. (Mais tar de viu-se im pro nun ci a do,
por ou tro juiz). O Go ver no do Esta do fi cou acen tu a da men te des -
gas ta do. Veio a ele i ção e Juca Lu do vi co, que a dis pu tou com Ga -
le no Pa ra nhos (ou tro dis si den te pes se dis ta) tem até hoje a sua
vi tó ria (por pe que nís si ma di fe ren ça) con tes ta da. Há quem diga,
até, que Ga le no ga nhou.

Dis se eu que o apo io de Pe dro Lu do vi co ao nome de José
Lu do vi co de Alme i da evi den cia vá ri as fa ces po si ti vas da sua per -
so na li da de. Uma de las, re tro re fe ri da, foi o seu des pren di men to,
ao trans fe rir para o seu au xi li ar todo o mé ri to da sua ma i or obra
go ver na men tal. Ou tra, o cu nho de le al da de que im pri miu, do co -
me ço ao fim, ao nome em que se fi xa ra, o qual já ti nha em seu
cur rí cu lo a der ro ta para Je rô ni mo Co im bra Bu e no em 1946.

O as sas sí nio de Ha rol do Gur gel re fle te-se ne ga ti va men te
tam bém na vo ta ção de Pe dro Lu do vi co para o Se na do (ha via se
de sin com pa ti bi li za do 6 me ses an tes, ten do as su mi do a go ver na -
do ria o vice-go ver na dor Jo nas Du ar te). Ele se ele ge, mas em se -
gun do lu gar (94.829 vo tos): o pri me i ro foi al can ça do por Je rô ni mo 
Co im bra Bu e no (96.067 vo tos), um dos ma i o res der ro ta dos de
qua tro anos atrás. Em 1962, Pe dro Lu do vi co ga nhou ou tro man -
da to de se na dor (oito anos). Des sa vez foi o mais vo ta do.

Como go ver na dor Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra não se li mi tou,
no pla no da ener gi za ção do Esta do, à cons tru ção da Usi na do
Ro che do (que a opo si ção, ten do à fren te a UDN, cha ma va de
”usi na do ra cha do“). Em 18 de agos to de 1953, o seu Go ver no
anun ci a va a re a li za ção de con cor rên cia pú bli ca para a aqui si ção
de ma qui ná ri os para as obras da usi na de Ca cho e i ra Dou ra da.
Antes, a 1E de fe ve re i ro, já se re u ni ra a cha ma da Co mis são de
Ca cho e i ra Dou ra da, que de ci di ra a cons tru ção do ”acam pa men to 
das obras“ – ho tel, ca sas de ope rá ri os, hos pi tal, far má cia, res ta u -
ran te e ou tras de pen dên ci as.

Em 1E de abril do ano se guin te (1954) é aber ta a con cor -
rên cia para as obras de en ge nha ria ci vil de Ca cho e i ra Dou ra da e
daí a dois me ses (3 de ju nho) tem iní cio o em pre en di men to da
gran de usi na.

No Se na do, pra ti ca men te não le gis lou; e pou co se pro nun -
ci ou. Con du ziu-se com a éti ca que lhe era ca rac te rís ti ca, cer ca do
do res pe i to dos seus pa res. O Par la men to, po rém, não era a sua
vo ca ção. Esta era a de ho mem de Exe cu ti vo. Foi o que o im pul si -
o nou ao en fren ta men to de to das as re sis tên ci as ao seu ide al de
ca ta pul tar o de sen vol vi men to do Esta do, me di an te a trans fe rên cia 
da sede do Go ver no para uma lo ca li za ção ge o grá fi ca pro pi ci a do -
ra de uma me tró po le com os mais am plos ho ri zon tes, a subs ti tu ir
uma ve lha ca pi tal de 10.000 ha bi tan tes, sem ne nhu ma pos si bi li -
da de de ex pan são e sem re vér be ro al gum no pro gres so da uni -
da de fe de ra ti va de que era o cen tro po lí ti co e ad mi nis tra ti vo.



As re sis tên ci as à mu dan ça fo ram ta ma nhas que até mes -
mo um dos seus mais aguer ri dos e hon ra dos ad ver sá ri os, Fran -
cis co de Bri to – que foi jor na lis ta, de pu ta do es ta du al e es cri tor –
fez este re co nhe ci men to:

”A mu dan ça da ca pi tal era o seu so nho ma i or. E
para re a li zá-lo pre ci sa va de mu i ta co ra gem e obs ti na -
ção. Sa cri fi cou suas me lho res ami za des e não o de te -
ve a fal ta de re cur sos e de apo io fi nan ce i ro do Go ver no 
fe de ral, alhe io a seu em pre en di men to. Se ti ves se va ci -
la do, te ria per di do a ba ta lha.“

Ja ma is va ci lou, en fren tou to dos os óbi ces com a co ra gem
que era uma das suas mar cas – duas ou tras, ex tra or di na ri a men te 
sig ni fi ca ti vas, eram a ho nes ti da de e a le al da de – e ven ceu a ba -
ta lha.

Pe dro Lu do vi co ti nha tal vo ca ção para a che fia ad mi nis tra -
ti va e tal es crú pu lo no tra to do di nhe i ro pú bli co que, su per vi si o -
nan do pes so al men te as pri me i ras obras da cons tru ção de Go iâ -
nia, achou ca ros os ti jo los que es ta vam sen do ven di dos ao Go -
ver no, pelo sr. Li car di no de Oli ve i ra Ney. Cha mou-o para ex ter -
nar-lhe essa im pres são. Li car di no de Oli ve i ra Ney, um dos pi o ne i -
ros de Cam pi nas, era ci da dão cor re tís si mo e des te mi do e ami go
de Pe dro Lu do vi co. Teve for te al ter ca ção com o go ver na dor. Fi ca -
ram atri ta dos. Dan te Unga rel li, com sua lin gua gem sim ples, de ci -
da dão pou co le tra do – e que teve par ti ci pa ção mu i to ati va no iní -
cio da cons tru ção de Go iâ nia – dá a res pe i to este tes te mu nho:

Dr. Pe dro de ter mi nou ao es cri tó rio da Su pe rin -
ten dên cia que fi zes se um le van ta men to so bre os pre -
ços dos ti jo los de Edu ar do de Fre i tas e Li car di no de
Oli ve i ra Ney para che gar a uma con clu são jus ta, ten do
eu sido de sig na do para tal. Pe guei um ca mi nhão, an -
dei, fiz as des pe sas dos ti jo los na obra e che guei à
con clu são de que o Li car di no de Oli ve i ra Ney es ta va
cer to. Dr. Pe dro veio de Go iás, en trou no es cri tó rio; a
pri me i ra co i sa que ele per gun tou foi: ‘Ba i lão, já fi ze ram
o le van ta men to do caso dos ti jo los?’ Ba i lão res pon -
deu-lhe que es ta va fe i to. Ele olhou e man dou pa gar o
Li car di no os ti jo los. Pou cos dias de po is, che ga à casa
do Li car di no uma car ta de Pe dro Lu do vi co pe din do
des cul pas pelo fato ocor ri do (in ”O Ve lho Ca ci que“, de
Luís Alber to Qu e i roz, 3ª edi ção, pág. 88).

Qu an do me ni no e ain da quan do jo vem, em Mor ri nhos, mi -
nha ci da de, eu ou via de ad ver sá ri os de Pe dro Lu do vi co ser ele
ho mem tru cu len to e mau. Fi cou-me essa ima gem por mu i to tem -
po. Fi cou até que a vida me vi es se pro por ci o nar, com imen sa pro -
di ga li da de, opor tu ni da des de co nhe cer de per to ”co ro néis po lí ti -
cos“, che fe tes e che fes mu ni ci pa is, ve re a do res, de pu ta dos es ta -
du a is e fe de ra is, se na do res, se cre tá ri os de Esta do, go ver na do -
res, vice-pre si den tes e pre si den tes da Re pú bli ca. Vim a ter con ta -
to e mes mo con ví vio com ho mens pú bli cos de to dos os es ca lões
e de todo jaez: bri lhan tes, me dío cres, cul tos, des pre pa ra dos, ide -
a lis tas, opor tu nis tas, au tên ti cos, fi si o ló gi cos, ver da de i ros, men ti -
ro sos, éti cos, cí ni cos, ho nes tos, ines cru pu lo sos.

Ne nhum ex ce deu – mu i tos, na tu ral men te, o igua la ram –
Pe dro Lu do vi co em sin ce ri da de e cor re ção mo ral.

Pe ran te a His tó ria ele fi ca rá como o ma i or pro pul sor do de -
sen vol vi men to de Go iás.

Eu ri co Bar bo sa é o atu al pre si den te da Aca de -
mia Go i a na de Le tras. Foi ve re a dor por uma le gis la tu ra 
e de pu ta do es ta du al por qua tro le gis la tu ras, ten do sido
pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va no biê nio 85-87.
Jor na lis ta pro fis si o nal, teve tam bém in ten sa atu a ção
como ad vo ga do. É, atu al men te, con se lhe i ro do Tri bu -

nal de Con tas do Esta do e foi seu pre si den te em 1999.
Foi tam bém pre si den te da União Esta du al de Estu dan -
tes – UEE – e da Asso ci a ção dos Cro nis tas Espor ti vos
do Esta do de Go iás. Pu bli cou os se guin tes li vros: ”Con -
fis sões de Ge ne ra is“, ”Pe dro Lu do vi co: A Mu dan ça Re -
vo lu ci o ná ria“, ”His tó ri as e Lem bran ças“, ”A No i te de 15
Anos“ e ”Rui Bar bo sa e o Ide al do Tri bu nal de Con tas“.

ENTRE O SONHO E A REALIDADE

Luís Este vam

A Go iâ nia de hoje não é a Go iâ nia ide a li za da pelo seu fun -
da dor. A ci da de ex tra po lou os li mi tes e ga nhou di men sões nun ca
an tes ima gi na das. Por essa ra zão, o pro je to e a re a li za ção de Pe -
dro Lu do vi co de vem ser con tex tu a li za dos na his tó ria e nos des vi -
os da his tó ria, ele men tos res pon sá ve is pela con so li da ção de uma 
nova re a li da de que se cha ma a Gran de Go iâ nia. 

O pro je to de cons tru ção de Go iâ nia ain da está em an da -
men to. Du ran te 66 anos ga nhou tan tas co no ta ções po si ti vas e
ne ga ti vas que so men te uma re vi si ta his tó ri ca po de rá de li mi tar. No 
cen tro de tudo e aci ma de fac ções po lí ti cas, mes mo lon ge das
pa i xões par ti dá ri as, pa i ra ine xo ra vel men te a fi gu ra de seu cri a dor, 
Pe dro Lu do vi co. Go iâ nia lhe deve a vida, a sua exis tên cia, em bo -
ra a cri a tu ra te nha, de cer ta for ma, su plan ta do o cri a dor. Não no
sen ti do de apa gá-lo da his tó ria, o que se ria im pos sí vel. Mas, no
sen ti do de ner vo sa men te ter ul tra pas sa do os seus li mi tes ide a li -
za dos e tor nar-se o mais novo cen tro de imi gra ção do país. 

Vale a pena re ver os per cal ços de um tra ça do pla ne ja do
que se tor nou, a prin cí pio, uma ci da de zi nha bu có li ca e que aca -
bou trans for man do-se em uma gran de me tró po le.

Tudo co me çou na dé ca da de 1930. Se bem que, a Re vo lu -
ção de 1930 não pro vo cou mu dan ças ime di a tas na or dem so ci o e -
co nô mi ca de Go iás. O co ti di a no da po pu la ção con ti nu ou ru ra li za -
do em todo o Esta do. As es tru tu ras – vida so ci al e ma te ri al, re fle -
ti das na or ga ni za ção pro du ti va, nas re la ções de tra ba lho, na ar re -
ca da ção tri bu tá ria e nas des pe sas ad mi nis tra ti vas do Go ver no –
per sis ti ram qua se que idên ti cas ao pas sa do. Mas, em ter mos po -
lí ti cos a re vo lu ção de 1930 apon tou para sig ni fi ca ti vas mo di fi ca -
ções. Des de o iní cio do sé cu lo pas sa do, ha via des con ten ta men to
de gru pos eco nô mi cos com re la ção ao es ti lo de Go ver no con du -
zi do pe las oli gar qui as tra di ci o na is. Com o tem po, o mo vi men to
opo si ci o nis ta ga nha ra fô le go e a Re vo lu ção de 1930 apre sen tou
uma opor tu ni da de ím par para os des con ten tes. Os lí de res do sul
go i a no, em união com po lí ti cos do Triân gu lo Mi ne i ro, ins ti ga ram
um le van te, cul mi nan do por ins ta lar um Go ver no pro vi só rio em
Go iás e, des de en tão, no vas oli gar qui as per du ra ram no po der –
sem in ter rup ção – por qua se duas dé ca das. No cen tro de tudo, o
ca ris ma e a li de ran ça de Pe dro Lu do vi co.

Con tu do, a mu dan ça po lí ti ca de 1930 em Go iás não sig ni fi -
cou ape nas subs ti tu i ção de oli gar qui as no con tex to de um Esta do 
emi nen te men te ru ral. A prin cí pio, a al ter nân cia no po der foi mais
vi sí vel na apa rên cia de co man do do que nas ati tu des to ma das
pelo Go ver no Esta du al. Pe dro Lu do vi co pro pa la va – como ob je ti -
vo pri me i ro de sua ges tão – a so lu ção glo bal dos pro ble mas re gi -
o na is e al me ja va ina u gu rar uma era de de sen vol vi men to para Go -
iás. Le mas como ”novo tem po“ e ”mo der ni da de“ eram fre qüen te -
men te ar ro la dos nos do cu men tos ofi ci a is dos anos trin ta. Po rém,
aci ma de tudo, a cons tru ção de uma nova ca pi tal re pre sen ta va o
em pre en di men to sin te ti za dor do afã de de sen vol ver o Esta do. Foi 
bas tan te di vul ga da a cren ça de que, onde se es ta be le ce uma ci -
da de mo der na e bem apa re lha da sur ge o pro gres so in dus tri al,
ban cá rio e co mer ci al. 

De um lado, o que es ta va por de trás des se dis cur so era a
vi a bi li za ção de um pro je to que pro por ci o nas se ma i o res pos si bi li -



da des de in te gra ção eco nô mi ca de Go iás com ou tros Esta dos,
tan to que Pe dro Lu do vi co es ta va im preg na do pelo de sen vol vi -
men to co mer ci al do Triân gu lo Mi ne i ro e, de cer ta for ma, re pre -
sen ta va as pi ra ções eco nô mi cas de gru pos su li nos. De ou tro, por
de trás do pro mis sor lema de sen vol vi men tis ta – em ba sa do na
idéia da cons tru ção de uma nova ca pi tal – pa i ra va um pe sa do
jogo po lí ti co. As an ti gas oli gar qui as con ser va vam-se ati vas no
am bi en te da ve lha ca pi tal e exer ci am in fluên cia so bre lí de res e
pre fe i tos do in te ri or ten do, por tan to, de ser po li ti ca men te mi na -
das. O sul do Esta do bus ca va sua es tru tu ra de po der. Va lia-se da
de ter mi na ção do mé di co e po lí ti co Pe dro Lu do vi co

No âm bi to po lí ti co na ci o nal as con di ções eram fa vo rá ve is.
No dis cur so de Ge tú lio Var gas tor na va-se im pe ri o so lo ca li zar no
cen tro ge o grá fi co do país for ças ca pa zes de ir ra di ar e ga ran tir a
ex pan são de sen vol vi men tis ta. Assim, a im plan ta ção de uma nova 
ci da de no pla nal to cen tral tra du zia o de se jo do Pre si den te e in -
cor po ra va o sím bo lo do Esta do Novo cons ti tu in do um mar co sig -
ni fi ca ti vo na sua po lí ti ca de in te ri o ri za ção. 

Con tor na dos os en tra ves po lí ti cos, res ta ram as di fi cul da -
des eco nô mi cas e téc ni cas para edi fi ca ção da nova ci da de. A es -
co lha do lo cal foi qua se ime di a ta, si tu an do-se na par te mais po -
vo a da do cen tro ge o grá fi co do Esta do, onde exis ti am ter ras fér te -
is e pla nas, além de uma to po gra fia apro pri a da para edi fi ca ções.
Os re cur sos pas sa ram a flu ir de duas fon tes bá si cas: em prés ti -
mos do Go ver no Fe de ral e co mer ci a li za ção de ter ras na abran -
gên cia do novo mu ni cí pio. Os pri me i ros em prés ti mos, to ta li zan do
cer ca de 15 mil con tos de réis, fo ram con se gui dos no pri me i ro
quin quê nio dos anos trin ta e o par ce la men to de ter ras – ob ti das
por do a ção, com pra e per mu ta – ge rou be né fi ca ex plo são es pe -
cu la ti va na área. Assim, em con jun to, as dí vi das con tra í das e as
ver bas ad vin das da ne go ci a ção das ter ras ser vi ram para fi nan ci a -
men to dos edi fí ci os pú bli cos na nova ca pi tal. 

Ou tra gran de di fi cul da de en fren ta da por Pe dro Lu do vi co
es te ve no se tor de re cur sos hu ma nos. A ca rên cia de ope rá ri os
era cru ci al – mes mo sem es pe ci a li za ção – para an da men to das
cons tru ções. Tra ba lha do res es pe ci a li za dos, en tão, eram com ple -
ta men te ine xis ten tes no âm bi to de Go iás. Pe dro Lu do vi co, in clu si -
ve, re gis trou em suas me mó ri as as di fi cul da des que en con trou,
fri san do que téc ni cos es pe ci a li za dos ti ve ram de ser con tra ta dos
em São Pa u lo e com gran des di fi cul da des em vis ta da in sig ni fi -
cân cia das ren das es ta du a is. Nes te qua dro, a sa í da foi a pro mo -
ção de in ten sa cam pa nha – atra vés de ór gãos de co mu ni ca ção –
vi san do ar re gi men tar ope rá ri os su fi ci en tes para a em pre i ta da e,
de sua par te, o Go ver no Fe de ral pas sou a en vi ar con ti nu a men te
mi gran tes para Go iás. Pe dro Lu do vi co pôde con tar, en tão, com
pou co mais de qua tro mil ope rá ri os que tra ba lha ram du ra men te e 
cons tru í ram Go iâ nia para ser, pri mor di al men te, um sím bo lo do di -
na mis mo do Esta do. 

A im plan ta ção de Go iâ nia, mes mo con tan do com fir me
dis po si ção dos Go ver nos Esta du al e Fe de ral, deu-se de mo ra da -
men te e por eta pas. Em 1933 acon te ceu a to ma da de de ci são:
es co lheu-se o lu gar e lan çou-se uma pe dra fun da men tal. Em
1935 con su mou-se a mu dan ça pro vi só ria de ór gãos do Go ver no
para Go iâ nia. Fi nal men te, em 1942, com o ”ba tis mo cul tu ral“, a
ci da de foi ofi ci al men te ina u gu ra da e seu ín di ce pro gres sis ta dado 
como ver ti gi no so. Na vi ra da da dé ca da de qua ren ta, tes te mu nhos 
re gis tra ram que Go iâ nia cons tru iu mais de cem pré di os ou qua se
qua tro pré di os por dia. No caso, não se ria um cres ci men to e sim
uma ver da de i ra ex plo são no con tex to de um Esta do ain da in ci pi -
en te em sua ur ba ni za ção. Esta va se cum prin do, de fato, mais
uma eta pa da Mar cha para o Oes te, no sen ti do de di na mi zar a
de mo gra fia e a eco no mia de Go iás. A ar ti cu la ção com São Pa u lo
foi vi go ro sa des de o prin cí pio. A nova ci da de re ce bia — da eco -

no mia pa u lis ta — os ma te ri a is de cons tru ção, os gê ne ros ali men -
tí ci os, os te ci dos e as fer ra men tas para o tra ba lho. A cres cen te
va lo ri za ção das ter ras do mu ni cí pio, por sua vez, atra í ram in ves ti -
do res de ou tros cen tros a pon to de o cres ci men to eco nô mi co de
Go iâ nia ser bas tan te evi den ci a do pelo seu pri me i ro pre fe i to. Ve -
ne ran do de Fre i tas re gis trou que, em 1938 exis ti am no mu ni cí pio
24 mil ca be ças de bo vi nos e, já no ano se guin te, es sas ci fras se
ele va vam a 56 mil ca be ças, ex pli can do o au men to pelo nú me ro
de fa zen de i ros que se trans fe ri ram para o mu ni cí pio.

No as pec to só cio-cul tu ral, to da via, hou ve quem não com -
par ti lhas se do oti mis mo re i nan te. O an tro pó lo go Levi-Stra uss, por 
exem plo, de nun ci ou em 1937 uma pro fun da ar ti fi ci a li da de no pro -
je to da cons tru ção de Go iâ nia. Con tu do, o tes te mu nho do jor na -
lis ta Bri to Bro ca foi in te res san te, pois ao vi si tar Go iâ nia em 1942,
te ceu uma es pé cie de de fe sa, ale gan do que Go iâ nia não é para
ser vis ta, mas para ser com pre en di da. A fir me ini ci a ti va de Pe dro
Lu do vi co, em bo ra pos sa ter pa re ci do es drú xu la para al guns, se -
gun do ele, tra du zia um in con ti do, pla u sí vel e jus ti fi ca do an se io de 
pro gres so que Go iás me re cia.

Assim, a cons tru ção de Go iâ nia e a trans fe rên cia da ca pi -
tal fo ram ar ro ja das apos tas no de sen vol vi men to do Esta do. Con -
tu do, o pro ces so de mons trou ser mais com ple xo e de mais len ta
so lu ção. Em 1942, com efe i to, Go iâ nia era uma ci da de per fe i ta -
men te es ta be le ci da, po rém, o de sen vol vi men to do Esta do ain da
es ta va lon ge de ser sa tis fa tó rio. Foi, na ver da de, o co me ço de
uma nova eta pa, im por tan te não tan to pe las re a li za ções ime di a -
tas, mas pe los ru mos que mar ca ram. Incu tiu mu dan ças na tra di ci -
o nal men ta li da de do ho mem do cam po e trou xe con fi an ça no fu -
tu ro eco nô mi co do Esta do. Foi uma apos ta no fu tu ro. Tan to que,
acre di tou-se que a nova ca pi tal se ria um pólo de de sen vol vi men -
to in dus tri al, pa pel que não se con su ma ra, ape sar de ter sido de -
mar ca da, des de o iní cio, ex ten sa área para ins ta la ção de in dús tri -
as no mu ni cí pio. Nas dé ca das de 1940 e 1950, Go iâ nia era uma
ci da de ain da in te i ra men te vol ta da para a zona ru ral. Uma ci da de
de fa zen de i ros. Pe dro Lu do vi co aca len ta va cer te zas e pre vi sões
para o fu tu ro. Mas, di fi cil men te adi vi nha ria que Go iâ nia iria ex tra -
po lar to das as pre vi sões fe i tas na épo ca, es tan do até hoje em
cons tru ção. 

Go iâ nia, ao re pre sen tar uma nova pos si bi li da de ge o grá fi ca 
no in te ri or do país, foi pal co de ele va da imi gra ção des de seus pri -
me i ros anos de exis tên cia. O atra ti vo real para o sur to imi gra tó rio
foi a exis tên cia de lar gas fa i xas de ter ras fér te is e ma tas – até en -
tão inex plo ra das – na área de abran gên cia da nova ca pi tal. Uma
zona, de rico po ten ci al agrí co la, co nhe ci da como Mato Gros so de 
Go iás, co me çou a ser pe ne tra da em fun ção da cons tru ção de
Go iâ nia. A edi fi ca ção da nova ca pi tal, des se modo, ao en se jar
cor ren tes imi gra tó ri as foi res pon sá vel pelo lan ça men to de ger mes 
de trans for ma ção nas es tru tu ras tra di ci o na is do Esta do. Suas ter -
ras fo ram pa u la ti na men te sen do co nhe ci das tor nan do-se ca ti van -
te op ção para as sen ta men to dos imi gran tes ru ra is que pas sa ram
a se mo vi men tar pelo cam po bra si le i ro. A pro pa gan da ofi ci al dos
anos trin ta – res sal tan do em ní vel na ci o nal as pos si bi li da des eco -
nô mi cas de Go iás – co la bo rou para que imi gran tes de ou tros
Esta dos, prin ci pal men te a par tir de 1935, ocu pas sem as ad ja cên -
ci as da nova ca pi tal e aden tras sem as flo res tas vir gens da zona
Mato Gros so de Go iás. 

O mu ni cí pio de Go iâ nia atin giu 48.165 ha bi tan tes em
1940. Na área em que foi edi fi ca da a ci da de exis ti am, em 1920,
ape nas dois pe que nos mu ni cí pi os (Cam pi nas e Trin da de) cuja
po pu la ção, ur ba na e ru ral, so ma va no má xi mo dez mil mo ra do res. 
O pro je to de im plan ta ção da nova ca pi tal pro por ci o nou, no cur to
pe río do de 1935 a 1940, mul ti pli ca ção subs tan ci al de po vo a men -
to na área. Ao lado dis so, hou ve con si de rá vel sur to de aber tu ra



de es tra das a par tir dos anos trin ta em Go iás. Em fun ção da
cons tru ção de Go iâ nia al guns mu ni cí pi os vi zi nhos se des do bra -
ram, prin ci pal men te no cen tro-sul do Esta do, pro vo can do a ne -
ces si da de de ex pan são da rede de es tra das de ro da gem. O to tal
de qui lô me tros aber tos no pe río do de 1930-1943 foi con si de rá vel, 
pois a ma lha ro do viá ria mais que qua dru pli cou em tre ze anos. 

No fi nal da dé ca da de 1940, após o ba tis mo cul tu ral de
Go iâ nia, a ação de Pe dro Lu do vi co vol tou-se para o as sen ta men -
to de mi lha res de imi gran tes que che ga vam em Go iás. Des sa fe i -
ta, não para Go iâ nia e sim para uma área, es co lhi da pelo pró prio
Pe dro Lu do vi co e Ge tú lio Var gas, mais ao nor te, re gião co nhe ci -
da como Mato Gros so de Go iás. 

Inte gra do aos pro je tos do Go ver no Fe de ral, Pe dro Lu do vi -
co co or de nou no pós-guer ra um novo sur to imi gra tó rio para Go -
iás. O ger me do mo vi men to sur giu quan do al guns pro je tos go ver -
na men ta is, na dé ca da de 1940, pro mo ve ram as sen ta men to de
co lo nos na re gião do pla nal to cen tral bra si le i ro. A Co lô nia Agrí co -
la Na ci o nal de Go iás – CANG – foi a pri me i ra de uma sé rie de
oito co lô ni as cri a das pelo Go ver no Fe de ral. O pro je to con tou com 
o en tu si as mo de Pe dro Lu do vi co que in flu iu de ci si va men te na es -
co lha do lo cal para im plan ta ção da CANG. Mos trou a Ge tú lio Var -
gas, em mapa, uma zona óti ma para tal em pre en di men to, que fi -
ca va dis tan te de Go iâ nia e mais per to de Aná po lis, que nes se
tem po era a ci da de mais po pu lo sa e pro gres sis ta do Esta do, em
fun ção de se di ar a pon ta da Estra da de Fer ro Go yaz. A im plan ta -
ção da CANG pro mo veu as sen ta men to de mi lha res de co lo nos,
con si de rá vel par ce la men to de ter ras e re le van te vo lu me de pro -
du ção agrí co la ali men tar em Go iás. To da via, a de vas ta ção rá pi da
das ma tas, o par ci al es go ta men to dos so los e a in ter me di a ção
co mer ci al for te men te es pe cu la ti va ame a ça ram de ci si va men te o
fu tu ro da Co lô nia. No pro ces so, foi in ten sa a imi gra ção para o
Esta do que os ten tou re le van tes ta xas de cres ci men to de mo grá fi -
co nas dé ca das de 1940 e 1950. 

A atu a ção de Pe dro Lu do vi co em con so nân cia com o Go -
ver no Fe de ral foi be né fi ca para o Esta do. Ao lado do pro je to de
co lo ni za ção, Go iás foi con tem pla do com um pa co te ro do viá rio
que ace le rou a sua in te gra ção na ci o nal. Uma sé rie de ini ci a ti vas
to ma das em con jun to com o Go ver no Fe de ral – prin ci pal men te
nas dé ca das de 1940 e 1950 – mo di fi cou a re a li da de de gran de
par ce la do Esta do de Go iás aju dan do a re de fi nir o seu pa pel na
di vi são in ter-re gi o nal do tra ba lho. Na se gun da me ta de dos anos
1950, em vis tas das ações e po lí ti cas do Go ver no Fe de ral, teve
con ti nu i da de o pro ces so de re de fi ni ção es tru tu ral em Go iás. Jus -
ce li no Ku bits chek ar ti cu lou ali an ças po lí ti cas e apa ra to ad mi nis -
tra ti vo que res pal da ram me ca nis mos de fi nan ci a men to a gran de
pro je tos de in fra-es tru tu ra e, no fi nal da dé ca da, a im plan ta ção de 
Bra sí lia em ter re no de Go iás, cons ti tu iu o ápi ce des ta di re triz in te -
ri o ri zan te do seu Go ver no. Jun ta men te com a in ten ção de de li mi -
tar um novo Dis tri to Fe de ral para o país – em ter ri tó rio qua se de -
ser to e não in te gra do a ou tras re giões – ha via um pro gra ma de
cons tru ção de ro do vi as ca paz de as se gu rar in ter câm bio na ci o nal
com Bra sí lia. Em ter mos de in fra-es tru tu ra, duas ações go ver na -
men ta is ga nha ram vul to logo na se gun da me ta de da dé ca da de
1950 e fo ram fun da men ta is para o fu tu ro de Go iâ nia e do Esta do
de Go iás: as me di das in cen ti va do ras no sen ti do de ge ra ção de
ener gia elé tri ca e o apri mo ra men to dos me i os de trans por tes. A
pri me i ra eta pa da Usi na de Ca cho e i ra Dou ra da, a fun da ção da
Celg, a Be lém-Bra sí lia e as li ga ções ro do viá ri as tor na ram-se os
mar cos da in fra-es tru tu ra re gi o nal. 

Du ran te o pe río do, em fun ção da ace le ra ção do co mér cio
go i a no, hou ve con cor rên cia e ao mes mo tem po com ple men ta ri -
da de en tre Go iâ nia e Aná po lis. Con cor rên cia por que Go iâ nia ha -
via sido im plan ta da para exer cer tan to a fun ção po lí ti co-ad mi nis -

tra ti va como eco nô mi ca do Esta do. Na épo ca de sua cons tru ção
os tri lhos da es tra da de fer ro en con tra vam-se – dis tan ci a dos a 95 
km – na ci da de de Le o pol do de Bu lhões. Ape sar das in ge rên ci as
do Go ver no Esta du al a es tra da de fer ro con ti nu ou de acor do com 
o pro je to ori gi nal em di re ção a Aná po lis – onde che gou em 1935
– trans for man do aque la ci da de no ma i or cen tro co mer ci al do
Esta do, fun ção que es ta va pla ne ja da para Go iâ nia. As de ci sões
so bre pos sí ve is tra ça dos da fer ro via, des de 1920, es ta vam nas
mãos do Go ver no Fe de ral e a di re ção co mer ci al im pu nha-se pois, 
Aná po lis es ta va em lo ca li za ção es tra té gi ca, en quan to Go iâ nia
cons ti tu ía so men te uma apos ta no de sen vol vi men to da re gião.
Con tu do, não foi so men te a fer ro via que pro por ci o nou a emer gên -
cia de Aná po lis como cen tro co mer ci al. Além de se di ar a es ta ção
fi nal da fer ro via, a ci da de va leu-se de sua lo ca li za ção de en tron -
ca men to ro do viá rio cons ti tu in do cen tro de li ga ção com o mé -
dio-nor te go i a no, onde im pul si o nou rede mer can til. O mo no pó lio
ana po li no – do trans por te fer ro viá rio – foi que bra do em 1951
quan do os tri lhos che ga ram a Go iâ nia vin dos de Le o pol do de Bu -
lhões. Entre tan to, mes mo per den do a ex clu si vi da de, Aná po lis já
ha via se con so li da do como cen tro co mer ci al. Os ce re a lis tas ana -
po li nos ha vi am te ci do for te ma lha de re la ções mer can tis com o
mé dio-nor te go i a no va len do-se da ro do via fe de ral em di re ção a
Ce res, rota pro lon ga da no fi nal da dé ca da de 1950 e de no mi na da 
Be lém-Bra sí lia. 

Mas, ape sar da con cor rên cia, ha via com ple men ta ri da de
en tre Go iâ nia e Aná po lis no as pec to co mer ci al. Enquan to Aná po -
lis mo no po li za va o trans por te fer ro viá rio e ser via-se das re la ções
cir cun vi zi nhas, Go iâ nia va leu-se de li ga ções ro do viá ri as com o
Su des te do país e da sua con di ção de cen tro ad mi nis tra ti vo Esta -
du al. A pro du ção in dus tri al – no ta da men te vin da de São Pa u lo –
pas sou a ser trans por ta da para Go iâ nia via fro ta de ca mi nhões.
Nes te as pec to, Go iâ nia es te ve pri vi le gi a da e re pre sen tou es tra té -
gi co eixo de dis tri bu i ção, pois, mes mo mer ca do ri as im por ta das
de ou tros Esta dos e en co men da das por Aná po lis eram dis tri bu í -
das a par tir da in ter me di a ção de Go iâ nia. No fi nal da dé ca da de
1950, a ma i or ên fa se ao trans por te ro do viá rio be ne fi ci ou a nova
ca pi tal go i a na em de cor rên cia da in fra-es tru tu ra im plan ta da. Hou -
ve ain da com ple men ta ri da de en tre os dois cen tros co mer ci a is, de 
iní cio, por que Go iâ nia co man da va as ma i o res tran sa ções do co -
mér cio va re jis ta e Aná po lis as do co mér cio ata ca dis ta. O cres ci -
men to de Go iâ nia es tan cou a evo lu ção mer can til de Aná po lis nas 
duas mo da li da des. Nas dé ca das de 1940 e 1950, o cres ci men to
do co mér cio va re jis ta de Go iâ nia foi de 70% e o de Aná po lis pra ti -
ca men te nulo. No co mér cio ata ca dis ta Go iâ nia mais que tri pli cou
seu ca pi tal apli ca do en quan to Aná po lis ob te ve pe que no in cre -
men to. 

No âm bi to de Go iás, a su pre ma cia mer can til de Aná po lis e 
Go iâ nia tor nou-se in con tes tá vel. As duas ci da des, de po is da me -
ta de do sé cu lo pas sa do, en glo ba ram as prin ci pa is ati vi da des fi -
nan ce i ras no Esta do. Tan to o mer ca do de cré di to como o co mér -
cio de imó ve is, va lo res mo bi liá ri os e mo vi men to ban cá rio re gi o nal 
es ti ve ram con cen tra dos nos dois cen tros. Nes se con tex to, os co -
mer ci an tes de Go iâ nia e Aná po lis con so li da ram-se en quan to
clas se mer can til atu an do prin ci pal men te em dois ra mos: na agro -
pe cuá ria – no fi nan ci a men to, com pra, ar ma ze na gem e be ne fi ci a -
men to do ar roz – e na re ven da de pro du tos in dus tri a li za dos, prin -
ci pal men te ve í cu los e auto-pe ças. Ou seja, os acon te ci men tos da 
me ta de do sé cu lo pas sa do trans for ma ram Go iâ nia em um cen tro
co mer ci al res pe i tá vel no pla nal to cen tral bra si le i ro. 

No fi nal da dé ca da de 1950, a cons tru ção de Bra sí lia co -
me çou a al te rar o qua dro ur ba no re gi o nal. De iní cio, in clu si ve, a
idéia de cons tru ção de Bra sí lia cons ti tu iu um pe sa de lo para as
au to ri da des go i a nas que viam ame a ça das as ati vi da des eco nô -



mi cas e ur ba nas de Go iâ nia e Aná po lis. Tor nou-se obri ga tó ria a
de fe sa de Go iâ nia, Aná po lis e de ma is ci da des de Go iás, a fim de
evi tar o des lo ca men to po pu la ci o nal rumo ao Dis tri to Fe de ral. Os
efe i tos, en tre tan to, fo ram con trá ri os. No vas ter ras go i a nas fo ram
ocu pa das e o rit mo de imi gra ção para o ter ri tó rio ace le ra do. Logo
no prin cí pio, nas áre as de abran gên cia de Bra sí lia foi ver ti gi no so
o sur gi men to de ci da des pro vi só ri as no ca mi nho para Aná po lis.
Des de 1958 ex plo di am de mo gra fi ca men te ci da des-sa té li tes por -
que a ocu pa ção clan des ti na de ter ras no Dis tri to Fe de ral era re -
pri mi da de for ma enér gi ca pela Gu ar da Ru ral. Qu an do foi ina u gu -
ra da, Bra sí lia con ta va com nu me ro sos nú cle os cir cun vi zi nhos de
ci da des – em ter ri tó rio go i a no – que sur gi ram e se for ta le ce ram
com sua im plan ta ção. 

Enfim, o pe río do de 1930 a 1960 es te ve ca rac te ri za do por
mo di fi ca ções no tá ve is na or dem es tru tu ral de Go iás. A edi fi ca ção 
de Go iâ nia e a lo ca li za ção es tra té gi ca de Aná po lis in ten si fi ca ram
a ex plo ra ção e a ocu pa ção do Cen tro-Sul re gi o nal; a imi gra ção
no pós-guer ra avan çou so bre par te do Mé dio-Nor te, e a aber tu ra
da Be lém-Bra sí lia re ar ti cu lou o qua dro dos nú cle os ur ba nos no
Nor te fa ci li tan do sua in te gra ção aos cen tros co mer ci a is go i a nos.
A cons tru ção da ca pi tal fe de ral acar re tou aber tu ra de es tra das e
no vas fren tes de imi gra ção para o Pla nal to Cen tral fa ci li tan do a
in te gra ção da re gião ao co mér cio na ci o nal. No con tex to da Mar -
cha para o Oes te a imi gra ção para Go iás foi subs tan ci al, o apa -
ra to do Go ver no Fe de ral foi efi ci en te na do ta ção de in fra-es tru tu -
ra e a im plan ta ção de Bra sí lia cons ti tu iu o ápi ce do pro ces so. Fo -
ram três dé ca das de mo di fi ca ções es tru tu ra is mas que não fo ram 
ca pa zes de dis sol ver a tra di ci o nal or ga ni za ção só cio-pro du ti va da 
nova ca pi tal go i a na. A ma i o ria ab so lu ta da po pu la ção do Esta do
con ti nu a va a re si dir no mun do ru ral e Go iâ nia ain da não atin gi ra
cem mil ha bi tan tes.

Na dé ca da de 1960, Go iâ nia ain da era uma ci da de vol ta da 
para a zona ru ral. Ou seja, sua vida ur ba na – além do se tor co -
mer ci al – ain da era in te i ra men te re sul tan te da vida eco nô mi ca no
cam po. Entre tan to, a par tir de en tão, o qua dro so freu ra di ca is al -
te ra ções e Go iâ nia trans for mou-se em um novo es pa ço ur ba no,
ja ma is ima gi na do. O apa ra to ins ti tu ci o nal do Go ver no Fe de ral, ao
pro mo ver a mo der ni za ção da agri cul tu ra, trans for mou ra di cal -
men te a es tru tu ra so ci o e co nô mi ca do Esta do. Esta mo der ni za ção 
agrí co la – a par tir de 1970 – foi de ca rá ter ex clu den te e se le ti vo.
Con cen trou-se, atra vés do cré di to ru ral, em pou cos pro du tos e
em se le ci o na dos pro du to res. A va lo ri za ção das ter ras, bem como
o Esta tu to do Tra ba lha dor Ru ral, co la bo ra ram para um in ten so
es va zi a men to do cam po. O êxo do ru ral foi no tá vel e, em de cor -
rên cia, hou ve um in cre men to po pu la ci o nal sem pre ce den tes nas
áre as ur ba nas; o ”es va zi a men to“ do cam po, a dis so lu ção da fa -
zen da tra di ci o nal e a es pe cu la ção de ter ras pro vo cou o ”fe cha -
men to“ ho ri zon tal da fron te i ra go i a na. Ou seja, não exis tiu mais
es pa ço dis po ní vel para aco mo da ção de no vos pe que nos pro du to -
res em Go iás. Os pe que nos e mé di os fa zen de i ros re ma nes cen -
tes, não con tem pla dos com o cré di to, pas sa ram a en fren tar enor -
mes di fi cul da des para sus ten tar suas ati vi da des.

Go iás pas sou a con tar com gran des ci da des e as ”ve lhas
for ças“ pro du ti vas da agri cul tu ra fo ram sen do subs ti tu í das por
”no vas for ças“ do tipo agro in dus tri al; o es pí ri to de ino va ção, o ele -
va do ca pi tal téc ni co por tra ba lha dor, a pro du ção em mas sa e a
alta pro du ti vi da de pas sa ram a ca rac te ri zar gran de par te das ati vi -
da des eco nô mi cas na re gião. O Esta do es pe ci a li zou-se na trans -
for ma ção agro in dus tri al de ali men tos e tor nou-se pal co de ace le -
ra da ur ba ni za ção. 

O fun da men tal é que a pe ne tra ção de ma qui ná rio e de ma -
is in ves ti men tos tec no ló gi cos no cam po trans for mou o am bi en te
so ci o e co nô mi co re gi o nal. Os fa zen de i ros em ge ral não ne ces si -

tam e não de se jam mais tan ta gen te tra ba lhan do nas fa zen das.
As fa mí li as de i xa ram o cam po mas per ma ne ce ram – em ci da des
pró xi mas – na con di ção de tra ba lha do res ru ra is tem po rá ri os. O
nú me ro de agre ga dos de fa zen das foi re du zi do dras ti ca men te as -
sim como tam bém o de la vra do res sem-ter ra que cul ti va vam em
pe que nas gle bas alhe i as; an ti gos me e i ros vi ra ram di a ris tas, da
mes ma for ma que pe que nos pro pri e tá ri os pas sa ram a for ne cer
tra ba lho aces só rio em pro pri e da des alhe i as tor nan do-se sa zo nal -
men te as sa la ri a dos. A ex plo ra ção agrí co la mo der na exi giu cer to
mon tan te de ca pi ta is para o cul ti vo e, mes mo em re la ção ao
gado, a sua cri a ção in ten si va so men te tor nou-se eco no mi ca men -
te viá vel para quem ob ti ves se re cur sos: a ma i o ria dos re ba nhos
pas sou a ser cri a da em cer ca dos e os va que i ros a re ce ber pa ga -
men to em di nhe i ro. As re la ções de tra ba lho no cam po tor na -
ram-se in te i ra men te mo ne ti za das e con tra tu a is, ina u gu ran do um
”novo cur ral“ de con vi vên cia no mun do ru ral, eli mi nan do o an ti go
e tra di ci o nal es pa ço ser ta ne jo go i a no.

Go iás tor nou-se um pa ra do xo e Go iâ nia tam bém. Con ti nu -
ou sen do um Esta do emi nen te men te agro pe cuá rio e al ta men te
ur ba ni za do. A es tru tu ra do PIB go i a no em 1998 re ve lou que cer ca 
de 60 por cen to de sua ren da ad ve io de ser vi ços, 30 por cen to da 
agro pe cuá ria e o res tan te da in dús tria. Evi den te que a mo der ni -
za ção da agri cul tu ra be ne fi ci ou a re gião ape sar de con cen trar-se
em pro du tos ”ex por tá ve is“ e re le gar al gu mas cul tu ras tra di ci o na is 
como o ar roz e o fe i jão. Mas as con se qüên ci as so ci a is fo ram
drás ti cas. O in cha ço ur ba no da Gran de Go iâ nia e o Entor no de
Bra sí lia fa lam por si pró pri os. Sem de i xar de men ci o nar que, as
re cen tes trans for ma ções eco nô mi cas, ao al te rar as re la ções no
cam po e con du zir o ho mem para as ci da des, pro vo ca ram tam -
bém al te ra ções na sua men ta li da de. Di lu iu-se o con ví vio ru ral
mas a apa rên cia ga nhou so bre vi da. A cada dia o go i a no co nhe ce 
me nos o cam po, fa zen das só por te le vi são, mas agar ra-se ao que 
lhe res ta: o cha péu, as bo tas e a ca mi nho ne te. O fato abriu es pa -
ço para a in dús tria country, que mo vi men ta mais di nhe i ro que o
fu te bol. Abriu es pa ço para a in dús tria mu si cal ”ser ta ne ja“ que, por 
não ter o que can tar de um ine xis ten te con ví vio ru ral, agar rou-se
tam bém uni ca men te à for ma me ló di ca das an ti gas can ções. For -
jou-se, des te modo, em Go iás uma men ta li da de country in te i ra -
men te par ti cu lar.

Go iâ nia, hoje, tem uma vida me tro po li ta na bas tan te es pe -
cí fi ca e vá ri as con si de ra ções po dem ser fe i tas. Tra ta-se de uma
ci da de que, ao con trá rio de ou tras – como Vi tó ria, Por to Ale gre,
Sal va dor, São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro –, nun ca re ce beu apor te de 
pó los in dus tri a is do Go ver no Fe de ral. Nem ob te ve re cur sos para
im plan ta ção de si de rúr gi cas, pe tro quí mi ca, apa ra to por tuá rio ou
me tal-me câ ni ca como di ver sas ca pi ta is re ce be ram ao lon go da
his tó ria eco nô mi ca bra si le i ra. Go iâ nia tem se de sen vol vi do qua se
que de for ma so li tá ria, ba se a da em ver bas pró pri as e de em pre -
sá ri os pri va dos que aqui en con tra ram opor tu ni da des de in ves ti -
men tos. Des se modo, in te i ra men te sin gu lar di an te de ou tras ci da -
des – prin ci pal men te do Sul e Su des te bra si le i ros – Go iâ nia não
re ce beu apor te de gran des em pre sas es ta ta is como ou tros mu ni -
cí pi os que hoje os ten tam ren da per ca pi ta su pe ri or. 

Em se gun do lu gar, Go iâ nia cres ceu mu i to nas dé ca das
pas sa das e ba teu nos seus li mi tes es pa ci a is. Por esta ra zão, par -
te de sua ren da – ge ra da in ter na men te – é ca na li za da e ser ve, in -
clu si ve, de am pa ro para mu ni cí pi os vi zi nhos. O dis tri to in dus tri al
de Go iâ nia en con tra-se fora dos seus li mi tes mu ni ci pa is, na ver -
da de, em Apa re ci da e em Se na dor Ca ne do. Inves ti men tos re a li -
za dos e mul ti pli ca ção de ren da em Go iâ nia, mu i tas ve zes, fi cam
obri ga to ri a men te lo ca li za dos fora de suas fron te i ras mu ni ci pa is e, 
por con se guin te, não cons tam em le van ta men tos.



Em ter ce i ro lu gar, jus ta men te por não ter re ce bi do in dús tri -
as de por te – que, con for me men ci o na do, o Go ver no Fe de ral ca -
na li zou para ou tras ca pi ta is –, a po pu la ção go i a ni en se é obri ga da 
a so cor rer-se, em gran de par te da eco no mia in for mal. Tan to que,
Go iâ nia ex por ta con fec ções para vá ri os Esta dos bra si le i ros e seu 
par que in dus tri al do ramo en con tra-se em fun dos de quin tal. A
eco no mia in for mal é in for mal por que não for ne ce in for ma ções e,
por isso mes mo, não apa re ce nas pes qui sas. Mas, no âm bi to de
Go iâ nia, em fun ção das men ci o na das pe cu li a ri da des, a in for ma li -
da de é ex pres si va e mo vi men ta mi lhões de re a is anu al men te. 

Go iâ nia é uma ci da de, an tes de tudo, flu i da. Esca pa nas
pes qui sas e con fun de em seus da dos. A ba se ar-se no seu cres ci -
men to po pu la ci o nal, por exem plo, a ci da de está es tag na da. Nos
dois úl ti mos cen sos pra ti ca men te não cres ceu, re ve lan do taxa in -
fe ri or à mé dia do pró prio Esta do. Qu al quer ci da dão de sa vi sa do,
que ve ri fi cas se so men te os nú me ros, di ria que Go iâ nia está de -
mo gra fi ca men te es ta ci o na da – e sem atra ti vos – ou mes mo em
de ca dên cia. Um gran de en ga no. A ver da de é que Go iâ nia ba teu
nos seus li mi tes. Quem cres ce é Apa re ci da de Go iâ nia, Se na dor
Ca ne do e Trin da de. To da via, a mola pro pul so ra do cres ci men to
ad vém da pu jan ça eco nô mi ca da pró pria Go iâ nia, ape sar de a
po pu la ção aco mo dar-se nas cer ca ni as. 

A qua li da de de vida em Go iâ nia e os gran des pa co tes de
in ves ti men tos, que es tão sen do ca na li za dos para Go iás, cru zam
obri ga to ri a men te pela ca pi tal, sem dú vi da, o cen tro de tu ris mo de 
ne gó ci os no Cen tro-Oes te. Uma me tró po le que sur giu de uma ca -
pi tal pla ne ja da – que ba teu em seus li mi tes ge o grá fi cos – tor nan -
do-se uma Gran de Go iâ nia. Em to dos os sen ti dos. Mas, que ex -
tra po lou o so nho do pró prio ide a li za dor. De po is de 66 anos de
exis tên cia, Go iâ nia deve a seu fun da dor, um tri bu to fun da men tal.
O tri bu to do re co nhe ci men to de que, não fos se o so nha dor, a re a -
li da de não exis ti ria.

Luís Este vam é dou tor em Eco no mia pela Uni -
camp e pro fes sor ti tu lar nos cur sos de Admi nis tra ção e
Eco no mia da Uni ver si da de Ca tó li ca de Go iás. Na área
de Eco no mia, pu bli cou o li vro “O Tem po de Trans for -
ma ção: Estru tu ra e Di nâ mi ca da For ma ção Eco nô mi ca
de Go iás,” além de di ver sos ar ti gos para jor na is e re -
vis tas es pe ci a li za das. Na área de li te ra tu ra, pu bli cou o
li vro “Fu e ro: Me mo ri al de um Ca ta lão Se te cen tis ta”.
Edi tou a pri me i ra par te do li vro “Nos Ser tões de Ouro
Fino: Onde Ma tei Chin co Mi ne i ro”. É as ses sor de
Assun tos Eco nô mi cos do Tri bu nal de Con tas do Esta do 
e mi li tan te na im pren sa go i a na.

PEDRO E JUSCELINO

Nel son Si que i ra

Para se ter uma pá li da ima gem da per so na li da de de Pe dro 
Lu do vi co é pre ci so ao es tu di o so de sua vida pú bli ca mais do que
um sim ples ar ti go em uma pu bli ca ção pe rió di ca, de cir cu la ção no 
Con gres so Na ci o nal Bra si le i ro, já que sua fi gu ra não se com por ta 
nos li mi tes na ci o na is.

Sua vida po lí ti ca e pú bli ca está des ti na da a um lu gar de
des ta que nas gran des bi bli o te cas do mun do para ser vir de exem -
plo aos jo vens de hoje como uma das fi gu ras de ma i or re al ce na
vida pú bli ca bra si le i ra, não ape nas como o ma i or dos ci da dãos
de uma épo ca ple na de va lo res na vida na ci o nal, mas para ser vir
de exem plo a quan tos pre ten dam ser vir o Bra sil com pa tri o tis mo
e, prin ci pal men te, com lu ci dez e es pí ri to pú bli co. Suas qua li da des 
e vir tu des trans cen dem os li mi tes de Go iás para o co lo ca rem no
meio dos ho mens que ser vi ram à hu ma ni da de com re a li za ções
que fo ram além de seus ob je ti vos ini ci a is.

Pe dro Lu do vi co ser viu não só a Go iás com sua obra in -
com pa rá vel, mas de i xou um exem plo de ex cep ci o nal ca rá ter pos -
to a ser vi ço de seu Esta do, de sua gen te e mais do que isso, do
pró prio Bra sil. Sua obra ma i or foi a cons tru ção da nova ca pi tal do
Esta do, a hoje exu be ran te Go iâ nia, fru to de seu es pí ri to de sa fi a -
dor e re sul ta do da de di ca ção ao tra ba lho do povo go i a no; Go iâ nia 
deu a Go iás o mais fe cun do exem plo de bra si li da de. E, prin ci pal -
men te, de mons trou a ca pa ci da de de re a li za ção do povo go i a no.

Lon ge da sim ples aná li se de sua lon ga tra je tó ria po lí ti ca,
va mos nos de ter nos re sul ta dos de sua ação e de di ca ção ao
povo go i a no, ao qual ser viu com as qua li da des dos mais ex cep ci -
o na is ho mens pú bli cos. Go iás era um dos mais pa u pér ri mos
Esta dos bra si le i ros, com uma eco no mia in ci pi en te e sem qual -
quer pers pec ti va de fu tu ro, tudo pa re cia con ju rar con tra o nos so
de sen vol vi men to e nada tra zia a es pe ran ça aos co ra ções dos go -
i a nos. Tudo le va va a crer que es tá va mos des ti na dos a um fu tu ro
pe que no e sem qual quer des ta que en tre os de ma is Esta dos bra -
si le i ros. Nos sa eco no mia não le va va ao mais es pe ran ço so ana lis -
ta a mí ni ma hi pó te se de nos so fu tu ro, se ri a men te com pro me ti do
pela lo ca li za ção de nos sa ca pi tal, cons tru í da en tre ele va ções ro -
cho sas e que ser vi am como ver da de i ro obs tá cu lo para se evi tar
in va sões in dí ge nas, pre ser van do sua po pu la ção de ata ques fa ta -
is e vo ra zes de tri bos ain da não do mes ti ca das, que ha bi ta vam
nos so ter ri tó rio ain da não de todo po vo a do. 

O exem plo dado por Pe dro Lu do vi co des per tou o povo go i -
a no de sua le tar gia, co lo can do-o na con di ção de um dos lí de res
da eco no mia bra si le i ra, ser vin do ain da para que o Pre si den te
Jus ce li no se trans for mas se no gran de cons tru tor de Bra sí lia. Foi
da ou sa dia de Pe dro Lu do vi co que nas ceu em Jus ce li no o su pre -
mo ide al de cons tru ir Bra sí lia em ple no co ra ção da Pá tria. Foi o
ide al de sen vol vi men tis ta que fez fi xar-se na men te de Ge tú lio a
idéia da mar cha para o oes te, fa zen do com que o Bra sil vol tas se
os olhos para o seu in te ri or, que até en tão não pas sa va de mero
ter ri tó rio por con quis tar, lon ge que es ta va da ci vi li za ção e dos
pro gres sos já con quis ta dos pela hu ma ni da de in te i ra – o va lor e a
co ra gem do povo bra si le i ro fo ram me di dos a par tir da cons tru ção
de Go iâ nia e de Bra sí lia. Fi ca ram à mar gem, por to tal men te ina -
de qua dos, os ad je ti vos que des qua li fi cam o ope rá rio bra si le i ro,
com os exem plos de bra vu ra e de co ra gem da dos pela qua li da de
do tra ba lho de nos sos can dan gos. Fo ram as lu tas para ven cer os
de sa fi os que de ram ao mun do o ma i or tes te mu nho do va lor do
ho mem bra si le i ro. 

Te nho co mi go que Jus ce li no e Pe dro Lu do vi co fo ram os
gran des re des co bri do res da pá tria co mum, pelo ide a lis mo, pela
co ra gem e pela bra vu ra, de mons tra dos no en fren ta men to dos de -
sa fi os que se apre sen ta ram na re a li za ção de seus ob je ti vos ma i -
o res, pro cu ran do bem ser vir o povo com dig ni da de, com o ma i or
amor e pers pec ti va de fu tu ro. A ca u sa abra ça da pe los dois gran -
des pa tri o tas ser viu para ali cer çar o de se jo de pro gres so de ge ra -
ções in te i ras, le van do-as a uma am bi ção ma i or de pro gres so, de i -
xan do à mar gem as pe que nas am bi ções e pas san do a pen sar
mais na qua li fi ca ção e na ma i or qua li da de de sua for ma ção in te -
lec tu al e téc ni ca. Go iâ nia e Bra sí lia são duas ir mãs gê me as, tan to 
uma como a ou tra ser viu para li ber tar o povo bra si le i ro das gar ras 
do sub de sen vol vi men to, par tin do para no vas con quis tas no ter re -
no do sa ber e do bem es tar de to dos. Já ago ra li ber tos das pe i as
do sub de sen vol vi men to cor re mos cé le res na bus ca ma i or de um
novo es tá gio como povo de sen vol vi do e des ti na do a ocu par um
lu gar de des ta que en tre os po vos mais ci vi li za dos da ter ra, lon ge
dos ma les re sul tan tes da fal ta de am bi ção de nos sa gen te. 

A lon ga es tra da per cor ri da pelo Bra sil, deu ao povo bra si -
le i ro con di ções de se igua lar às ma i o res ci vi li za ções de nos so
pla ne ta. A ver da de des pon ta como o ma i or trun fo do povo bra si le -
i ro, pois foi jus ta men te pelo tra ba lho, pela dig ni da de e pela co ra -
gem em en fren tar de sa fi os, que nós nos co lo ca mos en tre os po -



vos de sen vol vi dos. As bar re i ras e os obs tá cu los trans pos tos fo -
ram os ma i o res ali cer ces de nos sa for ma ção. A de di ca ção ao tra -
ba lho e a per se ve ran ça fo ram tam bém os su pre mos alen ta do res
de nos sa gen te. O bra si le i ro par tiu do qua se nada para a ob ten -
ção ma i or do qua se tudo. Va leu o es pí ri to em pre en de dor a mos -
trar o ca mi nho do fu tu ro. A re a li da de atu al é o fru to ma i or de nos -
sa ca pa ci da de de tra ba lho e de nos sa fé em em pre en der e re a li -
zar. Tudo o que sig ni fi ca amor à ca u sa co mum é en fren ta do com
ob je ti vi da de e com a ma i or ho nes ti da de. O cum pri men to das me -
tas mais sig ni fi ca ti vas de re a li za ções e de ob ten ção de con quis -
tas no cam po das ciên ci as e da cul tu ra sem pre sig ni fi ca rá o ma i -
or de se jo do bra si le i ro. Ele quer sem pre mais no ser vi ço da co le ti -
vi da de e da pros pe ri da de. 

O re sul ta do ma i or dos sím bo los que fo ram on tem e con ti -
nu am sen do, ain da hoje, as obras de Pe dro Lu do vi co e de Jus ce -
li no, foi o de te rem dado ao bra si le i ro uma de mons tra ção fér rea
do que rer le va do a sé rio. Os ga nhos em be ne fí cio do povo go i a no 
e tam bém do povo bra si le i ro. A ex pe riên cia vi vi da, os re sul ta dos
al can ça dos cons ti tu em o gran de ates ta do dos mé ri tos e da ca pa -
ci da de do povo bra si le i ro. Não se pode pre ten der es cre ver so bre
o fu tu ro da gen te bra si le i ra, sem men ci o nar a ex pe riên cia e, prin -
ci pal men te, os fru tos dos de sa fi os en fren ta dos. O Bra sil tem na
dig ni da de do seu povo o ma i or exem plo de suas vir tu des e de
sua co ra gem ao de sa fi ar os gran des obs tá cu los e trans pô-los to -
dos com es pí ri to de pro gres so re sul tan te de seu la bor.

Não se pode de i xar de se co lo car lado a lado as fi gu ras de 
Pe dro Lu do vi co e do Pre si den te Jus ce li no, prin ci pal men te pela
con tri bu i ção de um e de ou tro ao de sen vol vi men to de Go iás e do
Bra sil, pois am bos des per ta ram o in te ri or bra si le i ro para uma
épo ca de pro gres so e de de sen vol vi men to. A cada um a his tó ria
há de re ser var um lu gar de des ta que como fi gu ras que aju da ram
a cons tru ir um Bra sil novo, che io de re a li za ções em be ne fí cio de
seu povo. Go iás deve a sua po si ção de li de ran ça con quis ta da a
par tir do ges to de Pe dro Lu do vi co, de sa fi an do os re tró gra dos de
on tem ao mu dar sua ca pi tal de uma re gião di fí cil de se vi ver e de
Jus ce li no ao vi rar as cos tas para o mar, in te ri o ri zan do a ca pi tal
ad mi nis tra ti va. Ambos con tri bu í ram de ci si va men te para a li ber ta -
ção do povo bra si le i ro.

Nel son Si que i ra foi de pu ta do es ta du al pelo
PSD, por duas ve zes, pre si den te da Assem bléia Le gis -
la ti va, con se lhe i ro do Tri bu nal de Con tas do Esta do por 
26 anos, se cre tá rio de Esta do e che fe do Ga bi ne te Ci vil 
da Go ver na do ria do Esta do.

O COMBATENTE DA BOA IDÉIA

JOSÉ LUIZ BITTENCOURT

O ses qui cen te ná rio do nas ci men to de Cou to de Ma ga -
lhães ocor reu no dia 1 de no vem bro de 1897. Em 1837, nes sa
data, na fa zen da Ga vião, em Di a man ti na, veio ao mun do o no tá -
vel bra si le i ro que go ver nou as Pro vín ci as de Go iás, do Pará e de
Mato Gros so, de i xan do em cada qual a mar ca in de lé vel de sua
in vul gar per so na li da de. Tam bém foi o úl ti mo pre si den te de São
Pa u lo no tem po do Impé rio, car go no qual re ce beu a no tí cia da
Pro cla ma ção da Re pú bli ca na tar de de 15 de no vem bro de 1889,
aban do nan do-o no dia se guin te quan do Jú lio Mes qui ta e ou tros a 
ele le va ram o res pec ti vo de cre to, as si na do por De o do ro da Fon -
se ca.

O se na dor Ma u ro Bor ges, em dis cur so pro fe ri do na Câ ma -
ra Alta, as si na lan do o trans cur so dos 150 anos de nas ci men to do 
pi o ne i ro da na ve ga ção re gu lar a va por, da hi dro via Ara gua ia-To -
can tins, de cer ca de 2.500 qui lô me tros, per fi lou o in te lec tu al e o
ho mem de vi são po lí ti ca, que não con se guiu sen si bi li zar os di ri -
gen tes de Go iás, aque les que te i ma vam em man ter a ca pi tal na

re gião clas si fi ca da como ”uma ba cia úmi da, me lan có li ca e do en -
tia“. Só em 1937, se gun do lem brou, deu-se a mu dan ça da ca pi tal
de Go iás para Go iâ nia, ”o que Pe dro Lu do vi co con se guiu, a des -
pe i to de dura opo si ção, na es te i ra dos ven tos de re no va ção da
Re vo lu ção de 30“.

O pri me i ro li vro de Cou to Ma ga lhães, edi ta do em Go iás, é
“Vi a gem ao Ara gua ia”, re sul ta do de 36 dias de vi a gem por 176 lé -
guas do gran de rio. Foi lan ça do no dia 1º de no vem bro de 1876,
quan do com ple ta va 26 anos de ida de e ha via de i xa do o car go de
se cre tá rio da Pro vín cia de Mi nas Ge ra is para as su mir a pre si dên -
cia da Pro vín cia de Go iás. Rico de in for ma ções so bre aci den tes
ge o grá fi cos, la gos mar gi na is, ín di os e de no tas ad mi nis tra ti vas,
ne les se es bo ça o pla no de mu dan ça da ca pi tal de Go iás, que
ocor re rá so men te em 1937, gra ças à de ter mi na ção e ao ide a lis -
mo de Pe dro Lu do vi co. Ao dis cur sar no Se na do Fe de ral, em 18
de no vem bro de 1987, Ma u ro Bor ges dis cor reu so bre nos sa si tu -
a ção de ma ne i ra es cla re ce do ra. E diz que, em “Vi a gem ao Ara -
gua ia”, o le i tor en con tra des cri ções de ca ças, apon ta men tos de
ge o gra fia e mi ne ra lo gia, além de dis ser ta ções so bre as be le zas
na tu ra is da re gião. 

“Se há nis to fal ta de mé to do“ – jus ti fi ca-se o au tor – ”a ra -
zão fi cou dada já. De mais a mais, o vi a jan te não des cre ve o que
quer, e sim o que vê, e, se umas ce nas se su ce dem a ou tras de
na tu re za mu i to di ver sas, for ça é des cre vê-las."

Re gis tra Oscar Sa bi no Jú ni or, no li vro “Go iâ nia Glo bal”,
que a idéia da mu dan ça da ca pi tal sur giu, com de fi ni ção, de po is
das trans for ma ções po lí ti cas pro du zi das no Esta do pela Re vo lu -
ção Li be ral de 1930. O fun da men to de que o sub de sen vol vi men to 
de Go iás de cor ria, em gran de par te, da inér cia da an ti ga ca pi tal
não era ape nas de Pe dro Lu do vi co, mas de mu i tos. Di ver sos go -
ver nan tes ha vi am evi den ci a do a ne ces si da de da lo ca li za ção da
me tró po le go i a na, em re gião que agru pas se ba si ca men te, re qui -
si tos in dis pen sá ve is ao de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do
Esta do.

O mes mo cro nis ta e his to ri a dor ain da ob ser va que, des de
os pri mór di os da his tó ria de Go iás, a mu dan ça da ca pi tal cons ti -
tu ía pre o cu pa ção de seus go ver nan tes. Em 1773, o pri me i ro go -
ver na dor da ca pi tal de Go iás, Dom Mar cos de No ro nha
(1749-1755), mais tar de Con de dos Arcos, em res pos ta a uma
con sul ta do go ver no por tu guês, afir ma va que o tras la do da ca pi -
tal para Meia Pon te (Pi re nó po lis) se ria bas tan te be né fi co para a
Ca pi ta nia, pois o cli ma de Vila Boa e sua si tu a ção ge o grá fi ca
eram mu i to in fe ri o res aos de Pi re nó po lis.

Con ti nua Oscar Sa bi no Jú ni or: “Em 1830, o se gun do go -
ver na dor de Go iás após a Inde pen dên cia do Bra sil, ma re -
chal-de-cam po Mi guel Lino de Mo ra is (1827-1831), ma ni fes ta -
va-se fa vo ra vel men te à mu dan ça, po rém para o Nor te, nas pro xi -
mi da des de Água Qu en te (Ni que lân dia), re gião mais po vo a da e
de co mér cio mais fran co, se gun do o his to ri a dor Ame ri ca no do
Bra sil, que acen tua: ”A opi nião não agra dou ao es pí ri to da his tó ri -
ca ba cia do Rio Ver me lho, onde uma le gen da, re sul tan te de má
in ter pre ta ção, co lo cou as an ti gas ma lo cas dos go yás".

Mais ain da é dito, pois em 1863, res sur giu com José Vi e i ra 
Cou to de Ma ga lhães, que, em sua ci ta da obra “Vi a gem ao Ara -
gua ia” es cre ve a cer ta al tu ra:

Te mos de ca í do des de que a in dús tria do ouro
de sa pa re ceu. Ora, a si tu a ção de Go iás era bem es co -
lhi da, quan do a Pro vín cia era au rí fe ra. Hoje, po rém,
que está de mons tra do que a cri a ção do gado e agri cul -
tu ra va lem mais do que quan ta mina de ouro há pela
Pro vín cia, con ti nu ar a ca pi tal aqui é con de nar-nos a
mor rer de ina ni ção, as sim como mor reu a in dús tria que 
ini ci ou a es co lha des te lu gar.



As po vo a ções do Bra sil fo ram for ma das a esmo; 
a eco no mia era uma ciên cia des co nhe ci da, de modo
que o go ver no, ain da que qui ses se, não po de ria di ri gir
com acer to es sas es co lhas; hoje, po rém, as sim não é.
Uma po pu la ção de cin co mil ho mens, co lo ca da em um
lu gar des fa vo rá vel não po de rá nada mais pro du zir do
que o ne ces sá rio para a sua nu tri ção; lo ca da em lu gar
fa vo rá vel, pode dar ren di men to equi va len te a um con to
de reis por pes soa, ao ano.

Em ou tra par te do seu li vro, Cou to de Ma ga lhães ano ta:

 Qu an to à in sa lu bri da de, não co nhe ço, en tre to -
dos os lu ga res, por onde te nho vi a ja do (e não são pou -
cos), um onde se re u nam tan tas mo lés ti as gra ves. Qu -
an to às con di ções co mer ci a is (...) Os me i os de trans -
por tes são im per fe i tos, a si tu a ção da ci da de, en cra va -
da en tre ser ras, faz com que se jam pés si mas e de di fí -
cil trân si to as es tra das que aqui che gam. Em uma pa la -
vra (...) Go iás não re ú ne as con di ções ne ces sá ri as
para uma ca pi tal.

Esse ideá rio es te ve vi ven ci a do, de po is de Cou to de Ma ga -
lhães, (que go ver nou Go iás de 8 de ja ne i ro de 1863 a 5 de abril
de 1867), pelo ma jor Ro dol fo Gus ta vo da Pa i xão, pri me i ro pre si -
den te após a Pro cla ma ção da Re pú bli ca (24 de fe ve re i ro de 1890 
a 20 de ja ne i ro de 1891), que tam bém não es con deu o seu in te -
res se pela so lu ção do pro ble ma.

No li vro “Go iâ nia Glo bal” diz ain da Oscar Sa bi no Jú ni or
que os le gis la do res sus ten ta ram por al gum tem po a idéia de mu -
dan ça. A 1º de ju nho de 1891, os cons ti tu in tes go i a nos ofi ci a li za -
ram a idéia da trans fe rên cia da ca pi tal no tex to cons ti tu ci o nal, ra -
ti fi can do-se na re for ma de 1898, como na de 1918. A pri me i ra
Cons ti tu i ção Re pu bli ca na, em seu tex to de fi ni ti vo, pre via no seu
art.. 5º: “A ci da de de Go iás con ti nu a rá a ser ca pi tal do Esta do,
en quan to ou tra cou sa não de li be rar o Con gres so.” Então, pelo
que se sabe, a luta que se de sen vol veu foi mais ou me nos idên ti -
ca ao mo vi men to pro ces sa do à épo ca da fun da ção de Belo Ho ri -
zon te e de Ara ca ju, ci da des mu i to lem bra das em qua se to das as
ma ni fes ta ções pú bli cas de Pe dro Lu do vi co como jus ti fi ca ti va para 
trans fe rir a ca pi tal de Go iás.

Com a vi tó ria do te nen tis mo agru pa do na Ali an ça Li be ral,
que le vou Ge tú lio Var gas ao Pa lá cio do Ca te te, mais se acen tu ou 
a ope ra ci o na li za ção das mu dan ças eco nô mi cas e so ci a is do
Cen tro-Oes te bra si le i ro. Na mo no gra fia “Ge o gra fia do Bra sil”,
uma pu bli ca ção do IBGE, Ma ria Vel lo so Gal vão é ca te gó ri ca ao
di zer que:

A re i te ra ção de pro ces sos eco nô mi cos e de po -
vo a men tos na fa cha da atlân ti ca não en se jou ao in te ri or 
re mo to se não sub sis tir como um va zio po pu la ci o nal e
área de eco no mia dé bil, ca ren te de es tí mu lo e de es -
pon ta ne i da de para a de fla gra ção e ma nu ten ção de pro -
ces sos pró pri os de de sen vol vi men to. Assim, la ten te e
de fa sa do fi cou o Pla nal to Cen tral den tro do uni ver so
bra si le i ro.

A po si ção se cun dá ria do Cen tro-Oes te no pro -
ces so so ci al e eco nô mi co na ci o nal, por for ça do des -
com pas so as si na la do, re fle tiu-se na re la ti va es cas sez
de in ves ti ga ção e da ex plo ra ção ci en tí fi ca des se ou tro
Bra sil da re ta guar da e do fu tu ro, so men te com pa ra do
com a abun dân cia de es tu dos na ci o na is e es tran ge i ros, 
so bre o es pa ço ori en tal do País.

Nas ci do na an ti ga Vila Boa, fi lho de fa mí lia ilus tre e tra di ci -
o nal, Pe dro Lu do vi co foi mu i to jo vem para o Rio de Ja ne i ro onde
in gres sou na Fa cul da de de Me di ci na da Pra ia Ver me lha, ali se di -

plo man do como mé di co. Veio, em se gui da, para Go iás e fi xou re -
si dên cia em Rio Ver de onde pas sou a exer cer a sua pro fis são
aten den do de pre fe rên cia pa ci en tes das clas ses mais des fa vo re -
ci das de qua se todo o Su do es te de Go iás. A ati vi da de po lí ti ca da
re gião era co man da da pelo se na dor Antô nio Mar tins Bor ges, pai
de Ger ci na Bor ges, mu lher de ex cep ci o na is pre di ca dos mo ra is,
vir tu o sa e pes soa de des ta que na so ci e da de lo cal. Com ela veio
a con tra ir ma tri mô nio e, ao seu lado, em pre en deu a cons tru ção
de uma bi o gra fia po lí ti ca que se es ten deu ao lon go de mais de 50 
anos, edi fi can do por esse ca mi nho a sua fir me li de ran ça.

Go iás era, à épo ca, uma sim ples fic ção ge o grá fi ca no pa -
no ra ma na ci o nal. Era pu jan te a sua gran de za fí si ca, mas ocu pa va 
uma par te do ter ri tó rio bra si le i ro ex tre ma men te po bre, ape sar de
pos su ir re ser vas mi ne ra ló gi cas de gran de par te, como os de pó si -
tos ni que lí fe ros de São José do To can tins, as ja zi das de cris tal si -
tu a das em Cris ta li na, o ami an to de Mi na çu, as mi nas de ouro de
inú me ros ga rim pos e, in clu si ve, mi né ri os de uti li da de com pro va da 
na fa bri ca ção de ma te ri al bé li co. O en ge nhe i ro Jo a quim Câ ma ra
Fi lho cos tu ma va di zer que os ale mães, du ran te a guer ra na zi fas -
cis ta con tra as na ções de mo crá ti cas, con se gui ram le var para a
sua in dús tria de ar te fa tos mi li ta res le vas e le vas de cris tal de ro -
cha e, so bre tu do, de urâ nio, ex tra í dos em vá ri os mu ni cí pi os go i a -
nos, com a co la bo ra ção de téc ni cos ja po ne ses.

Pra ti ca men te iso la do do res to da na ção, Go iás se res sen -
tia de uma li de ran ça que lhe pro pi ci as se ini ci ar um novo pro ces so 
de re vi ta li za ção eco nô mi ca, abrin do ca mi nhos di fe ren tes na di re -
ção da Ama zô nia e as sim am pli an do, como mu i to se fa lou, as
fron te i ras do oes te e da fa i xa além do Tra ta do das Tor de si lhas.
Era pre ci so vi a bi li zar o seu cres ci men to, tor nar pos sí vel o seu
avan ço pela in te ri o ri za ção ge o grá fi ca e no sen ti do de pos si bi li tar
um cres ci men to da eco no mia, tão ne ces sá ri as para a con quis ta
de um lu gar ao sol na co mu ni da de na ci o nal. A trans for ma ção se -
ria len ta, tra ba lho sa, até mes mo de cer to modo acom pa nha da de 
ca rac te rís ti cas frus tran tes, mas foi pro gres si va men te al can ça da.

Escre ve, um his to ri a dor, com mu i to des ta que so bre essa
fase, o se guin te:

Mar ca do por ex ten sos la ti fún di os ocu pa dos por
uma po pu la ção rala, en tre gue à sua pró pria sor te, ca re -
cia o Esta do dos ele men tos bá si cos que ge ram o pro -
gres so, se não rá pi do, pelo me nos na tu ral, de suas re -
giões. As suas áre as, mes mo aque las mais fa vo re ci das 
pela na tu re za, ao in vés de pro gre di rem, in vo lu í ram ou
fi ca ram es ta ci o ná ri as, ofe re cen do o qua dro me lan có li -
co de um ter ri tó rio cons ti tu í do por fe u dos pa u pér ri mos.
Go iás apa re cia ao con sen so ge ral da na ção como uma 
fic ção ge o grá fi ca, sem vi a bi li da de de cres ci men to e
me lho ria do ní vel de vida do povo que ocu pa va o seu
for mi dá vel es pa ço fí si co, en quan to a sede do go ver no
per ma ne ceu na his tó ri ca ci da de de Go iás. Esta, pela
pró pria po si ção que ocu pa va, não po dia pos si bi li tar,
como pos si bi li tou Go iâ nia, a for ma ção de um nú cleo ur -
ba no ca paz de po la ri zar os di ver sos se to res da ati vi da -
de de uma enor me área ter ri to ri al, mo bi li zar sua po ten -
ci a li da de eco nô mi ca e, ao mes mo tem po, re tem pe rar
as ener gi as vi ta is que atu am em sua ór bi ta ge o grá fi ca.

Tan to os ur ba nis tas Atí lio Cor rêa Lima, e Arman do de Go -
doy, au to res do pla no pi lo to de Go iâ nia, quan to o ar qui te to Oscar
Ni e me yer mu i to bem sou be ram ava li ar a re le vân cia po lí ti ca, so ci -
al, eco nô mi ca e cul tu ral da ci da de do novo mun do, mo der na, fe -
bri ci tan te, pro du zin do mo di fi ca ções sen sí ve is no es pa ço re gi o nal. 
Uma ci da de como a nova ca pi tal de Go iás, que abriu o iti ne rá rio
da cons tru ção de Bra sí lia, que se guiu o exem plo de Belo Ho ri -
zon te e de Ara ca ju, re vi go rou “a po si ção eco nô mi co-ge o grá fi ca
de uma aglo me ra ção hu ma na, pois efe tu ou trans for ma ções pro -



fun das num am bi en te que con ser va ain da re mi nis cên ci as de uma 
eco no mia fe u dal-agrá ria e, con se qüen te de uma so ci e da de que
dela de cor re.”

Estu di o sos como Luís Pa la cim, Zo ro as tro Arti a ga, Jo a quim 
Câ ma ra Fi lho, Ame ri ca no do Bra sil, José Asmar e mu i tos ou tros,
au to res de tra ba lhos de fun da men tal im por tân cia para o co nhe ci -
men to ple no do res sur gi men to de Go iás na área eco nô mi ca, psi -
cos so ci al e da ati vi da de es ta tal, são unâ ni mes em con si de rar a
ci da de de Go iâ nia como a ma i or re a li za ção do sé cu lo XIX no he -
mis fé rio sul. Re per cu tiu na Amé ri ca La ti na, che gou a ser ci ta da
em Was hing ton e em sim pó si os re a li za dos nas Uni ver si da des
dos Esta dos Uni dos, foi ob je to de re fe rên cia do es cri tor ame ri ca -
no John dos Pas sos, que a vi si tou e se der ra mou em elo gi os so -
bre a sua pa i sa gem ur ba nís ti ca, lo ca li za ção e sur pre en den te pro -
gres so em to das as di re ções da vida hu ma na.

Con se quen te men te, emer ge como go i a no de ex tra or di ná -
ria in fluên cia no cen tro ge o grá fi co bra si le i ro, a fi gu ra de Pe dro Lu -
do vi co, ho mem ide a lis ta de pro cla ma da de cên cia pes so al, ho nes -
to po lí ti co que se im pôs por suas vir tu des pes so a is, lí der de in -
con tes tá vel co ra gem cí vi ca, con du tor de fir me za ab so lu ta na ges -
tão dos ne gó ci os ad mi nis tra ti vos e, so bre tu do, co e ren te nas suas 
ati tu des de co man do. Em tor no de si re u niu uma eli te de in te lec -
tu a is, um gru po de cor re li gi o ná ri os fiéis ao seu ideá rio, um con tin -
gen te de jo vens dis pos tos a dar pros se gui men to aos seus pro pó -
si tos de cons tru ir, con so li dar e fa zer cres cer a nova ca pi tal do
Esta do, cujo pri me i ro pre fe i to, Ve ne ran do de Fre i tas Bor ges, foi
um ami go de to dos os ins tan tes e ci da dão cada vez mais en tu si -
as man te de Go iâ nia.

Nar ran do a epo péia de Go iâ nia, o jor na lis ta José Asmar,
mem bro da Aca de mia Go i a na de Le tras, tam bém his to ri a dor e,
du ran te mu i tos anos, per ten cen te ao cor po re da to ri al de “O Glo -
bo”, for ma do, por tan to na es co la de Iri neu e Ro ber to Ma ri nho, as -
sim es cre ve:

Enquan to a His tó ria está sen do fe i ta, sub me -
te-se a ca pri chos e cen su ra de quem man da mais. Pa i -
xões po lí ti cas, por exem plo, des vi am fa tos, es con dem
no mes e so ne gam ao fu tu ro a ver da de in te i ra. Nova
ain da, em ter mos his tó ri cos, Go iâ nia ar ras ta mar cas
des sa má edu ca ção. Nin guém lhe nega a ob ses si va e
afi nal res pe i tá vel for ça de Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra em
con cre ti zá-la, após como idéia, va gar no tem po des de
o pri me i ro go ver na dor da pro vín cia dom Mar cos de No -
ro nha, sex to con de dos Arcos.

Em 1930, do re per tó rio de quem ven ce uma re -
vo lu ção, Car los Pi nhe i ro Cha gas tira a pro mes sa de
trans fe rir a ca pi tal para fora das mol du ras da Ser ra
Dou ra da e den tro de pa drões ar qui te tô ni cos mo der nos
e cos mo po li tas. Fixo na Inter ven to ria Fe de ral, Lu do vi co 
pisa no ace le ra dor. Toca o pro je to e até cala seu com -
pa nhe i ro Má rio d’Alencastro Ca i a do, ao opor-se com
ca te gó ri co ar ti go Muda-se a Ca pi tal? Não! Não! E Não!. 
Re ba te-o La u de li no Go mes de Alme i da , a cada não
dis pa ran do um sim elo qüen te.

O tro pel é de mar cha ba ti da quan do, muda pela
di ta du ra de 1930-34, a opo si ção sol ta a voz re pri mi da e 
li de ra da pelo es tre an te de pu ta do Alfre do Nas ser. De
iní cio, o ar gu men to vá li do é o da si tu a ção fi nan ce i ra,
sem dú vi da pre cá ria. De po is, a re i vin di ca ção de não se 
cons tru ir uma nova ci da de aca ban do com a an ti ga. No
meio, a pre ce dên cia de Belo Ho ri zon te, im plan ta da no
apa gar das lu zes do sé cu lo XIX e em cir cuns tân ci as
bem di ver sas. Pois a opo si ção, tal e qual a im pe tu o sa
anti-Bra sí lia de sen ca de a da na dé ca da de 1950, cor res -

pon de ao exer cí cio de mo crá ti co e, so bre tu do, fun ci o na
como de sa fio, fis ca li za ção e emu la ção à obra.

Pe dro Lu do vi co en fren ta a onda. Mas – e aí a
face ocul ta – con ta com o apo io ati vo e de ci si vo de um
ami go e mes mo ava lis ta de suas aper tu ras quan do es -
tu dan te de Me di ci na, no Rio de Ja ne i ro. È o en ge nhe i ro 
Be ne dic to Net to de Vel las co, ir mão de Do min gos, este
que, na lua-de-mel do Po der em 1930, ca rim ba as pri -
me i ras leis tra ba lhis tas no Bra sil. São leis es ta du a is co -
in ci den tes com as fe de ra is ela bo ra das por Lin dol fo Col -
lor e ado ta das por Ge tú lio Var gas, ao cri ar o Mi nis té rio
do Tra ba lho em 1932. Do min gos Vel las co, em se gui da
de pu ta do fe de ral, se na dor e pen sa dor so ci a lis ta de
por te in ter na ci o nal, con vo ca pa trões e ca ma ra das,
com bi na sa lá ri os, fé ri as tudo o que seja las tro no fu tu ro 
pró xi mo. E fica sem a car te i ra de iden ti da de no caso.
So mem com ela, mas as pu bli ca ções lhe re a bi li tam a
au to ria." 

Ami gos, Pe dro Lu do vi co os teve, sim. E mu i tos.
Alguns de les po dem ser es pe ci al men te no me a dos:
Ata na gil do Fran ça, Jo a quim Câ ma ra Fi lho, So lon
Edson de Alme i da, Vas co dos Reis Gon çal ves, João
D’Abreu, Co le mar Na tal e Sil va, Pa u lo Fle ury da Sil va e 
Sou za, Dió ge nes Ma ga lhães, Be lar mi no Cru vi nel, Cla ro 
de Go doi, Irany Alves Fer re i ra, Car los de Fre i tas e tan -
tos ou tros que a his tó ria guar dou na sua me mó ria para
mos trá-los às ge ra ções fu tu ras. Ao seu lado, com gar ra 
e efi ciên cia no de sem pe nho de sua mis são, sem pre es -
te ve Ve ne ran do de Fre i tas Bor ges, que foi o pri me i ro
pre fe i to de Go iâ nia, mais tar de par la men tar que lu ziu
na are na po lí ti ca, po le mis ta, di a le ta e de ba te dor, ho -
mem pa cí fi co a que não ado tou a con du ta de ma gó gi ca
dos abra ços mas que sou be trans mi tir aos pós te ros o
ca lor e o belo exem plo de sua vida.

Aliás, diga-se de pas sa gem que Go iâ nia me re ceu a sor te
de con tar, ao lon go dos 68 anos de sua exis tên cia, com ex ce len -
tes ad mi nis tra do res, dois dos qua is, além de Ve ne ran do de Fre i -
tas Bor ges, são lem bra dos com mu i ta afe i ção pela co mu ni da de.
De fato, o mé di co Hé lio de Brit to e o atu al se na dor da Re pú bli ca,
Iris Re zen de, que tam bém foi, por duas ve zes, go ver na dor do
Esta do, re a li za ram uma ges tão mu ni ci pal efe tu an do ini ci a ti vas da
mais alta re le vân cia no cam po so ci al e no in te res se da po pu la -
ção, so bre tu do a da pe ri fe ria, que re ce beu de cada um ex tra or di -
ná ri os be ne fí ci os.

A ci da de de Go iâ nia, com pre en di da nas fa zen das de no mi -
na das Cri méia, Vaca Bra va e Bo ta fo go, no mu ni cí pio de Cam pi -
nas, con for me reza o de cre to n.º 3.359, teve ini ci a dos os tra ba -
lhos de pre pa ro do ter re no a 28 de maio de 1933 e fi ca ram con -
clu í dos em ou tu bro, quan do en tão se es co lheu a data de 24 para
a so le ni da de ofi ci al de sua ina u gu ra ção. To da via, o seu ba tis mo
cul tu ral so men te se efe ti vou em 5 de ju lho de 1942, con jun ta men -
te com a re a li za ção da Assem bléia Ge ral do Insti tu to Bra si le i ro de 
Ge o gra fia e Esta tís ti ca e o Oi ta vo Con gres so Bra si le i ro de Edu -
ca ção.

De Pe dro Lu do vi co, fun da dor de Go iâ nia, se diz que 

..pos su ía a vi são do es ta dis ta e a in tu i ção do ad -
mi nis tra dor, além de se ha ver re ve la do um es pí ri to are -
ja do e pro gres sis ta, de só li da cul tu ra hu ma nís ti ca.

De fato, não há erro na afir ma ção de que esse ho mem
nun ca foi cor rom pi do pelo po der e, como todo com ba ten te de
boas idéi as, foi um mo de lo in con fun dí vel e des te mo ro so de no -
bre za cí vi ca, eis que pou cos os ten tam seu le ga do es pi ri tu al, sua



for ça mo ral, sua in te li gên cia e cul tu ra para tor nar-se uma per so -
na li da de úni ca e exem plar na vida de Go iás.

Ao en se jo da ce le bra ção de cada ani ver sá rio da fun da ção
de Go iâ nia, são ho me na ge a dos dois de seus pi o ne i ros, am bos
nos sos con fra des na Aca de mia Go i a na de Le tras. Re fi ro-me a
Co le mar Na tal e Sil va, ci da dão que for ma na van guar da da ga le -
ria dos mais ilus tres fi lhos de Go iás, e Ve ne ran do de Fre i tas Bor -
ges, va rão de ex cel sas vir tu des que, cer ta men te, Plu tar co não
he si ta ria em in cluí-los no qua dro dos seus mais in sig nes pro tó ti -
pos. Um e ou tro são no mes ti tu la res des ta ge ra ção de po lí ti cos,
ges to res da co i sa pú bli ca, de fen so res do bem co mum e con du to -
res da Na ção.

Ju ris ta, his to ri a dor e pro fes sor uni ver si tá rio, Co le mar Na tal 
e Sil va foi o pri me i ro re i tor da Uni ver si da de Fe de ral de Go iás, ca -
ben do-lhe, de con se qüên cia, a ta re fa pri mor di al de or ga ni zar a
ins ti tu i ção, que é hoje um re po si tó rio do que de me lhor te mos
para ofe re cer ao País no cam po da ciên cia, da tec no lo gia, da
pes qui sa e das ar tes. Tem ele a sua vida toda vin cu la da aos nos -
sos mo vi men tos cul tu ra is, apre sen tan do um cur rí cu lo de ati vi da -
de que en va i de ce qual quer dos mais re pre sen ta ti vos bra si le i ros
de nos so tem po. Nin guém se lhe com pa ra, em Go iás, na fi de li da -
de com que se en tre gou aos seus de ve res de ci da da nia no exer -
cí cio co ti di a no de uma la bo ri o sa fa i na cul tu ral.

Pre si den te de vá ri as en ti da des, den tre as qua is o Insti tu to
His tó ri co e Ge o grá fi co e o Insti tu to dos Advo ga dos, sua pri ma zia
in te lec tu al foi cons tru í da pela obra e pelo exem plo. A obra que
edi fi cou per ma ne ce rá e ele já re ce beu o seu ga lar dão, como re -
cor da São Pa u lo aos Co rin tos (3,14). Está viva, atu al, pre sen te,
re no van do-se com o tem po e com a pa i xão pela sua di li gen te
vida, essa pa i xão que “é a mãe das gran des co i sas, a ver da de i ra
pa i xão de cri ar o novo e não so men te de des tru ir!”, se gun do en si -
nou Ja cob Burc khardt no seu “Re fle xi o nes so bre la His tó ria del
Mun do” (Bu e nos Ai res, 1944). Por tan to, é um go i a no cuja me mó -
ria me re ce o res pe i to de to dos os seus com pa trí ci os e tem o seu
nome, por di re i to e jus ti ça, in cor po ra do na his tó ria da fun da ção
de Go iâ nia.

So bre Ve ne ran do de Fre i tas Bor ges, pri me i ro pre fe i to de
Go iâ nia, “flor de pe dra e cal” como o cha mou Adory Oto ni el da
Cu nha, bas ta ci tar pa la vras pro fe ri das por Ce les ti no Fi lho quan do 
o re ce beu na Aca de mia Go i a na de Le tras:

O es pí ri to pi o ne i ro de Ve ne ran do de Fre i tas Bor -
ges, sua fé, a con fi an ça em si mes mo, como ele pró -
prio de cla ra, seu ar ro jo, fi ze ram-no o ”ho mem-sím bo lo,
que se tor nou pa tri mô nio de sua ter ra e de sua gen te’,
na pre ci o sa afir ma ção da aca dê mi ca Nelly Alves de
Alme i da.

Re al men te, fé e con fi an ça em si mes mo, fi de li da de aos
ami gos, ar ro jo e co ra gem ca rac te ri zam a in di vi du a li da de des se
ho mem, que a his tó ria tor nou um pa tri mô nio da mais pura au ten -
ti ci da de mo ral, po lí ti ca e cul tu ral de nos so povo. Foi o cri a dor da
Bol sa de Pu bli ca ções Hugo de Car va lho Ra mos, que pro por ci o -
nou o sur gi men to de Ber nar do Élis no con tex to da li te ra tu ra na ci -
o nal, mais tar de le van do-o, por seu mé ri tos de es cri tor, a in gres -
sar na Aca de mia Bra si le i ra de Le tras em ple i to me mo rá vel de
bas tan te re per cus são à épo ca. Está ins cri to, por isso mes mo, na
lem bran ça de to dos os ope rá ri os de nos sas le tras, ele pró prio um 
de les como jor na lis ta, ora dor, me mo ri a lis ta, au tor de pá gi nas ad -
mi rá ve is como as que cons ti tu em o seu li vro “Do bras do Tem po”.

De sa li en tar-se é que Ve ne ran do de Fre i tas Bor ges nun ca se 
omi tiu, sem pre par ti ci pou, sem pre es te ve pre sen te em to dos os mo -
men tos da vida go i a na. Mas de se jo fri sar que a sua for ta le za mo ral
fi gu rou sem pre e con ti nua fi gu ran do no lu gar de ma i or hon ra, a for -
ta le za que é uma for ça es pi ri tu al, uma ener gia que ten de para o su -
bli me, como uma re sis tên cia à dor ou ao in for tú nio, que nun ca lhe

fal tou em ins tan te al gum. Um ci da dão da sua es ta tu ra tem a gran -
de za his tó ri ca de que o po der nun ca me lho rou os ho mens. Daí a
cer te za de que ele nun ca foi cor rom pi do pelo po der, es tan do ao lar -
go de qual quer dis cri mi na ção éti ca, al ta ne i ro, ide a lis ta, ins tru men to
das boas ca u sas lu tan do em des fa vor dos que opri mem, hu mi lham,
ofen dem e agri dem a so ci e da de.

No dis cur so com que o re cep ci o nou na Aca de mia Go i a na
de Le tras, Ce les ti no Fi lho des ta ca que a obra de Go iâ nia tam bém 
o é do seu pri me i ro pre fe i to, pois Ve ne ran do de Fre i tas Bor ges:

...vi veu com o ami go (Pe dro Lu do vi co) os dra -
mas de uma cons tru ção de ta ma nho por te, tan to as de
sen ti do ma te ri al como as de sen ti do so ci al, fi nan ce i ro e 
po lí ti co". E afir ma que ele “não só es cre veu pá gi nas li -
te rá ri as de vá ri os gê ne ros, como li gou seu nome à His -
tó ria de Go iás, cons tru in do cri a ções ar tís ti cas em ci -
men to ar ma do na edi fi ca ção de Go iâ nia. E seu nome,
toda vez que se me di tar so bre a ca pi tal do Esta do,
numa afir ma ção si nes té si ca, ex sur gi rá ao lado da lem -
bran ça de Pe dro Lu do vi co.

Os dois pi o ne i ros de Go iâ nia são tes te mu nhas de tudo
quan to se fez em Go iás nos úl ti mos 60 anos. Um ju ris ta de tra di -
ção e nos so in te lec tu al ma i or, co nhe ceu to dos os fe nô me nos da
nos sa so ci e da de pro du zi dos pe los su ces sos das re cen tes dé ca -
das e sou be de sem pe nhar a sua fun ção trans cen den te de ad vo -
ga do do bem pú bli co. Ou tro, ci da dão de gran de por te mo ral, dig -
ni fi cou o seu tem po e ja ma is tran si giu na de fe sa dos le gí ti mos di -
re i tos e prer ro ga ti vas que lhe fo ram atri bu í dos, ba ta lhan do até as
úl ti mas con se qüên ci as para fazê-los res pe i ta dos. Intran si gên ci as
que são res sal ta das no fun da dor da Uni ver si da de de Na var ra, na
Espa nha e seu pri me i ro Grão-Chan ce ler ao acen tu ar que um ho -
mem que tran si ge em ques tões de ide al, de fé e de hon ra é um
ho mem sem ide al, sem fé e sem hon ra.

Sem dú vi da, Pe dro Lu do vi co foi um ho mem de ide al, de fé
de hon ra como mu i tos dos seus mais pró xi mos co la bo ra do res,
en tre eles Jo a quim Câ ma ra Fi lho que, na ex pres são de José
Asmar, foi “o re vol to so que pro mo veu Go iás”, tí tu lo de um ex ce -
len te li vro seu, pu bli ca do pela Orga ni za ção Ja i me Câ ma ra. O fun -
da dor de Go iâ nia cum priu a sua mis são no pi o ne i ris mo ban de i -
ran te da mar cha para o Oes te e na aber tu ra dos ca mi nhos da
Ama zô nia, pelo in te ri or do País, aju dan do a er guer em Go iás a
es pi nha dor sal do Bra sil que nas ceu além do me ri di a no de Tor de -
si lha.

Em os “Tem pos da Mu dan ça” e “Nos Tem pos de Frei Ger -
ma no” na sua lin gua gem de me mo ri a lis ta, de his to ri a dor, de cro -
nis ta e de jor na lis ta, Ja i me Câ ma ra con ta de ter mi na dos an te ce -
den tes da trans fe rên cia da ca pi tal de Go iás para Go iâ nia. Con for -
me sa li en ta Val dir Luiz cos ta, um no tá vel mi ne i ro-go i a no que foi
ca te drá ti co da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral de
Go iás, es pe ci a lis ta em Di re i to Ca nô ni co e co men da dor da Ordem 
de São Gre gó rio Mag no e co la bo ra dor do ar ce bis po Dom Fer nan -
do Go mes, pri me i ro ti tu lar da Arqui di o ce se de Go iâ nia, “Nos Tem -
pos da Mu dan ça” e ”Nos Tem pos de Frei Ger ma no", Ja i me Câ -
ma ra dis cu te os do cu men tos à luz uma ra zão es cla re ci da, apre ci -
an do os fa tos no tem po e no es pa ço, para dis cer nir o que de pen -
deu da von ta de dos ho mens e o que obe de ceu à fa ta li da de das
co i sas, fa zen do a crí ti ca his tó ri ca. Mais ain da fri sou que as pes -
qui sas de di ca das à his to ri o gra fia, ao re gis tro dos vul tos e dos fa -
tos pas sa dos, dig nos de nota, se sen si bi li za ram com os pro ble -
mas do pre sen te e as pre o cu pa ções do fu tu ro.

Por esse mé to do, si tua Ja i me Câ ma ra a fi gu ra de Pe dro Lu -
do vi co no qua dro de tu mul to po lí ti co em que se in se ria Go iás ao
tem po em que se pre pa ra va a mu dan ça da ca pi tal para Go iâ nia. Ele 
lu tou com mu i ta te na ci da de para le var adi an te o seu ob je ti vo de
trans fe rir a sede do go ver no para um sí tio mais apro pri a do, sí tio que 



foi es co lhi do por uma co mis são que teve a pre si dên cia do ar ce bis po 
Dom Ema nu el Go mes de Oli ve i ra, um sa le si a no de Dom Bos co que 
ser viu como se cre tá rio ge ral de Dom Aqui no Cor rêa na pre si dên cia
do Esta do de Mato Gros so. Tudo é, en tão, mi nu ci o sa men te con ta do
e a gen te fica sa ben do como se pro ces sou nos bas ti do res o mo vi -
men to vi to ri o so da fun da ção de Go iâ nia e em cuja con so li da ção,
de sen vol ven do um sis te ma de pu bli ci da de no País e no ex te ri or,
teve atu a ção des ta ca da o jor na lis ta Jo a quim Câ ma ra Fi lho, um nor -
des ti no do Rio Gran de do Nor te, re vo lu ci o ná rio de 30 e ar do ro so
de fen sor da Mar cha para o Oes te.

Jus ta, jus tís si ma, por tan to, é a exal ta ção do fe i to his tó ri co
de Pe dro Lu do vi co, é a pro je ção de sua in con fun dí vel fi gu ra de
po lí ti co, ad mi nis tra dor e mé di co, do ho mem pú bli co que, no Se -
na do da Re pú bli ca, em di ver sas oca siões, ocu pou a tri bu na par -
la men tar para pro fe rir di dá ti cos dis cur sos so bre a si tu a ção eco -
nô mi co-fi nan ce i ra do País, que lu tou, como cons ti tu in te, para
trans fe rir do Rio para Bra sí lia o Dis tri to Fe de ral, que foi bra si le i ro
e go i a no de alma e co ra ção, her de i ro do ban de i ran tis mo pa u lis ta
e vul to in sig ne de nos sa Pá tria.

José Luiz Bit ten court foi ve re a dor em Pal me i -
ras de Go iás e em Go iâ nia, de pu ta do es ta du al, se cre -
tá rio de Esta do da Edu ca ção e vice-go ver na dor do
Esta do no qua triê nio 1975-79. É mem bro da Aca de mia
Go i a na de Le tras, do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co de 
Go iás, da Aca de mia Go i a na de Le tras Ju rí di cas e da
Asso ci a ção Go i a na de Impren sa. Jor na lis ta, pu bli cou
os se guin tes li vros: “Dos Fun da men tos da Li ber da de
no Esta do Mo der no”; “Po lí ti ca e Po der Na ci o nal”; “Di -
men são Po lí ti ca dos Di re i tos Hu ma nos”; “Prá ti ca da
Dis cor dân cia” e “Leão na Ja u la

PEDRO FUNDAMENTAL

Px Sil ve i ra

Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra nas ceu na ci da de de Go iás, en tão 
ca pi tal do Esta do de Go iás, em 23 de ou tu bro de 1891, fi lho do
mé di co João Te i xe i ra Álva res e de Jo se fi na Lu do vi co de Alme i da.
Seu pai era mem bro da Aca de mia Na ci o nal de Me di ci na.

Fez os es tu dos bá si cos na Esco la de Mes tra Nho la e no
Li ceu de Go iás, em bar can do de po is para o Rio de Ja ne i ro, en tão
Dis tri to Fe de ral, a fim de es tu dar en ge nha ria na Esco la Po li téc ni -
ca. Entre tan to, fre qüen tou este cur so ape nas du ran te uma se ma -
na, pois a fre qüên cia mí ni ma exi gi da o im pe dia de tra ba lhar.
Trans fe riu-se en tão para a Fa cul da de de Me di ci na, pela qual se
for mou.

Re tor nou a Go iás em mar ço de 1916, fi xan do re si dên cia
em Bela Vis ta, onde co me çou a cli ni car. Em 1917 mu dou-se para
Rio Ver de e no ano se guin te ca sou-se com Ger ci na Bor ges Te i xe -
i ra, fi lha de Anto nio Mar tins Bor ges, se na dor, fa zen de i ro e co mer -
ci an te.

Em 1919, foi um dos fun da do res do jor nal O Su do es te,
ini ci an do atra vés dele o com ba te ao si tu a ci o nis mo es ta du al – na
épo ca re pre sen ta do pela fa mí lia Ca i a do, man ten do uma fran ca
opo si ção ao Go ver no.

Em 1929, man te ve con ta to com Antô nio Car los Ri be i ro de
Andra de, pre si den te de Mi nas Ge ra is, e com o re vo lu ci o ná rio
Antô nio de Si que i ra Cam pos, que par ti ci pa vam da Ali an ça Li be -
ral. Com a der ro ta do par ti do nas ele i ções de mar ço de 1930,
teve iní cio a pre pa ra ção da re vol ta ar ma da que de ve ria ser de -
sen ca de a da em vá ri os pon tos do país. O mo vi men to eclo diu no
dia 3 de ou tu bro, e já no dia 4 Pe dro Lu do vi co se guiu para Mi nas
Ge ra is, a fim de jun tar-se aos re vo lu ci o ná ri os. Re tor nou com um
gru po de les a Go iás, sen do apri si o na do pe las for ças le ga lis tas na 
en tra da da ci da de de Rio Ver de, após um pe que no com ba te.

Em 24 de ou tu bro, foi de ter mi na da a sua re mo ção para a
ci da de de Go iás, mas du ran te o per cur so veio a no tí cia da vi tó ria
da re vo lu ção. Assim, Pe dro Lu do vi co che gou ao des ti no não mais 
como pri si o ne i ro, mas para as su mir a li de ran ça de um mo vi men to 
vi to ri o so e o Go ver no Pro vi só rio do Esta do.

De po is de se co mu ni car com Ca mi lo Cha ves, che fe re vo lu -
ci o ná rio no Triân gu lo Mi ne i ro, jun tou-se a ou tros com pa nhe i ros e
ocu pou o Pa lá cio do Go ver no. A che ga da da co lu na mi ne i ra che fi -
a da por Car los Pi nhe i ro Che gas pos si bi li tou que os re vol to sos
go i a nos en tras sem em con ta to com o Esta do-Ma i or da re vo lu ção, 
que de ter mi na ra a for ma ção em to dos os Esta dos de Jun tas Go -
ver na men ta is com pos tas por três mem bros. Em Go iás, em 27 de
ou tu bro, fo ram es co lhi dos Pe dro Lu do vi co, o de sem bar ga dor
Fran cis co Emí lio Pó voa e o Juiz de Di re i to Má rio D’Alencastro
Ca i a do.

Em 21 de no vem bro do mes mo ano, Pe dro Lu do vi co foi
no me a do Inter ven tor no Esta do de Go iás. Qu an do eclo diu a Re -
vo lu ção Cons ti tu ci o nis ta de 1932, man te ve-se fiel ao Go ver no Fe -
de ral, che gan do a mo bi li zar tro pas go i a nas para a fron te i ra de
Mato Gros so.

Em 1933 foi de ci di da a re cons ti tu ci o na li za ção do país, com 
a con vo ca ção de ele i ções para a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in -
te. Em to dos os Esta dos, os in ter ven to res par ti ci pa ram da cri a ção 
de par ti dos que re pre sen tas sem os ob je ti vos dou tri ná ri os da Re -
vo lu ção de 1930, e em Go iás Pe dro Lu do vi co to mou par te ati va
na cri a ção do Par ti do So ci al Re pu bli ca no, que vi ria a pre en cher
to das as ca de i ras da re pre sen ta ção go i a na na Cons ti tu in te.

Em 1935, se guin do as nor mas da Cons ti tu i ção Fe de ral vo -
ta da no ano an te ri or, re u niu-se a Assem bléia Cons ti tu in te do
Esta do de Go iás, que o ele geu go ver na dor.

Sua ele i ção con tou com os vo tos da cha ma da “fren te mo -
de ra da” do seu par ti do, der ro tan do Do min gos Neto de Ve las co,
can di da to da “ala es quer dis ta”. A di ver gên cia cen tral en tre am bos 
di zia res pe i to, na épo ca, à mu dan ça da ca pi tal de sua in ter ven to -
ria e fi nal men te con cre ti za da em 1937, com a cons tru ção de Go -
iâ nia.

Em no vem bro de 1937, com a de cre ta ção do Esta do Novo, 
per ma ne ceu à fren te do Go ver no Esta du al, mais uma vez como
Inter ven tor. No iní cio de 1945, com a cri se do Esta do Novo e o
sur gi men to de no vos par ti dos po lí ti cos, par ti ci pou in ten sa men te
da cri a ção do Par ti do So ci al De mo crá ti co (PSD), do qual foi pre -
si den te em Go iás.

Cin co dias após a que da de Ge tú lio Var gas (29/10/1945),
foi subs ti tu í do na Inter ven to ria, de po is de 15 anos con se cu ti vos à 
fren te do Exe cu ti vo es ta du al.

Du ran te o pe río do em que ocu pou o Go ver no de Go iás,
além da fun da ção de Go iâ nia, cons tru iu a ro do via que li ga va a
nova ca pi tal a Rio Ver de, a Usi na Ro che do, des ti na da a for ne cer
for ça e luz a Go iâ nia, e a pon te so bre o rio Pa ra na í ba, na di vi sa
com Mi nas Ge ra is.

Em de zem bro de 1945 foi ele i to se na dor na le gen da do
PSD para um man da to de oito anos e, des sa for ma, to mou par te
nos tra ba lhos da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te de 1946. Nos
de ba tes, de fen deu o pro je to da mu dan ça da Ca pi tal Fe de ral para
o pla nal to do es ta do de Go iás.

Mem bro do Di re tó rio Na ci o nal de sua agre mi a ção po lí ti ca,
em 1950 in ter rom peu seu man da to no Se na do para can di da -
tar-se no va men te ao Go ver no de Go iás. Con cor ren do com Alta -
mi ro de Mou ra Pa che co, foi ele i to no ple i to de 3 de ou tu bro do
mes mo ano, na le gen da da co li ga ção en tre o PSD e o Par ti do
Tra ba lhis ta Bra si le i ro (PTB), com 84.553 vo tos.

Empos sa do em ja ne i ro de 1951, go ver nou por ape nas três 
anos e meio, ao fim dos qua is re nun ci ou para de sin com pa ti bi li -
zar-se e po der ser no va men te can di da to ao Se na do.



Du ran te sua ges tão, ad qui riu a Empre sa de For ça e Luz,
aper fe i ço ou o ser vi ço sa ni tá rio e te le fô ni co de Go iâ nia, ins ti tu iu o
Ser vi ço de Assis tên cia Iti ne ran te do De par ta men to de Sa ú de do
Esta do.

Nas ele i ções de ou tu bro de 1954, ele geu-se mais uma vez 
se na dor na le gen da do PSD, com man da to de oito anos. Re e le i to 
em ou tu bro de 1962, sem pre com o apo io do PSD, per ma ne ceu
no Se na do até ou tu bro de 1969.

Ao lon go de sua vida par la men tar, foi mem bro das co mis -
sões de Sa ú de Pú bli ca, Agri cul tu ra, Le gis la ção So ci al, Fi nan ças
e do Dis tri to Fe de ral. No ex te ri or, foi mem bro do Con se lho da
União Inter par la men tar em Var só via e ob ser va dor par la men tar da 
de le ga ção do Bra sil à re u nião do Acor do Ge ral de Ta ri fas Adu a -
ne i ras e Co mér cio (GATT). Des ta cou-se na de fe sa do pre si den ci -
a lis mo, em bo ra te nha ace i to o Ato Adi ci o nal n.º 4 que, em 2 de
se tem bro de 1961, es ta be le ceu o re gi me par la men tar. Lu tou en -
tão pela an te ci pa ção do ple bis ci to que pou co de po is (ja ne i ro de
1963) re vo gou o par la men ta ris mo.

Du ran te o Go ver no de João Gou lart, de fen deu o di re i to de
voto para os anal fa be tos, a ele gi bi li da de dos sar gen tos e as re for -
mas de base.

Em no vem bro de 1964, mo bi li zou ho mens ar ma dos para a 
de fe sa do man do de seu fi lho Ma u ro Bor ges no Go ver no de Go -
iás, que este ocu pa va des de 1º de fe ve re i ro de 1961. Entre tan to,
não teve su ces so, pois uma in ter ven ção fe de ral afas tou o go ver -
na dor do car go no dia 26 de no vem bro. Em ou tu bro de 1965, o
Ato Insti tu ci o nal n.º 2, pro mul ga do pelo pre si den te Hum ber to
Cas te lo Bran co, ex tin guiu os par ti dos po lí ti cos até en tão exis ten -
tes. Com o ad ven to do bi par ti da ris mo, Pe dro Lu do vi co fi li ou-se ao 
Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro (MDB), re pre sen tan do-o na
vice-pre si dên cia do Se na do até 1º de ou tu bro de 1969, quan do a
jun ta mi li tar que Go ver nou o país de 31 de agos to a 30 de ou tu -
bro des se ano cas sou seu man da to par la men tar com base no
Ato Insti tu ci o nal n.º 5, pro mul ga do em 13 de de zem bro de 1968
pelo pre si den te Artur da Cos ta e Sil va.

Em 1979 de cla rou-se par ti dá rio da aber tu ra de mo crá ti ca,
de fen den do a anis tia am pla e ma ni fes tan do con ten ta men to pe los
bons re sul ta dos al can ça dos pelo MDB nas ele i ções de 1978.

Pe dro Lu do vi co foi tam bém re da tor do jor nal go i a no A Voz
do Povo, mem bro ho no rá rio da Aca de mia de Le tras de São Pa u -
lo e mem bro fun da dor da Aca de mia Go i a na de Le tras.

Fa le ceu em Go iâ nia no dia 16 de agos to de 1979, quan do
pre pa ra va mais um vo lu me de seu li vro “Me mó ri as”.

Px Sil ve i ra é pro du tor cul tu ral, au tor do fil me-li -
vro Pe dro Fun da men tal, que so bre a vida de Pe dro Lu -
do vi co.

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de
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. Lú dio Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – O re que -
ri men to que aca ba de ser lido da tri bu na pelo Se na dor 
Iris Re zen de vai à Mesa para de ci são, nos ter mos do
§ 1º do art. 2º da Re so lu ção nº 84, de 1996.

Con ce do a pa la vra ao no bre 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, vol to a

esta tri bu na para tra tar no va men te de um tema que –
eu di ria – foi o pri me i ro abor da do por mim ao as su mir
o man da to de Se na dor pelo Esta do de Ro ra i ma, da
re gião ama zô ni ca: a re di vi são ter ri to ri al do País.

Apre sen tei, em mar ço de 1999, logo ao as su mir
o meu man da to, três pro je tos de de cre tos le gis la ti vos
pro pon do a re a li za ção de ple bis ci to no Ama zo nas, no
Pará e em Mato Gros so, a fim de que a po pu la ção fos -
se con sul ta da so bre a con ve niên cia do des mem bra -
men to de Mu ni cí pi os do oes te do Ama zo nas, para cri -
ar o Esta do do So li mões; do oes te do Pará, para se
cri ar o Esta do do Ta pa jós; e a por ção nor te de Mato
Gros so – e quan do se fala em nor te de Mato Gros so é 
bom não con fun dir com o que os mato-gros sen ses
cha mam de nor tão – e a re gião do Ara gua ia, para se
cri ar jus ta men te o Esta do do Ara gua ia.

Esses três pro je tos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pas sa ram mu i to tem po na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde fo ram ana li -
sa dos por di fe ren tes re la to res e apro va dos. Ape nas
um de les – o pro je to que tra ta va da cri a ção do Esta do
do So li mões, no Ama zo nas – foi al te ra do por pro po si -
ção do seu Re la tor, Se na dor Jef fer son Pé res. S. Exª
en ten deu que, em vez de se cri ar um Esta do na que la
re gião oes te do Ama zo nas – que faz fron te i ra com a
Co lôm bia e com o Peru e, por tan to, é uma re gião de li -
ca da, onde exis te com pro va da men te o nar co trá fi co, o 
con tra ban do de ar mas e a guer ri lha –, me lhor se ria
cri ar três ter ri tó ri os fe de ra is na mes ma área pro pos ta
para o Esta do do So li mões. 

Assim, o pro je to foi apro va do na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Pos te ri or men te,
aqui, nes te ple ná rio do Se na do – que é jus ta men te a
Casa que re pre sen ta os Esta dos –, en ten deu-se que
o as sun to era opor tu no e, por tan to, de ve ria ser en ca -
mi nha do para que fos se cum pri do o seu pri me i ro pas -
so: o re qui si to cons ti tu ci o nal de se pro mo ver um ple -
bis ci to a fim de se ou vir a po pu la ção, que de ve ria se
ma ni fes tar a fa vor ou con tra a cri a ção do Esta do. 

Por tan to, não se es ta va pro pon do a cri a ção dos
Esta dos ou dos Ter ri tó ri os, mas a apro va ção de uma
con sul ta po pu lar –– o que, aliás, foi uma ino va ção in -
tro du zi da pela Cons ti tu i ção de 1988. Quer di zer, a
par tir de en tão é que se pas sou a exi gir, para a cri a -
ção de Esta do ou Ter ri tó rio, a con sul ta ple bis ci tá ria, o
que foi re al men te um avan ço de mo crá ti co. Antes, tan -
to o Esta do quan to o Ter ri tó rio eram cri a dos pelo Po -
der Exe cu ti vo, por de cre to ou por lei, sem ne nhu ma
con sul ta à po pu la ção. Assim fo ram cri a dos os Ter ri tó -
ri os de Ro ra i ma, Ama pá, Ron dô nia, o pró prio Esta do
do Acre – que foi ad qui ri do da Bo lí via – e, de po is, o
Esta do de Mato Gros so do Sul. 



So men te na vi gên cia da Cons ti tu i ção de 1988 é
que se pas sou a exi gir o ple bis ci to, o que, re pi to, é
uma me di da al ta men te de mo crá ti ca. 

Assim o Se na do en ten deu e apro vou es ses três
pro je tos, que es tão na Câ ma ra dos De pu ta dos. Na -
que la Casa, exis tem inú me ros ou tros pro je tos pro -
pon do a re di vi são ter ri to ri al do País, o que com pro va,
por tan to, que os re pre sen tan tes do povo, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, e os re pre sen tan tes dos Esta dos, no
Se na do Fe de ral, es tão de acor do com o fato de que
esse tema tem que ser re al men te dis cu ti do, ava li a do
e sub me ti do à apre ci a ção da po pu la ção. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, re -
cen te men te, no dia 5 de ou tu bro, no ani ver sá rio de
cri a ção do Esta do do To can tins, ao cons ta tar o que é
hoje aque le Esta do, a mu dan ça que hou ve na que le
pe da ço de Go iás gra ças à sua cri a ção, de cla rou que
era che ga do o mo men to de se pen sar na cri a ção de
no vos Esta dos. Dis se ain da que o Go ver na dor Si que i -
ra Cam pos ti nha ra zão quan do lu tou pela cri a ção do
Esta do do To can tins, e que ali es ta va a pro va ma te ri al
do acer to da me di da. 

A pa la vra do Pre si den te deu um re for ço a essa
tese, que vi nha, di ga mos as sim, sen do tra ta da de ma -
ne i ra qua se si len ci o sa pelo Se na do e pela Câ ma ra
Fe de ral. A de cla ra ção de Sua Exce lên cia, por si nal,
foi mu i to pro fun da, ten do afir ma do que te mos que
pen sar na cri a ção de no vos Esta dos sem le var em
con ta a ques tão dos cus tos, mas, sim, a dos be ne fí ci -
os que ad vêm des sa re di vi são ter ri to ri al. 

Por co in ci dên cia, está a pre si dir esta ses são o
Se na dor Lú dio Co e lho, que per ten ce a um Esta do
que é fru to de uma re di vi são ter ri to ri al. E tan to Mato
Gros so, que re ma nes ceu, quan to Mato Gros so do
Sul, que foi des mem bra do, ga nha ram com isso. É só ir 
lá e cons ta tar essa re a li da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, li, hoje,
uma ma té ria pu bli ca da no jor nal O Esta do de S. Pa u -
lo, com o se guin te tí tu lo: ”Novo Esta do tem cus to alto
para con tri bu in te“. A re por ta gem con tém a de cla ra -
ção de téc ni cos do Mi nis té rio da Fa zen da e do Pla ne -
ja men to, es pe ci fi ca men te da Srª Lí gia Be i ra, Co or de -
na do ra de Po lí ti cas Pú bli cas da Se cre ta ria de Po lí ti ca
Eco nô mi ca do Mi nis té rio. Ela faz uma sé rie de ar ra zo -
a dos, di zen do que a União gas tou R$1,1 bi lhão para
cons ti tu ir o To can tins, e que te ria gas to cer ca de
R$800 mi lhões, em va lo res atu a is, com Mato Gros so
do Sul.

Ora, Sr. Pre si den te, pri me i ro, cre io que essa dis -
cus são está sen do ex tem po râ nea. Esta mos co lo can -

do a car ro ça na fren te dos bois. O mo men to de se dis -
cu tir esse tema é na hora do ple bis ci to, é quan do se
deve le var à po pu la ção os da dos eco no mé tri cos, as -
sim como os da dos so ci a is e po lí ti cos que en vol vem
essa ques tão. 

O que se está que ren do com isso – per ce be-se
logo – é ne gar ao povo da que les Esta dos o di re i to de
se ma ni fes tar so bre a re di vi são ter ri to ri al; se a que -
rem ou não.

É bom que se de i xe mu i to cla ro que, en tre uma
even tu al apro va ção do ple bis ci to e a efe ti va cri a ção
do Esta do ou do Ter ri tó rio, há um gran de es pa ço a ser 
per cor ri do ain da, por que é ne ces sá ria a apro va ção
de uma lei com ple men tar por am bas as Ca sas do
Con gres so Na ci o nal, com quo rum qua li fi ca do. Por -
tan to, jus ta men te nes se mo men to é que es sas ques -
tões de vem ser le van ta das. 

Já que esse as sun to está sen do le van ta do ex -
tem po ra ne a men te, que ro, da qui, re ba tê-lo e di zer que 
re al men te é la men tá vel que esse co lo ni a lis mo in ter no 
no Bra sil per ma ne ça, que se con ti nue com esse mo -
de lo ge o po lí ti co, que não en se ja o de sen vol vi men to
de Esta dos gi gan tes cos como o Ama zo nas, o Pará e
Mato Gros so. 

Há tam bém o exem plo de to das as re di vi sões
que de ram cer to. Ne nhu ma deu er ra do. Ne nhu ma! O
Esta do do Acre foi ane xa do, com pra do da Bo lí via;
tam bém Ron dô nia, Ro ra i ma, Ama pá, Mato Gros so do 
Sul, To can tins e, in clu si ve, Bra sí lia. Ao ser cri a do o
Dis tri to Fe de ral aqui, no Esta do de Go iás, hou ve um
gran de de sen vol vi men to nes sa re gião. 

Vejo aqui o Se na dor Ro meu Tuma, que in clu si ve 
foi o Re la tor do pro je to do ple bis ci to que pre ten de cri -
ar o Esta do do Ta pa jós. Como Se na dor por São Pa u -
lo, que é o ma i or Esta do des te País sob to dos os as -
pec tos, prin ci pal men te no as pec to eco nô mi co-fi nan -
ce i ro – São Pa u lo é re al men te a lo co mo ti va des te
País –, S. Exª deu uma de mons tra ção de co nhe ci -
men to das re a li da des ge o grá fi ca e po lí ti ca des te País
ao dar um bri lhan te pa re cer, fa vo rá vel, re pi to, à re a li -
za ção do ple bis ci to. 

E o que es ta mos ven do? A tec no cra cia, que já
se mo vi men ta con tra a apro va ção do pro je to do ple -
bis ci to, e a Câ ma ra dos De pu ta dos pro mo ve uma sé -
rie de se mi ná ri os para dis cu tir a con ve niên cia de
apro var um pro je to que quer ou vir a po pu la ção. O pro -
je to, re pi to, não está cri an do os Esta dos, ain da.



O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Te nho a hon ra de ou vir o Se na dor Lind berg Cury,
que me pede um apar te.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, gos ta ria de dar o meu tes te mu nho
tam bém. Na épo ca da luta pela re pre sen ta ção po lí ti ca 
do Dis tri to Fe de ral, pelo di re i to dos bra si li en ses de
es co lher can di da tos que pu des sem de fen der os in te -
res ses da pró pria ci da de – na ma i o ria das ve zes, es -
ses can di da tos vi nham de ou tros Esta dos, sem qual -
quer tipo de iden ti fi ca ção com a po lí ti ca lo cal –, tive a
opor tu ni da de de vi si tar cons tan te men te os ga bi ne tes
dos De pu ta dos e Se na do res. Nes sa oca sião, en con -
tra va cons tan te men te o en tão De pu ta do Fe de ral Si -
que i ra Cam pos, de cuja te na ci da de, de di ca ção e per -
se ve ran ça eu gos ta ria de dar o meu tes te mu nho. S.
Exª lu ta va pela cri a ção de um novo Esta do a par tir da
di vi são de Go iás, o meu Esta do de ori gem. À épo ca –
o Se na dor Iris Re zen de ini ci a va uma bri lhan te car re i -
ra –, o nor te de Go iás era aban do na do. Lá não exis tia
essa efer ves cên cia do cres ci men to que sur giu prin ci -
pal men te com o ad ven to de Bra sí lia. A in sis tên cia do
en tão De pu ta do Si que i ra Cam pos foi tan ta que a di vi -
são foi apro va da e To can tins pas sou a ser, ao lado de
Go iás, mais um Esta do da nos sa Fe de ra ção. Com o
de sen vol vi men to que veio a se guir, pro je tou-se no ce -
ná rio na ci o nal. Cre io eu que, se con ti nu as se in te gran -
do o nor te de Go iás, es ta ria aban do na do até hoje. Ci -
ta ria tam bém, como já fez V. Exª, o caso de Mato
Gros so, cuja di vi são deu ori gem a mais um Esta do:
Mato Gros so do Sul. Os dois jun tos ocu pam gran des
ex ten sões de ter ra e ex pe ri men tam um pro ces so de
acen tu a do de sen vol vi men to e cres ci men to, cada um
com sua per so na li da de e ca rac te rís ti cas pró pri as.
Vejo, por tan to, com mu i ta sim pa tia essa pro pos ta.
Evi den te men te, V. Exª fala em ter mos de con sul ta à
po pu la ção, de ple bis ci to, para se sen tir a ver da de i ra
as pi ra ção do povo des sa re gião. Va mos além, va mos
nos mi rar nos bons exem plos: a di vi são dos Esta dos
Uni dos em uma sé rie de pe que nos Esta dos é o que
pro vo cou o seu cres ci men to. Di an te des sa ex po si ção, 
gos ta ria de di zer a V. Exª que se tra ta de uma pro pos -
ta viá vel. Te mos que ana li sar o cus to/be ne fí cio, mas
cre io que, com o cus to a cur to pra zo e o be ne fí cio a
lon go, te ría mos uma per for man ce mu i to boa. O Bra -
sil é mu i to gran de e esse seu re di men si o na men to
pre ci sa ser ana li sa do com todo cri té rio. Qu e ro pa ra -

be ni zar V. Exª por es sas três pro pos tas que vêm aten -
der ao in te res se di re to da eco no mia do nos so País.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Mu i to obri ga do pelo seu apar te, Se na dor Lind berg
Cury. V. Exª re pre sen ta o Dis tri to Fe de ral, Bra sí lia,
que, se não fora a vi são de Jus ce li no Ku bits chek, tal -
vez fos se ain da uma par te des se nor te de Go iás, tão
pou co de sen vol vi do an tes da cri a ção do Esta do do
To can tins. 

Che gan do ao fi nal do meu pro nun ci a men to e
ques ti o nan do essa ques tão dos cus tos, gos ta ria de
di zer que há uma pre o cu pa ção da tec no cra cia com a
si tu a ção da União. E o que é a União? Será que al -
gum ci da dão vive na União? Será que a União é tão
ze lo sa as sim com a apli ca ção dos re cur sos? Não
ava li zo, mas há a afir ma ção de que a cri a ção do To -
can tins cus tou R$1,1 bi lhão e a de Mato Gros so do
Sul, R$800 mi lhões – por tan to, não che ga ram a R$2
bi lhões. Con si de ran do os bi lhões que fo ram gas tos
para co brir rom bos de ban cos e ou tras co i sas, per -
gun to: que União é essa que não se pre o cu pa com a
igual da de do de sen vol vi men to na ci o nal e com a eli mi -
na ção das de si gual da des, mas, sim, com uma ques -
tão ma te má ti ca não mu i to cor re ta?

Qu e ro fi na li zar meu pro nun ci a men to pa ra be ni -
zan do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so pela 
afir ma ção que fez em To can tins e so li ci tan do a Sua
Exce lên cia que en cam pe essa ban de i ra re al men te e
faça como fez Ge tú lio Var gas ao cri ar os Ter ri tó ri os
Fe de ra is, e como fez o Pre si den te Emí lio Gasr ras ta zu 
Mé di ci ao cri ar Mato Gros so do Sul. Que o Pre si den te
re al men te mude essa ge o gra fia do Bra sil para nos dar 
con di ções de cum prir o pre ce i to cons ti tu ci o nal que in -
cum be à Re pú bli ca eli mi nar de si gual da des re gi o na is.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com mu i to pra zer, ouço o Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, gos ta ria de fa zer este apar -
te an tes que V. Exª con clua o seu pro nun ci a men to.
Embo ra não te nha tido o pri vi lé gio de ouvi-lo por in te i -
ro, co nhe ço as idéi as já fir me e am pla men te de fen di -
das por V. Exª nes ta Casa. Idéi as com as qua is co -
mun go, idéi as que tam bém de fen do, por que en ten do
que a re di vi são ter ri to ri al do Bra sil é im pe ra ti va e ina -
diá vel, como for ma de se fa zer jus ti ça a uma par ce la



con si de rá vel da po pu la ção bra si le i ra que, lo ca li za da
em Esta dos de ex ten são ter ri to ri al enor me e, às ve -
zes, dis tan tes do cen tro de de ci são, fica, pela ine xis -
tên cia de in fra-es tru tu ra, de sa po i a da, à mer cê da ine -
xis tên cia de um su por te que pos sa lhe ofe re cer uma
qua li da de de vida que a dig ni da de hu ma na está a exi -
gir. Por tan to, as idéi as de fen di das por V. Exª se es tri -
bam no acer to dos emi nen tes Cons ti tu in tes de 1988,
que cri a ram o Esta do do To can tins, exem plo in ques ti -
o ná vel da de ci são cor re ta e acer ta da de se re di vi dir o
ter ri tó rio bra si le i ro. O Esta do do To can tins, que era
con si de ra do uma re gião po bre, inós pi ta, atra sa da, le -
ga da à pos ter ga ção, com tre chos co nhe ci dos como
cor re dor da mi sé ria, trans for ma-se, num pe río do mu i -
to cur to – pou co mais de tre ze anos -, num dos Esta -
dos pro mis so res da Fe de ra ção, com a ex pec ta ti va e a 
es pe ran ça da po pu la ção – que ex pe ri men ta sal tos de
qua li da de na sua con di ção so ci al, na sua con di ção de 
vida – de que ele se trans for me ra pi da men te num
Esta do prós pe ro, au tô no mo, in de pen den te, ofe re cen -
do à sua po pu la ção as con di ções de vida que os
Esta dos bra si le i ros mais de sen vol vi dos têm. Assim,
com par ti lho com V. Exª essa idéia e va mos tra ba lhar
jun tos para que, sen si bi li zan do tam bém os de ma is
mem bros des ta Casa, pos sa mos con tar com o apo i a -
men to do Go ver no Fe de ral para re di vi dir ter ri to ri al -
men te o Bra sil.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª 
que re pre sen ta o Esta do do To can tins é, com cer te za, 
uma tes te mu nha im por tan tís si ma da con ve niên cia,
da opor tu ni da de de pen sar mos em re de se nhar o
mapa do Bra sil.

Apro ve i to, in clu si ve, a lem bran ça do Se na dor
Lind berg Cury, que ci tou os Esta dos Uni dos como
exem plo de país que pro gre diu mu i to de vi do à sua di -
vi são ter ri to ri al. Se ob ser var mos como foi re a li za da
essa di vi são, ve re mos que, numa ex ten são ter ri to ri al
me nor até que a do Bra sil – ti ran do-se o Alas ca –,
eles de se nha ram cin qüen ta Esta dos de ma ne i ra mais 
ou me nos igual, tra çan do até li nhas re tas, des pre zan -
do aci den tes na tu ra is, para que pu des sem fa zer o
equi lí brio de les te a oes te, de nor te a sul.

Por tan to, ape lo no va men te ao Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que para que Sua Exce lên cia man te nha a de -
fe sa da re di vi são ter ri to ri al do País, da mes ma for ma
que, há tan tos anos, fez o pró prio Ge tú lio Var gas.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, cum pri men to V. Exª pela per -
ma nen te luta e pre o cu pa ção com a re di vi são ter ri to ri -
al bra si le i ra. Re al men te, sur pre en deu-nos a po si ção
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que se
con tra põe, in clu si ve, à po si ção ex plí ci ta do Go ver na -
dor do Esta do do Pará. La men ta vel men te, S. Exª ten -
ta im pe dir, a qual quer cus to e pre ço, que o povo do
Esta do do Pará de ci da so bre seu fu tu ro. Na ver da de,
es ta mos de ci din do o di re i to de o povo do re fe ri do
Esta do opi nar, ou seja, no caso es pe cí fi co do Pará, os 
3,3 mi lhões de ele i to res do Esta do do Pará. É pos sí -
vel a cri a ção dos Esta dos de Ta pa jós e Ca ra jás no
atu al ter ri tó rio do Pará, os qua is te rão jun tos ape nas
1,1 mi lhão ele i to res, ao pas so que o Esta do do Pará
re ma nes cen te terá 2,2 mi lhões de ele i to res. Por tan to,
se o povo en ten der que a pro pos ta não é boa para a
re gião, evi den te men te será con trá ria a ela e não vo ta -
rá con tra seu pró prio in te res se. Assim, en ten do que é
im por tan te dar ao povo a opor tu ni da de de dis cu tir ho -
nes ta e fran ca men te ma té ria que diz res pe i to a suas
vi das. Qu e re mos que o povo de ci da so bre o seu fu tu -
ro. La men ta vel men te, o Go ver na dor pen sa que é a
úni ca in te li gên cia do Esta do e quer im pe dir que o
povo opi ne so bre essa ques tão. Esta mos aqui, como
V. Exª, de fen den do um di re i to do povo do Esta do do
Pará, o di re i to de de ci dir so bre o seu pró prio fu tu ro.
Espe ro que os pro je tos pas sem na Câ ma ra esta se -
ma na, como está pre vis to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Ade mir
Andra de. O Esta do do Pará tem pro pos ta para a cri a -
ção de dois ou tros Esta dos, por des mem bra men to de
áre as de seu ter ri tó rio. 

Re al men te, que re mos que De pu ta dos e Se na -
do res dêem à po pu la ção o di re i to de di zer se é exa ta -
men te isso o que que rem. Não so mos nós que de ve -
mos res pon der, nes te caso, pelo povo, mas este, sim,
deve di zer se quer ou não essa re di vi são.

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

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





Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti o Sr. Lú dio Co e lho, de i xa a ca de -
i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, 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, Srªs e Srs. Se na do res, peço a pa la vra
para com ple men tar um pa re cer so bre um pro je to em
re la ção ao qual o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti fez o
seu pro nun ci a men to de ago ra, ou seja, a cri a ção do
Esta do do Ta pa jós. Tra ta-se de um lap so ge o grá fi co
co me ti do no re la tó rio ini ci al. 

Peço per mis são a V. Exª para ler a Com ple men -
ta ção do Pa re cer nº 951, de 2000 – Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

COMPLEMENTAÇÃO DO PARECER
Nº 951, DE 2000-CCJ

So bre o Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo nº 19, de 1999.

Nos ter mos do art. 325, II, do Re gi men to Inter no 
do Se na do Fe de ral, com a pre sen te Com ple men ta -
ção ao Pa re cer nº 951, e 2000 — CCJ, re fe ren te ao
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 19, de 1999, que
con vo ca ple bis ci to so bre a cri a ção do Esta do do Ta -
pa jós.

I — Re la tó rio

O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 19, de 1999,
foi apro va do na ses são do Se na do Fe de ral de 23 de
no vem bro de 2000 e en ca mi nha do à Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

O tex to do pro je to apro va do e en ca mi nha do à
Câ ma ra dos De pu ta dos con tém a se guin te re da ção:

“Art. 1º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do
do Pará re a li za rá, em to dos os Mu ni cí pi os pa ra en ses, 
no pra zo de seis me ses, con ta do da pro mul ga ção
des te De cre to Le gis la ti vo, ple bis ci to so bre a cri a ção
do Esta do do Ta pa jós, a ser cons ti tu í do pelo des -
mem bra men to da área onde atu al men te se si tu am os
Mu ni cí pi os de Alme i rim, Pra i nha, Mon te Ale gre, Alen -

quer, Óbi dos;, Ori xi mi ná, Faro, Ju ru ti, Bel ter ra San ta -
rém, Por to de Moz, Vi tó ria do Xin gu, Alta mi ra, Me di ci -
lân dia, Uru a rá, Pla cas, Ave i ro, Ita i tu ba, Tra i rão, Ja ca -
re a can ga, Novo Pro gres so e Bra sil Novo.

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe di rá ins -
tru ções ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Pará para a
or ga ni za ção, re a li za ção, apu ra ção, fis ca li za ção e pro -
cla ma ção do re sul ta do do ple bis ci to.

Art. 3º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção."

Na aná li se do mapa da área a ser des mem bra -
da ve ri fi cou-se, pos te ri or men te, a exis tên cia de ou -
tros três mu ni cí pi os nela in se ri dos, mas que não fo -
ram re la ci o na dos na pro pos ta apre sen ta da e apro va -
da pelo Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

São eles os mu ni cí pi os de Cu ruá, lo ca li za do en -
tre os mu ni cí pi os de Óbi dos San ta rém e Alen quer;
Ru ró po lis, en tre os mu ni cí pi os de Ave i ro, Tra i rão, Alta -
mi ra e Pla cas; e, Ter ra San ta, en tre os mu ni cí pi os de
Faro e Ori xi mi ná.

II — Con clu são

Assim, a não in clu são dos mu ni cí pi os de Cu ruá,
Ru ró po lis e Ter ra San ta con fi gu ra um lap so tan to na
apre sen ta ção da pro pos ta ori gi nal, quan to na re da -
ção fi nal apro va da no Ple ná rio do Se na do Fe de ral,
cuja cor re ção está pre vis ta no ci ta do in ci so II do ar ti go 
325 do Re gi men to Inter no da Casa.

Se esse lap so não for cor ri gi do, os três mu ni cí pi -
os men ci o na dos pas sa ri am a apre sen tar uma si tu a -
ção in sus ten tá vel do pon to de vis ta ju rí di co: es ta ri am
in se ri dos na área do novo Esta do (ou Ter ri tó rio), mas
ju ri di ca men te ain da se ri am vin cu la dos ao Esta do do
Pará.

Di an te do ex pos to, na qua li da de de re la tor da
ma té ria na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, bem como jun to ao ple ná rio do Se na do Fe de -
ral, pro po nho se jam en vi a dos no vos au tó gra fos à Câ -
ma ra dos De pu ta dos, cor ri gin do-se a omis são, para
in clu ir os Mu ni cí pi os de Cu ruá, Ru ró po lis e Ter ra San -
ta na re la ção de mu ni cí pi os a cons ti tu í rem o fu tu ro
Esta do do Ta pa jós por des mem bra men to do Esta do
do Pará.

Res sal te-se que não hou ve al te ra ção do mé ri to
da ma té ria.

Sala das Ses sões, - Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE(Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, có pi as do ex pe di en te lido pelo Se na -
dor Ro meu Tuma en con tram-se à dis po si ção de V.
Exªs nas res pec ti vas ban ca das. 



Em vo ta ção a re ti fi ca ção pro pos ta pelo Se na dor 
Ro meu Tuma, Re la tor na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 19, de 1999. 

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 (Ra mez Te bet) – 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 da ma té ria 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 1.180, 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 19, de 1999.

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 19, de 1999, que
con vo ca ple bis ci to so bre a cri a ção do Esta do de Ta -
pa jós, con so li dan do a Emen da nº 1 — CCJ e a com -
ple men ta ção ao Pa re cer nº 951, de 2000, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va da
pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de ou tu bro
de 2001 _ Ra mez Te bet Pre si den te, _ Anto nio Car -
los Va la da res Re la tor, _ Mo za ril do Ca val can ti _
Car los Wil son

ANEXO AO PARECER Nº 1.180, DE 2001

Con vo ca ple bis ci to so bre a cri a ção
do Esta do do Ta pa jós.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do

do Pará re a li za rá, em to dos os Mu ni cí pi os pa ra en ses, 
no pra zo de seis me ses, con ta do da pro mul ga ção
des te De cre to Le gis la ti vo, ple bis ci to so bre a cri a ção
do Esta do do Ta pa jós, a ser cons ti tu í do pelo des -
mem bra men to da área onde atu al men te se si tu am os
Mu ni cí pio s de Alme i rim, Pra i nha, Mon te Ale gre,
Alen quer, Óbi dos, Ori xi mi ná, Faro, Jun ti, Bel ter ra,
San ta rém, Por to de Moz, Vi tó ria do Xin gu, Alta mi ra,
Me di ci lân dia, Uru a rá, Pla cas, Ave i ro, Ita i tu ba, Tra i rão
Ja ca re a can ga, Novo Pro gres so, Bra sil Novo, Cu ruá,
Ru ró po lis e Ter ra San ta.

Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe di rá ins -
tru ções ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Pará para a

or ga ni za ção, re a li za ção, apu ra ção, fis ca li za ção e pro -
cla ma ção do re sul ta do do ple bis ci to.

Art. 3º 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 (Ra mez Te bet) – 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 Pre si dên cia pro vi den ci a rá a re mes sa de no -

vos au tó gra fos à Câ ma ra dos De pu ta dos, nos ter mos
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
com base no art. 14 do Re gi men to Inter no, so li ci to a V. 
Exª a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será ins cri to em se gun do lu gar, Se na dor Ca sil do Mal -
da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.) –
Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, so li ci to 
a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
fica ins cri to em ter ce i ro lu gar, Se na dor Ade mir Andra -
de.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Se hou ver
ter ce i ro, en tão, sou eu, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
vai es cla re cer: em se gun do lu gar, o Se na dor Ca sil do
Mal da ner; em ter ce i ro lu gar, o Se na dor Ade mir
Andra de.

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 (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí -
der, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur gen -
te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, a,
do Re gi men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/ PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer um re -
gis tro bre ve que con si de ro ex tre ma men te im por tan te.

Hoje, 23 de ou tu bro, é Dia do Avi a dor, dia em que,
há 95 anos, Alber to San tos Du mont fez o pri me i ro vôo
me câ ni co no mun do de vi da men te ho mo lo ga do. 

Nes ta opor tu ni da de, faço esse re gis tro e peço
que seja dado por lido dis cur so que en ca mi nha rei à
Mesa. 

Pa ra be ni zo to dos os avi a do res, to dos os mem -
bros que atu am no trans por te aé reo bra si le i ro, o Mi -
nis tro da De fe sa e o Co man dan te da Ae ro náu ti ca, es -
pe ci al men te a FAB, que co me mo ra nes te dia tam bém 
uma data im por tan te para as suas fi le i ras.

Por tan to, re pe tin do, faço o re gis tro do ani ver sá -
rio e peço a trans cri ção, na ín te gra, de meu dis cur so.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ROMERO JUCÁ.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, quan do, 95
anos atrás, um bra si le i ro de ex tra or di ná ria ca pa ci da -
de in ven ti va pro vou ser pos sí vel al çar vôo em um apa -
re lho mais pe sa do do que o ar, uma nova era, de pos -
si bi li da des até en tão ini ma gi ná ve is, abriu-se para a
hu ma ni da de.

De fato, o pi o ne i ro vôo de Alber to San tos Du -
mont, com seu 14-Bis, no Cam po de Ba ga tel le, em
Pa ris, re pre sen tou o iní cio de uma jor na da ain da em
an da men to, mas que já per mi tiu ao ho mem ter aces -
so à es tra tos fe ra e, até mes mo, pou sar no sa té li te na -
tu ral da Ter ra.

Foi no dia 23 de ou tu bro de 1906, pe ran te nu me -
ro sa pla téia, que o ar ro ja do in ven tor, nas ci do em Mi -
nas Ge ra is, re a li zou o pri me i ro vôo me câ ni co do mun -
do, de vi da men te ho mo lo ga do. A pri me i ra má qui na a
se er guer do solo por seus pró pri os me i os voou 60
me tros, a uma al tu ra en tre dois e três me tros, fa ça nha 
que va leu a seu cons tru tor e pi lo to a con quis ta de dois 
prê mi os: um ins ti tu í do pelo nor te-ame ri ca no Ernest
Archde a con e ou tro con fe ri do pelo Ae ro clu be de
Fran ça.

Vale di zer que a tra di ção bra si le i ra de pi o ne i ris -
mo na avi a ção an te ce de as ex tra or di ná ri as con quis -

tas de San tos Du mont, re mon tan do aos ex pe ri men -
tos cri a ti vos re a li za dos pelo pa dre Bar to lo meu de
Gus mão já no iní cio do sé cu lo XVIII. Os avan ços con -
quis ta dos por San tos Du mont, con tu do, são no tá ve is,
indo além da que le pri me i ro vôo com um apa re lho
mais pe sa do do que o ar, fe i to que, por si só, ins cre -
veu seu nome na His tó ria como o Pai da Avi a ção.

Foi tam bém ele o pri me i ro a dar di ri gi bi li da de a
um ba lão, ao usar um mo tor a ga so li na para im pul si o -
nar o mo de lo que in ti tu lou nE 1, em 1898. Du ran te a
Gran de Expo si ção e o Con gres so Inter na ci o nal Ae ro -
náu ti co re a li za do em Pa ris no ano de 1900, San tos
Du mont fez su ces so com seu ba lão nE 4, no qual a
are ia do las tro fora subs ti tu í da por água. E, pos te ri or -
men te ao vôo do 14-Bis, con ti nu ou fa bri can do aviões.
O de nE 18 des ta cou-se por ser o pre cur sor dos hi dro -
a viões, e, em 3 de ou tu bro de 1909, o bra si le i ro ba teu
novo re cor de, vo an do uma dis tân cia de oito qui lô me -
tros, em cin co mi nu tos, a uma ve lo ci da de de cer ca de
96 qui lô me tros por hora.

Nada mais jus to, por tan to, que o re co nhe ci men -
to da Na ção bra si le i ra a seu fi lho ilus tre, ao ins ti tu ir, a
par tir de 1936, a data de seu pri me i ro vôo me câ ni co –
o 23 de ou tu bro – como o Dia do Avi a dor, da Avi a ção
e da For ça Aé rea Bra si le i ra.

São os avi a do res bra si le i ros, no di zer poé ti co de 
seu hino, os fi lhos al ti vos dos ares. Sua pro fis são exi -
ge co ra gem, equi lí brio, des tre za e per se ve ran ça,
qua li da des que pro je tam na fi gu ra do avi a dor as mais
be las fan ta si as do povo, não só pelo ca ris ma que
acom pa nha aque les que en fren tam os ris cos e de sa -
fi os das al tu ras, mas tam bém pela ima gem ami ga que 
se tem da que les que de di cam suas vi das ao bem dos
se me lhan tes.

Fa zem ple no sen ti do os ver sos do Hino do Avi a -
dor Bra si le i ro quan do di zem:

Mas se ex plo de o co ris co no es pa ço
ou a me tra lha na guer ra ru gir,
ca va le i ros do sé cu lo do aço
não nos faz o pe ri go fu gir.

O re cém-en cer ra do sé cu lo do aço, o sé cu lo
XX, tes te mu nhou um con jun to de pro dí gi os tec no ló -
gi cos sem pre ce den tes. Um dos mais es tu pen dos,
ca paz de ins ti gar a in te li gên cia, de sa fi ar a von ta de e 
in cen di ar a ima gi na ção, é a con quis ta dos ares e a
in cor po ra ção da avi a ção aos há bi tos da vida co ti di a -
na em todo o mun do ci vi li za do.

Com essa con quis ta, trans for mou-se em re a li -
da de o so nho mi le nar dos gre gos, sim bo li za do nos
mi tos de Dé da lo e Íca ro; dos ro ma nos, pro je ta do nas



ale go ri as de Mer cú rio; dos po vos ger mâ ni cos, ide a li -
za do na re pre sen ta ção fi gu ra ti va de Thor. Com ela,
trans pôs-se para a re a li da de os pro je tos re nas cen tis -
tas de Le o nar do da Vin ci.

De po is de con quis tar as ter ras e os ma res, o ho -
mem lan çou-se para as al tu ras da at mos fe ra, até en -
tão es pa ço pri va ti vo dos pás sa ros. E, des de en tão, a
avi a ção deu pas sos gi gan tes cos. Não con ten te com a 
pri me i ra con quis ta dos ares, a hu ma ni da de lan çou-se 
para o es pa ço si de ral. Ape nas 51 anos após o vôo pi -
o ne i ro de San tos Du mont, a União So vié ti ca co lo ca va 
em ór bi ta o sput nik. Qu a tro anos mais tar de, re a li za -
va-se a pri me i ra vi a gem tri pu la da ao es pa ço, pro ta go -
ni za da por Iuri Ga ga rin. E, no dia 20 de ju lho de 1969,
o as tro na u ta nor te-ame ri ca no Neil Armstrong tor na -
va-se o pri me i ro ho mem a pi sar o solo da Lua.

Todo esse pro gres so da avi a ção tem um sig ni fi -
ca do mu i to es pe ci al para o Bra sil, não só pela de ci si -
va con tri bu i ção pi o ne i ra dada por nos sos com pa tri o -
tas, mas tam bém pelo re le van te pa pel que a avi a ção
ci vil e a mi li tar as su mi ram num País de di men sões
con ti nen ta is.

O Exér ci to e a Ma ri nha bra si le i ros des de mu i to
cedo in cor po ra ram as tec no lo gi as do ar, pos si bi li tan -
do que, em 1941, com a fu são da Avi a ção Mi li tar e da
Avi a ção Na val, fos se cri a da a For ça Aé rea Bra si le i ra.
Des de en tão, a FAB é mo ti vo de or gu lho para to dos
os bra si le i ros, cum prin do, jun ta men te com as ou tras
For ças Arma das, a mis são de ga ran tia dos po de res
cons ti tu ci o na is, da or dem le gal e da in te gri da de das
fron te i ras do País, além de pres tar ou tros ines ti má ve -
is ser vi ços, como o Cor re io Aé reo Na ci o nal e as mu i -
tas mis sões de bus ca e sal va men to aé reo.

A avi a ção ci vil, por seu tur no, pas sou a pres tar
no tá vel ser vi ço no trans por te de car gas e de pes so as, 
apro xi man do re giões e ci da des, mu i tas de las des pro -
vi das de ro do vi as ou fer ro vi as, con tri bu in do para a in -
te gra ção dos mais lon gín quos con fins do Ter ri tó rio
Na ci o nal.

Nes se âm bi to, da avi a ção ci vil, cabe des ta car o
vul to de nos sa ma i or com pa nhia aé rea, a Vi a ção Aé -
rea Rio-Gran den se – Va rig –, tam bém a ma i or em pre -
sa de trans por te aé reo da Amé ri ca La ti na, com mé dia 
diá ria de 459 de co la gens, trans por tan do mais de 10
mi lhões de pas sa ge i ros por ano em 19 pa í ses, qua tro
con ti nen tes e 34 ci da des bra si le i ras. Fun da da em
1927, nos pri mór di os da avi a ção co mer ci al, a Va rig é
uma em pre sa da qual os bra si le i ros po dem se or gu -
lhar, pela ex ce lên cia dos ser vi ços que pres ta, pelo
ele va dís si mo ní vel da tec no lo gia que em pre ga e pela
alta qua li fi ca ção de seu cor po fun ci o nal. Pos te ri or -
men te, ou tras em pre sas, como a VASP, a Trans bra sil,

a Tam e a Rio Sul, vi e ram jun tar-se à Va rig, na sa lu tar
con cor rên cia pelo mer ca do de trans por te aé reo bra si -
le i ro.

Tam bém no cam po da in dús tria ae ro náu ti ca, o
Bra sil con ta hoje com uma em pre sa de vul to, que,
gra ças a seu tra ba lho, per mi te que um pro du to de tão
alta tec no lo gia como o são os aviões ocu pe lu gar de
gran de des ta que na pa u ta de ex por ta ções do País.

A Embra er – Empre sa Bra si le i ra de Ae ro náu ti ca
–, fun da da em 1969 como en ti da de es ta tal e pri va ti -
za da em 1994, con ta atu al men te com 9 mil em pre ga -
dos no seu qua dro de pes so al e tem sub si diá ri as e
es cri tó ri os nos Esta dos Uni dos, na Fran ça, na Aus trá -
lia e na Chi na. Com mais de 30 anos de ex pe riên cia
em pro je tos, fa bri ca ção, ven da e su por te téc ni co de
ae ro na ves co mer ci a is e mi li ta res, a Embra er ocu pa
hoje po si ção de li de ran ça no mer ca do mun di al de ja -
tos re gi o na is, cons ti tu in do-se em mais um ates ta do
da vo ca ção e da con ge ni a li da de do bra si le i ro para
atu ar no ramo da avi a ção.

O avião está hoje li ga do à vida das pes so as em
toda a par te. Em pou cas ho ras, ae ro na ves gi gan tes
con se guem trans por tar cen te nas de pas sa ge i ros e
to ne la das de car gas en tre as ma i o res ci da des do pla -
ne ta. Aviões e he li cóp te ros têm con di ções de le var,
com in com pa rá vel ra pi dez, re mé di os e su pri men tos
aos ha bi tan tes das ilhas mais re mo tas ou de al de i as
per di das na imen si dão da sel va. Os agri cul to res uti li -
zam aviões para se me ar os cam pos e para pul ve ri zar
as la vou ras. Com a im pres cin dí vel agi li da de, vo an do
pa ra le la men te aos avan ços da me di ci na, aviões se
des lo cam de um pon to a ou tro, trans por tan do ór gãos
hu ma nos do a dos para trans plan tes e as sim vi a bi li -
zan do que mu i tas vi das hu ma nas se jam sal vas.

Ao mes mo tem po, o mais mo der no dos me i os
de trans por te cons ti tui-se numa pu jan te ati vi da de
eco nô mi ca. Mi lhões de pro fis si o na is – téc ni cos, en ge -
nhe i ros, me câ ni cos, pi lo tos –, em to dos os pa í ses,
pro je tam ae ro na ves, pro mo vem sua ma nu ten ção e
co man dam seus vôos. Na ini ci a ti va pri va da e no po -
der pú bli co, gran de nú me ro de ór gãos atu am para ga -
ran tir a se gu ran ça e o bom de sem pe nho das vi a gens
aé re as. A in dús tria ae ro náu ti ca, as com pa nhi as de
trans por te aé reo, as em pre sas res pon sá ve is pela
ope ra ção dos ae ro por tos e as in dús tri as de apo io à
avi a ção em pre gam um vas to nú me ro de pro fis si o na -
is, ge ran do ri que zas e ofe re cen do opor tu ni da des de
tra ba lho.

Por tudo isso, cum pre a nós, in te gran tes des ta
Casa da Fe de ra ção, pres tar nos sa ho me na gem a to -
dos os avi a do res bra si le i ros, tan to os que atu am na
avi a ção ci vil quan to aque les que com põem os qua -



dros da For ça Aé rea Bra si le i ra, pelo trans cur so de
sua data mag na, no dia 23 de ou tu bro.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -

dên cia se as so cia às pa la vras do Se na dor Ro me ro
Jucá em vir tu de da co me mo ra ção do Dia do Avi a dor.

A Pre si dên cia pror ro ga a Hora do Expe di en te
por 15 mi nu tos, a fim de aten der aos ora do res ins cri -
tos para co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, pri me i ro ora dor ins cri to.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
PMDB re a li zou, no úl ti mo do min go, as con ven ções
mu ni ci pa is do nos so par ti do em to dos os qua se cin co
mil Mu ni cí pi os no País in te i ro. E como pre si do o Par ti -
do no meu Esta do, San ta Ca ta ri na, sei como têm sido
con cor ri das as nos sas con ven ções mu ni ci pa is no
Bra sil in te i ro.

O nos so Par ti do, em fun ção da úl ti ma con ven -
ção na ci o nal, no dia 9 de se tem bro, re sol veu pro cla -
mar pré vi as para es co lher o nos so can di da to à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca no pró xi mo dia 20 de ja ne i ro. Em
fun ção dis so, en ten do a dis cus são ocor ri da no úl ti mo
do min go em to dos es ses Mu ni cí pi os como uma tese
de que o nos so Par ti do deve se guir um ca mi nho pró -
prio, con for me de ci di do so be ra na men te na con ven -
ção na ci o nal.

Com o ma i or res pe i to a quem quer que seja,
esse ca mi nho pró prio é um en ten di men to nos so. De -
ve re mos aca tar a von ta de de uma con ven ção so be ra -
na na ci o nal, pois é a von ta de da ma i o ria de um par ti -
do que, há mais de 30 anos, nas ho ras mais di fí ce is,
nun ca usou más ca ra, ou seja, sem pre foi o mes mo,
na bo nan ça e na tem pes ta de. 

E quan do se apro xi mam as pré vi as de 20 de ja -
ne i ro, o Par ti do deve se guir nes sa di re ção. Ain da mais 
que hoje o Go ver na dor Ita mar Fran co e o Se na dor
Pe dro Si mon irão à sede na ci o nal do PMDB para fa -
ze rem as suas ins cri ções para as pré vi as de 20 de ja -
ne i ro. Assim, não há por que o PMDB ter gi ver sar, não
há por que ti tu be ar, não há por que pen sar em co i sas
di fe ren tes, como por exem plo, se o Par ti do deve sen -
tar para con ver sar ou não. Nem o Pre si den te do Par ti -
do tem con di ções, hoje, de fa zer uma pro pos ta de en -
ten di men to para o pri me i ro tur no. É cla ro que, ha ven -
do o se gun do tur no, e se nos so Par ti do não en trar
nes se se gun do tur no, va mos di a lo gar. Mas a ins cri -
ção em um cam pe o na to na ci o nal à Pre si dên cia da

Re pú bli ca é um di re i to nos so, como tam bém é um di -
re i to dos de ma is par ti dos po lí ti cos. Se não hou ver de -
ci são no pri me i ro tur no, sen ta re mos para con ver sar a
res pe i to do se gun do tur no.

Nas ca mi nha das de que par ti ci pei nas úl ti mas
con ven ções mu ni ci pa is – não só eu, mas tam bém o
pró prio De pu ta do Re na to Vi an na, que re pre sen ta
Blu me nau, toda aque la re gião do Vale do Ita jaí, em
San ta Ca ta ri na, e que in clu si ve é Se cre tá rio Na ci o nal
do nos so Par ti do – sen ti que esse pen sa men to é la -
ten te, é pal pi tan te em todo o Bra sil.

Por isso de i xa mos aqui, em pou cas pa la vras, o
nos so pen sa men to. Te mos que se guir esse ca mi nho
ago ra. Não ve mos ou tra sa í da, Sr. Pre si den te. Con si -
de ra mos isso fun da men tal para o Par ti do. E fa ze mos
este re gis tro por que o Go ver na dor Ita mar Fran co e o
Se na dor Pe dro Si mon vão fa zer suas ins cri ções hoje,
como já dis se mos. Com isso, sa cra men ta-se uma de -
ci são da con ven ção na ci o nal do nos so Par ti do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. 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, este fi nal de
se ma na es ti ve em oito Mu ni cí pi os do Esta do do Pará,
em uma das re giões mais ri cas da que le Esta do, de
ter ras mu i to fér te is, e onde, na ver da de, o povo cria e
cons trói a sua pró pria his tó ria.

Qu e ro tra zer aqui uma pre o cu pa ção dos ha bi -
tan tes de to das as ci da des por onde pas sei com re fe -
rên cia a um eixo ro do viá rio da ma i or im por tân cia para 
o Esta do do Pará: o que sai do Mu ni cí pio de Xin gua ra, 
pas san do por Água Azul do Nor te, Tu cu mã, Ou ri lân -
dia do Nor te e che gan do a São Fé lix do Xin gu, um
dos ma i o res Mu ni cí pi os do Esta do. 

Esses cin co mu ni cí pi os são li ga dos por uma ro -
do via, co nhe ci da como PA-279, e há mu i tos e mu i tos
anos vêm lu tan do, uma re i vin di ca ção per ma nen te,
pela me lho ria de qua li da de des sa ro do via, pelo seu
as fal ta men to. 

A Ban ca da par la men tar do Pará, há cer ca de
três anos, tra ba lhou mu i to e con se guiu, com o seu es -
for ço, co lo car re cur sos no Orça men to da União e ele -
tri fi car a re gião com ener gia da hi dre lé tri ca de Tu cu -
ruí, de for ma que, hoje, to das as ci da des são aten di -
das pela ener gia da que la hi dre lé tri ca em fun ção do
tra ba lho dos Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is do
Esta do do Pará, que con se gui ram re a li zar essa obra.
Com isso, o de sen vol vi men to ace le rou-se de uma
ma ne i ra mu i to ma i or. Mas fal ta o mais im por tan te: o
as fal ta men to da que la ro do via.



Estou pre o cu pa do por que o Go ver na dor, com
qua se sete anos de Go ver no, até ago ra não se po si ci -
o nou a res pe i to des sa ques tão. Di ri jo-me aqui ao Se -
na dor Luiz Otá vio, co le ga do Pará e li ga do ao Go ver -
na dor Almir Ga bri el, para di zer que há uma pre o cu pa -
ção com o fato de a es tra da ser in ter rom pi da no iní cio
das chu vas, já que o seu es ta do é ab so lu ta men te las -
ti má vel. Há pon tes ca í das – es ti ve lá nes te fi nal de se -
ma na – e, se não for fe i to um ser vi ço mu i to rá pi do, a
si tu a ção irá fi car ex tre ma men te di fí cil para aque la re -
gião, com tan tas pes so as que para lá se des lo ca ram
e de ram a sua vida para me lho rar as con di ções da -
que le lu gar.

Se o Go ver na dor Almir Ga bri el não to mar pro vi -
dên ci as com re la ção à ques tão, irei pro por a fe de ra li za -
ção da es tra da. Irei pro por, no Con gres so Na ci o nal, que
a PA-279 seja trans for ma da em uma BR, a exem plo do
que acon te ceu com a an ti ga PA-070, que ago ra é a
BR-222, e que tam bém con se gui mos as fal tar de Ma ra -
bá até Dom Eli seu, pas san do por Ron dom do Pará. Te -
mos tam bém o exem plo da es tra da de São Ge ral do a
Ma ra bá e a de Re den ção até a di vi sa de Mato Gros so.
Cre io que se o Go ver na dor não agir, se não ti ver uma
res pos ta em tem po há bil, te re mos que trans for mar a
PA-279 em uma BR, por que só as sim a Ban ca da tra ba -
lha rá, con se gui rá re cur sos e, fi nal men te, as fal ta rá
aque la es tra da, fa zen do jus ti ça ao povo da que la re gião,
que tan to so fre, que vive com tan ta di fi cul da de e que
tem o pre ço dos seus pro du tos mu i to de fa sa dos em ra -
zão do trans por te ex tre ma men te caro.

Des sa for ma, de i xo aqui este re gis tro, este avi so 
ao Go ver na dor Amir Ga bri el, para que ele tome pro vi -
dên ci as o mais rá pi do pos sí vel, caso con trá rio, se re -
mos obri ga dos a fe de ra li zar aque la es tra da. Cre io
que esse não é o ca mi nho mais cor re to, mas tal vez a
úni ca for ma de con se guir mos as fal tar a PA-279, que é 
um an se io do povo da que la re gião.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Álva ro Dias, como úl ti mo ora dor
ins cri to, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co
mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta
tri bu na para re pu di ar uma cam pa nha alar mis ta em
pre ju í zo da Ci da de de Foz do Igua çu, no Pa ra ná.

Co nhe ço mu i to bem a po pu la ção de Foz do
Igua çu. É re al men te ter ra de to das as gen tes, uma ci -
da de aco lhe do ra que abri ga imi gran tes de vá ri as par -
tes do mun do: ára bes, li ba ne ses, en fim, pes so as ori -

un das dos mais di ver sos con ti nen tes, pro fes san do as 
mais di ver sas re li giões – ca tó li cos, or to do xos, evan -
gé li cos, mu çul ma nos –, mas que vi vem em um ce ná -
rio de mu i ta paz e de tra ba lho na que la ci da de. É uma
po pu la ção or de i ra, de di ca da, que pro duz e con tri bui
de for ma ex tra or di ná ria no pro ces so de de sen vol vi -
men to eco nô mi co, so ci al e cul tu ral do Esta do do Pa -
ra ná.

Não pos so en ten der como pode ter tan to es pa -
ço na mí dia na ci o nal a es pe cu la ção em tor no de fa tos
que, na ver da de, não ocor rem na que la ci da de e não
há pers pec ti vas de ocor rer. O Go ver no Fe de ral age
com in com pe tên cia e per mi te o des gas te. Os ho téis
fi cam es va zi a dos, os aviões oci o sos e aque le ce ná rio
de be le za in co mum de i xa de re ce ber mi lha res de tu -
ris tas que, nor mal men te, con tri bu em para que a ci da -
de pos sa ter uma vida eco nô mi ca de nor ma li da de.
Sem dú vi da, re ti ra-se opor tu ni da des de tra ba lho, de
sa lá rio, de ren da e de re ce i ta pú bli ca, em po bre cen do
uma re gião e um povo.

Ter ro ris mo é, de for ma fan tas ma gó ri ca, in ven tar 
o que não exis te. Isso é ter ro ris mo, que, aliás, es ti mu -
la a dis cri mi na ção e o ra cis mo. Espe ra mos, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que o Go ver no Fe de ral, 
es pe ci al men te por in ter mé dio do Mi nis té rio dos
Espor tes e do Tu ris mo e a da Embra tur, ado te pro vi -
dên ci as ime di a ta men te, es cla re cen do os fa tos para
im pe dir que pros si ga essa cam pa nha ne ga ti va em
pre ju í zo da ci da de de Foz do Igua çu e do Esta do do
Pa ra ná.

É cla ro que o Go ver no tem que ser ca u te lo so,
tem que to mar pro vi dên ci as; é res pon sa bi li da de do
Go ver no ofe re cer se gu ran ça e tran qüi li da de à po pu -
la ção que lá vive. Mas o alar mis mo in con se qüen te
não pode ser ato de Go ver no e, evi den te men te, não
há de ser ato da im pren sa res pon sá vel. 

Sr. Pre si den te, o nos so pro tes to, o nos so re pú -
dio e a nos sa es pe ran ça é no sen ti do de que o Go ver -
no pos sa ser um pou co com pe ten te e evi te que isso
pros pe re, pro vo can do pre ju í zos in crí ve is à ci da de de
Foz do Igua çu, en fim, ao Esta do do Pa ra ná.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 217, DE 2001

Dis põe so bre a cons tru ção e o fun -
ci o na men to de cre ches em as sen ta men -
tos ru ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:



Art. 1º O ór gão fe de ral exe cu tor do pro gra ma de
re for ma agrá ria in clu i rá a cons tru ção de cre ches nas
ações de im plan ta ção da in fra-es tru tu ra co mu ni tá ria
dos as sen ta men tos ru ra is.

Art. 2º A apli ca ção de re cur sos fe de ra is na cons -
tru ção de cre ches se re a li za rá nos as sen ta men tos ru -
ra is que apre sen tem as se guin tes con di ções:

I — exis tên cia de as so ci a ção co mu ni tá ria para
ad mi nis trar as ações de in te res se lo cal;

II — ade são da ma i o ria das fa mí li as dos tra ba -
lha do res ru ra is be ne fi ciá ri as do pro je to de as sen ta -
men to aos pro gra mas de in cen ti vos fi nan ce i ros do
go ver no fe de ral de es tí mu lo à ma nu ten ção de to dos
os fi lhos com ida de en tre sete e qua tor ze anos na es -
co la, no en si no fun da men tal; e

III — con ces são de pri o ri da de pela ma i o ria das fa -
mí li as à cons tru ção de cre che e ce le bra ção de con vê nio 
com a pre fe i tu ra mu ni ci pal para a pres ta ção de apo io
téc ni co, pe da gó gi co, fi nan ce i ro e ad mi nis tra ti vo para o
fun ci o na men to fu tu ro des se equi pa men to so ci al.

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

Jus ti fi ca ção

Há con sen so quan to ao de sa fio da re for ma
agrá ria: não bas ta dar a ter ra, mas cabe as se gu rar,
me di an te um abran gen te pro gra ma de ações in te gra -
das das en ti da des pú bli cas fe de ra is es ta du a is e mu -
ni ci pa is, a con so li da ção de no vas co mu ni da des ru ra -
is, com vi a bi li da de eco nô mi ca e aces so aos ser vi ços
bá si cos ne ces sá ri os ao exer cí cio da ci da da nia, den -
tre os qua is 53 des ta ca a edu ca ção dos adul tos, jo -
vens e, em es pe ci al, das cri an ças.

Em com ple men to à im plan ta ção da in fra-es tru -
tu ra eco nô mi ca e so ci al dos as sen ta men tos ru ra is,
exis tem duas ini ci a ti vas na área de edu ca ção:

O Pro gra ma Na ci o nal de Edu ca ção na Re for ma
Agrá ria — PRONERA e o Pro gra ma “Nos sa Ter ra —
Nos sa Esco la”.

O Pro ne ra tem como fi na li da de de sen ca de ar
am plo pro ces so de edu ca ção de jo vens e adul tos nos
as sen ta men tos, me di an te uma par ce ria es tra té gi ca
en tre o Go ver no Fe de ral, as uni ver si da des e os mo vi -
men tos so ci a is ru ra is.

O Pro gra ma “Nos sa Ter ra — Nos sa Esco la” foi
cri a do me di an te a MP nº 1.901-30, de 24 de se tem bro 
de 1999, e tem como ob je ti vo es ti mu lar a ma nu ten ção 
das cri an ças de sete a qua tor ze anos na es co la. Caso 
aten dam às con di ções es ta be le ci das no pro gra ma,
as fa mí li as po dem re du zir em cin qüen ta por cer to o

va lor da par ce la anu al do imó vel ru ral em pro ces so de 
aqui si ção.

A in clu são da cre che como pri o ri da de no apo io
go ver na men tal à ins ta la ção do pro je to de as sen ta -
men to ru ral se deve ao re co nhe ci men to da im por tân -
cia do tra ba lho das mães na eco no mia fa mi li ar, base
da nova co mu ni da de. O cu i da do e a aten ção aos fi -
lhos me no res im pe dem ou di fi cul tam a con tri bu i ção
das mu lhe res na ge ra ção de ren da das fa mí li as. De vi -
do à pres são dos ob je ti vos eco nô mi cos na si tu a ção
inu si ta da de sur gi men to das no vas uni da des de pro -
du ção, mu i tas ve zes, a mãe se vê obri ga da a tra ba -
lhar, trans fe rin do a uma fi lha ain da em ida de es co lar
as ta re fas re la ci o na das aos ir mãos me no res. Nes sas
cir cuns tân ci as, po dem ocor rer con se qüên ci as des fa -
vo rá ve is: pes so al men te, a me ni na é frus tra da em
seus ob je ti vos de de sen vol vi men to e edu ca ção, e, so -
ci al men te, há a per sis tên cia da trans fe rên cia in ter-ge -
ne ra ci o nal da po bre za, pois a cri an ça au sen te da es -
co la será a fu tu ra mãe in su fi ci en te men te edu ca da e
des pre pa ra da para os de sa fi os do fu tu ro.

O pre sen te Pro je to de Lei visa pri o ri ta ri a men te
ga ran tir pro te ção à in fân cia e a ju ven tu de, go zan do
de ple na har mo nia com as nor mas cons ti tu ci o na is e
in fra cons ti tu ci o na is vi gen tes, es pe ci fi ca men te a Lei
nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 e com os arts. 6º, 24,
XV, 227 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que as sim dis põem
(in ver bis):

“art. 6º São di re i tos so ci a is a edu ca -
ção, a sa ú de, o tra ba lho, a mo ra dia, o la zer,
a se gu ran ça, a pre vi dên cia so ci al, a pro te -
ção à ma ter ni da de e à in fân cia, a as sis tên -
cia aos de sam pa ra dos, na for ma des ta
Cons ti tu i ção.”

“art. 24. Com pe te à União, aos Esta -
dos e ao Dis tri to Fe de ral le gis lar con cor re te -
men te so bre:

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

XV - pro te ção à in fân cia e a ju ven tu de."

“art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e -
da de e do es ta 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 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.



Os be ne fí ci os da pro po si ção são, por tan to, de
fá cil per cep ção, uma vez que o aco lhi men to de cri -
an ças de zero a seis anos em cre ches nos as sen ta -
men tos ru ra is per mi ti rá o tra ba lho as mu lhe res, sem
pre ju í zo na es co la ri da de dos de ma is mem bros da
fa mí lia no que con cer ne ao en si no fun da men tal.

O Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te no ca -
pí tu lo que tra ta da pro te ção ju di ci al dos in te res ses in -
di vi du a is, di fu sos e co le ti vos pre vê ações de res pon -
sa bi li za ção por ofen sa aos di re i tos as se gu ra dos à cri -
an ça e ao ado les cen ten te, como en tão não as se gu rar 
o di re i to à cre che e à edu ca ção das cri an ças em as -
sen ta men tos ru ra is?

O art. 208 do ECA pro cla ma:

“Re gem-se pe las dis po si ções des ta lei
as ações de res pon sa bi li da de por ofen sa
aos di re i tos as se gu ra dos à cri an ça e ao
ado les cen te, re fe ren tes ao não ofe re ci men to 
ou ofer ta ir re gu lar:

I - en si no obri ga tó rio;
... ...........................................................
III - de aten di men to em cre che e

pré-es co la às cri an ças de 0 (zero) a 6 (seis)
anos de ida de;"

Com es sas con si de ra ções es pe ra mos con tar
com o apo io de nos sos pa res a apro va ção des ta ini -
ci a ti va, ga ran tin do à to dos, cri an ças e ado les cen tes, 
pro te ção in te gral, e os di re i tos fun da men ta is pre vis -
tos na mul ti ci ta da le gis la ção.

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 2001. - Luiz 
Pon tes.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 218, DE 2001

Cria li nha de cré di to es pe ci al do
BNDES para o fi nan ci a men to da mo der -
ni za ção do se tor de ra di o di fu são.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a da li nha de cré di to es pe ci al do

BNDES para o fi nan ci a men to da mo der ni za ção do
se tor de ra di o di fu são do País.

§ 1º O fi nan ci a men to des ti nar-se-á ex clu si va -
men te à com pra de equi pa men tos de ra di o di fu são.

§ 2º As con di ções ope ra ci o na is do fi nan ci a men -
to se rão fi xa das em re gu la men to, es ta be le cen do-se
cri té ri os que pri vi le gi em as mi cro e pe que nas em pre -
sas e as lo ca li za das no Nor des te do País.

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

Jus ti fi ca ção

A tec no lo gia de ra di o di fu são está mi gran do do
sis te ma ana ló gi co para o di gi tal. As emis so ras de rá -
dio do País, prin ci pal men te as si tu a das no in te ri or do
Nor des te, es tão en fren tan do enor mes di fi cul da des
es tru tu ra is, so bre tu do pela in ca pa ci da de fi nan ce i ra
de pro mo ver a re no va ção tec no ló gi ca exi gi da nos
tem pos atu a is.

O se tor de ra di o di fu são está ani ma do com as
pers pec ti vas que se abrem na nova era di gi tal, mas
apre en si vo di an te da fal ta de li nhas de cré di to que
pos si bi li tem às em pre sas mi gra rem para este novo
pa ta mar tec no ló gi co.

Atu al men te não exis tem li nhas de cré di to es pe -
ci a is que be ne fi ci em a ra di o di fu são do País. Embo ra
os pro gra mas re gi o na is do BNDES, como o Nor des te
Com pe ti ti vo, ofe re çam con di ções mais fa vo re ci das
para o fi nan ci a men to de em pre en di men tos si tu a dos
nas re giões me nos de sen vol vi das, não con tem plam o 
fi nan ci a men to para com pra de equi pa men tos de ra di -
o di fu são.

Sen do as sim, pro po nho o pre sen te Pro je to de
Lei que visa cri ar uma li nha es pe cí fi ca de fi nan ci a -
men to do BNDES para a com pra de equi pa men tos
de ra di o di fu são. As con di ções ope ra ci o na is da li nha 
de cré di to de ve rá ser es ta be le ci das em re gu la men -
to, de ven do ser pri vi le gi a das as pe que nas e mé di as 
em pre sa do se tor e as lo ca li za das no Nor des te do
País.

Ten do em vis ta a im por tân cia des sa pro po si ção
para a mo der ni za ção das em pre sas de ra di o di fu são
do País, com o con se qüen te au men to das com pe ti ti -
vi da de des sas em pre sas no di fí cil mer ca do de co mu -
ni ca ção, peço o apo io dos no bres Pa res para sua
apro va ção.

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 2001. ena -
dor Luiz Pon tes.

(Às omis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, ca ben -
do à úl ti ma de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos 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 615, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Com base no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, e no art. 216, in ci so I do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên cia seja en ca -
mi nha do ao Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to
Agrá rio, Sr. Raul Jung mann, so li ci ta ção de in for ma -
ções so bre a exe cu ção das me tas de as sen ta men to
de fa mí li as no exer cí cio 2001.

De acor do com in for ma ções pu bli ca das no site
do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e Insti tu to
Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria (INCRA), 
as ações de re for ma agrá ria (até ou tu bro de 2001)
pro por ci o na ram o as sen ta men to de 60.153 fa mí li as,
em 215 pro je tos, cri a dos atra vés da com pra pelo Ban -
co da Ter ra, de sa pro pri a ções de áre as e des ti na ção
de áre as pú bli cas. O mes mo site, con tra di to ri a men te, 
in for ma que fo ram re a li za dos ape nas 206 pro ces sos
de de sa pro pri a ções, os qua is be ne fi ci am 14.239 fa -
mí li as (lis ta das áre as e pro ces sos de sa pro pri a tó ri os
atu a li za da no dia 10 de se tem bro de 2001).

O pro cu ra dor do Incra, Ge ral do Ri be i ro dos
San tos, em ofí cio, da ta do no dia 5 de ou tu bro do cor -
ren te, ao Juiz Fe de ral da 2ª Vara da Se ção Ju di ciá ria
do Dis tri to Fe de ral, por oca sião da gre ve dos en ge -
nhe i ros agrô no mos, uti li za da dos com ple ta men te di -
fe ren tes dos di vul ga dos no site do Incra. Se gun do
esse ofí cio, “...es tão pre ca das tra das no sis te ma de
re for ma agrá ria no País 487.797 fa mí li as das qua is fo -
ram en tre vis ta das até ago ra 94.332, e as sen ta das so -
men te 6.292, es tan do o mo vi men to pa re dis ta a im pe -
dir, caso per sis ta, que mais 37.189 fa mí li as se jam as -
sen ta das até o fi nal de 2001“.

Ain da, ar gu men tan do so bre os pro ble mas de tal 
pa ra li sa ção, Ge ral do Ri be i ro dos San tos afir ma que
”a meta para o ano de 2001 é do as sen ta men to de
45.000 fa mí i i as, en con tran do-se cri a dos, até o pre -
sen te ape nas 134 Pro je tos de Assen ta men to, dos
862 pro gra ma dos até de zem bro do ano em cur so, e,
caso, per sis ta a gre ve, não se rão re to ma dos os pro -
ces sos de cri a ção de PA’s..."

So li ci to, por tan to, seja en ca mi nha do pe di do de
in for ma ções so bre a exe cu ção das me tas de as sen ta -
men tos, no exer cí cio de 2001. O re la tó rio de ve rá se -
pa rar os pro je tos re a li za dos em ter ras pú bli cas, os re -
a li za dos atra vés de aqui si ções via de sa pro pri a ções e
as com pras de ter ras atra vés do Ban co da Ter ra. Esse 
re la tó rio de ve rá dis cri mi nar as áre as cons tan do os
se guin tes itens:

1 — Nome do imó vel (fa zen da ou área) e mu ni -
cí pio onde está lo ca li za da;

2 — Área to tal de cada pro je to e o nú me ro de fa -
mí li as as sen ta das em cada um;

3 — Data e nú me ro do pro ces so - de sa pro pri a -
tó rio ou do con tra to de com pra e ven da de cada imó -
vel;

4 — Está gio atu al de cada um des ses pro je tos
(fase de emis são de pos se ou de mar ca ção dos lo tes,
im plan ta ção de in fra-es tru tu ra, etc.).

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 2001. _ Se -
na do ra He lo i sa He le na.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1E Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 616, DE  2001

Nos ter mos do ar ti go 71 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, re que i ro ao Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da
União, Mi nis tro Hum ber to Gu i ma rães Sou to, que seja
ela bo ra da au di to ria ou ins pe ção de na tu re za con tá bil, 
em con tra to re a li za da en tre a Pe tro brás S.A e a Com -
pa nhia Ma rí ti ma; Na atu a ção da Bra sil como in ter me -
di a do ra en tre a Pe tro brás e a Ma rí ti ma: E qual a fun -
ção da “The law De ben tu e Trust Cor po ra ti on (Cay -
man) Linr ted” no re fe ri do con tra to.

Jus ti fi ca ção

Da edi ção nº 80 da Re vis ta Épo ca (21-3-2001)
des ta cam-se a res pe i to do aci den te com a Pla ta for ma 
da Pe tro brás (P-36) as se guin tes afir ma ções: “Há
uma co mu ni ca ção en tre o tan que que ex plo diu e a
plan ta de pro ces sa men to”, o que na tu ral men te se ria
um in dí cio de fa lha no pro je to. Algo que con si de ro ex -
tre ma men te gra ve foi men ci o na do pelo Sec. de Ener -
gia, Indús tria Na val e Pe tró leo do RJ, Sr. Wag ner Vic -
ter: “Essas pla ta for mas cons tru í das no Exte ri or, lon ge 
da vis tas da Pe tro bras, são um ris co. Há pla ta for mas
fe i tas na Espa nha que le va ram um ano para en trar em 
ope ra ção, por de fe i tos de fa bri ca ção”. (gri fa mos)

A mí dia foi ex tre ma men te rica em de nún ci as.
A Re vis ta Épo ca pu bli cou em 26-3-200  que “a

P-36 ope ra va em con di ções pre cá ri as, com par te dos
equi pa men tos sem fun ci o nar, além de ra cha du ra na
base de um dos pi la res de flu tu a ção, fre qüen te men te
inun da do”.

To das es sas in for ma ções, dú vi das e ques ti o na -
men tos fi ca ram sem res pos tas con cre tas e con vin -
cen tes du ran te os me ses de ava li a ção das ver da de i -



ras ca u sas. So mam-se a esse qua dro de in de fi ni ções
as re cen tes de nún ci as pu bli ca das na Re vis ta Épo ca
de 3 de se tem bro de 2001, que tra zem dú vi das quan -
to ao di re i to ou não da Pe tro bras à in de ni za ção em ra -
zão do aci den te com a P-36. Te mos que ave ri guar,
por tan to, se tam bém exis tem pro ble mas com o se gu -
ro da P-36.

Em ra zão dos da nos ca u sa dos ao tra ba lha do res 
da P36 e ao meio am bi en te so li ci ta mos ao MME có pia 
do Con tra to en tre a Pe tro brás SA e a Com pa nhia Ma -
rí ti ma.

Fo mos in for ma dos que a Pe tro brás não ti nha
em seu po der a tr

a du ção do con tra to. So li ci ta mos a tra du ção ju ra -
men ta da do con tra to alu si vo à P36, em uma si mu les
le i tu ra per ce be mos que não está cla ra men te ex pli ca -
dos de ta lhes do re fe ri do Con tra to, no que diz res pe i to
ao ge ren ci a men to e aqui si ção de suas pla ta for mas.

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 2001. – Ge -
ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to que aca ba de ser lido vai à pu bli ca ção e será
vo ta do na Hora do Expe di en te da pró xi ma ses são de -
li be ra ti va or di ná ria.

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 219, DE 2001

Dis põe so bre o exer cí cio de ati vi da -
des das agên ci as de vi a gens e tu ris mo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Agên cia de vi a gens e tu ris mo é a em pre -

sa com as ca rac te rís ti cas e ati vi da des pre vis tas nes ta 
lei.

Art. 2º O fun ci o na men to das agên ci as de vi a -
gens e tu ris mo e de suas fi li a is é con di ci o na do ao re -
gis tro no ór gão fe de ral com pe ten te para a su per vi são
e con tro le.

Pa rá gra fo úni co. Não se in clu em na obri ga to ri e -
da de de re gis tro as ati vi da des even tu a is e não pe rió -
di cas de fi ni das pelo ór gão de su per vi são e con tro le.

Art. 3º Cons ti tu em ati vi da des das agên ci as de
vi a gens e tu ris mo:

I — or ga ni zar, pro mo ver e exe cu tar ati vi da des e
pro gra mas de vi a gem ou ex cur sões;

II — re cep ci o nar, trans por tar e pres tar as sis tên -
cia es pe ci a li za da a pes so as em vi a gem tu rís ti ca, a
ser vi ço, es por te ou la zer;

III — in ter me di ar a ven da de bi lhe tes para qual -
quer mo da li da de de trans por te;

IV — or ga ni zar in di ví du os em gru pos de vi a -
gens;

V — li be rar do cu men tos de pas sa ge i ros e de -
sem ba ra çar car gas;

VI — re ser var hos pe da gens;
VII — re ser var, ven der e in ter me di ar a ven da de

in gres sos para es pe tá cu los ar tís ti cos, cul tu ra is e es -
por ti vos, e para fe i ras, ex po si ções e con ven ções;

VIII — or ga ni zar, as ses so rar e exe cu tar ex po si -
ções, fe i ras e con ven ções;

IX — re ser var e me di ar a lo ca ção de ve í cu los;
X — ope rar câm bio ma nu al;
XI — re pre sen tar em pre sas trans por ta do ras, de 

hos pe da gem e ser vi ços, e ou tras agên ci as de vi a gem 
e pres tar ser vi ços de me di a ção;

XII — pres tar tra ba lhos de ci ce ro ne.
Art. 4º Cons ti tu em prer ro ga ti vas das agên ci as

de vi a gens e tu ris mo:
I — re ce ber co mis são pela ven da de ser vi ços,

or ga ni za ção e me di a ção;
II — exer cer pri va ti va men te as ati vi da des pre vis -

tas nos in ci sos I, II, III, IV e XII do art. 4º des ta lei.
Pa rá gra fo Úni co. O dis pos to nes te in ci so, no que 

se re fe re ao in ci so III, do art. 3º des ta lei, não ex clui a
ven da di re ta ao pú bli co dos ser vi ços pres ta dos pe las
em pre sas trans por ta do ras, pe los me i os de hos pe da -
gem e pe las de ma is em pre sas for ne ce do ras de ser vi -
ços tu rís ti cos, des de que efe tu a da pe los pró pri os es -
ta be le ci men tos.

Art. 5º É ve da do o re gis tro como agên cia de vi a -
gens e tu ris mo a em pre sas di re ta ou in di re ta men te
vin cu la das a ór gão da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral,
es ta du al ou mu ni ci pal, in clu si ve, au tar qui as, fun da -
ções e so ci e da des de eco no mia mis ta.

Art. 6º Para re gis tro como agên cia de vi a gens e
Tu ris mo jun to ao Órgão com pe ten te, se rão ob ser va -
das as con di ções pre vis tas na auto-re gu la men ta ção
da Asso ci a ção Bra si le i ra de Vi a gens — ABAV.

Art. 7º Cons ti tu em de ve res das agên ci as de vi a -
gens e tu ris mo, en tre ou tros es ta be le ci dos em lei, ou
pelo ór gão de su per vi são e con tro le:

I — aten der com ade qua ção aos seus cli en tes;
II — la vrar e cum prir com fi de li da de os con tra tos 

de pres ta ção de ser vi ços e os anún ci os de pu bli ci da -
de;

III — iden ti fi car, nos con tra tos, as em pre sas
ope ra do ras, or ga ni za do ras ou con ju ga das, no ex te ri -
or e no ter ri tó rio na ci o nal;



Pa rá gra fo úni co. As agên ci as de vi a gens e tu ris -
mo fa rão cons tar nos im pres sos de pro mo ção e di vul -
ga ção de vi a gem ou ex cur são, o nome (as em pre sas
res pon sá ve is pela ope ra ção dos ser vi ços con tra ta dos
e o nú me ro de re gis tro no ór gão fe de ral res pon sá vel
pelo ca das tra men to e pela fis ca li za ção das em pre sas
de di ca das à ex plo ra ção dos ser vi ços tu rís ti cos.

IV — ade quar ins ta la ções e equi pa men tos aos
ser vi ços pres ta dos;

V — aten der com pres te za as so li ci ta ções do ór -
gão de su per vi são e con tro le;

VI — de mons trar, sem pre que exi gi do, sua ca -
pa ci da de téc ni ca e fi nan ce i ra;

VII — exi bir em lo cal pró prio de suas ins ta la ções 
có pia do cer ti fi ca do de re gis tro;

VIII — de mons trar, se re que ri da, pro va da ido -
ne i da de mo ral de seus res pon sá ve is.

Art. 8º As agên ci as de vi a gem e tu ris mo não são 
res pon sá ve is por qua is quer atos ou fa tos de cor ren tes 
da par ti ci pa ção de pres ta do ras de ser vi ços es pe cí fi -
cos, cu jas res pon sa bi li da des de cor ram de le gis la ção
es pe ci al ou de au to ri za ção, per mis são ou con ces são, 
po den do agir como man da tá ri as dos usuá ri os em
face a tais em pre sas.

Art. 9º São di re i tos dos cli en tes, en tre ou tros es -
ta be le ci dos em lei ou em re gu la men to do ór gão de
su per vi são e con tro le, co nhe cer:

I — as con di ções dos ser vi ços ofe re ci dos;

II — as em pre sas ope ra do ras, exe cu to ras ou
res pon sá ve is por ser vi ços com ple men ta res;

III — o pre ço to tal ou de ta lha do de cada um dos
ser vi ços a se rem pres tads;

IV — a for ma e as con di ções de pa ga men to;

V — as hi pó te ses de re em bol so dos ser vi ços.

Art. 10. As Agên ci as de vi a gem e tu ris mo per ce -
be rão re mu ne ra ção ou co mis são pela ven da ou pres -
ta ção de ser vi ços, con for me de fi ni do, nes ta lei, ir re du -
tí vel e ir re nun ciá vel, para to dos os efe i tos.

Art. 11. A re la ção en tre vi a jan tes e as agên ci as
de vi a gens re ger-se-á, sub si di a ri a men te, pelo dis pos -
to na Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990.

Art. 12. O ór gão fe de ral res pon sá vel ba i xa rá, no
que cou ber, os atos com ple men ta res ne ces sá ri os à
exe cu ção des ta lei, ob ser va da a Auto-re gu la men ta -
ção ins ti tu í da pela ABAV — Asso ci a ção Bra si le i ra de
Vi a gens.

Art. 12. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A evo lu ção do or de na men to ju rí di co na ci o nal
tem per mi ti do aos ju ris di ci o na dos, hoje, con tar com
nor mas bas tan te com ple xas e com ple tas, que vi e ram
de ter mi nar a re vi são de con ce i tos e de fi ni ções em -
pre sa ri a is. Entre es sas re gras nor ma ti vas so bre le vam 
o Esta tu to da Mi cro e Pe que na Empre sa, ver sa do na
Lei nº 9.841, de 1999, o Có di go de Pro te ção e De fe sa
do Con su mi dor, con ti do na Lei nº 8.078, de 1990, e a
Lei nº 9.317, de 1995, que ins ti tu iu o SIMPLES — 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.

Para re u nir-se a es sas nor mas, im pen de se pro -
ce da a igual re vi são da le gis la ção con cer nen te às
agên ci as de vi a gem, que ain da se en con tram di vi di -
das se gun do a na tu re za par ci al ou to tal de suas ati vi -
da des, e não con so an te a ca pa ci da de fi nan ce i ra e pa -
tri mo ni al evi den ci a da pelo ca pi tal so ci al e por suas di -
men sões como em pre sa.

No li vre mer ca do, já não há es pa ço para nor mas 
res tri ti vas à con co vên cia, des de que lí ci ta e ope ra da
em igual da de de con di ções; o exer cí cio da ati vi da de
co mer ci al bus ca ofe re cer o me nor pre ço, as so ci a do
ao me lhor ser vi ço, in de pen den te men te do pode fi -
nan ce i ro da em pre sa ca paz de re u nir es sas con di -
ções, por quan to, para o Esta do, a mag ni tu de da
agên cia de vi a gem não deve ge rar efe i tos se não de
pres ta ção de ser vi ços ao con su mi dor, aten di dos as
exi gên ci as de or dem tri bu tá ria.

Cer ta men te, a em pre sa me nor tem seus ser vi -
ços li mi ta dos à pró pria ca pa ci da de eco nô mi ca e, por
isso mes mo, o es co po de con gre gar cli en tes in te res -
sa dos em van ta gens es pe cí fi cas no ta da men te as so -
ci a das ao pre ço. Essa di fe ren ci a ção re ve la do ra da efi -
cá cia em pre sa ri al é que deve de ter mi nar os re sul ta -
dos da ges tão, não mais se ace i tan do a im po si ção da
lei para de fi nir as di men sões da agên cia de vi a gem,
como, de res to, se deve ob ser var tam bém em re la ção
às em pre sas que se de di cam a ou tras ati vi da des.

Por tan to, a clas si fi ca ção em mi cro em pre sa, em -
pre sa de pe que no ou até de gran de por te deve se
ajus tar ao per fil ado ta do pe las agên ci as de vi a gem ao 
con trá rio da ten dên cia le gis la ti va pre té ri ta, dis ci pli na -
do ra da ma té ria, ain da con ti nen te de re gras ul tra pas -
sa das e im pe di ti vas de cer tas ati vi da des, mal gra do a
evi den te com pa ti bi li da de na pres ta ção de ser vi ços de 
mes ma na tu re za. Nes se rol se en con tram a me di a ção 
de trans por tes, a ven da de bi lhe tes de in gres so para
es pe tá cu los, a li be ra ção de do cu men tos e ba ga gens 
e a con ver são de mo e das, en tre ou tras, to das com -



ple men ta res às es pe cí fi cas, de sen vol vi das por agên -
ci as de vi a gem.

A ex clu si vi da de de fun ção deve ocor rer ape nas
no que tan ge aos atos de, pro fis si o nal men te, or ga ni -
zar gru pos, pro mo ver e exe cu tar ati vi da des di re ta -
men te as so ci a das às vi a gens, como for ma de chan -
ce lar e res pe i tar a for ma ção es pe cí fi ca, do mes mo
modo como são tra ta das as de ma is ati vi da des e pro -
fis sões re gu la men ta das, para as qua is se exi ge for -
ma ção es pe cí fi ca.

Essa, por tan to, é a ra zão da as sis tên cia pro fis si -
o nal e es pe ci a li za da a pes so as em vi a gem tu rís ti ca, a 
ser vi ço, em ra zão do es por te ou la zer, e tam bém o
mo ti vo da me di a ção en tre agên ci as de vi a gem e em -
pre sas trans por ta do ras, de hos pe da gem, de ser vi ços 
e dos tra ba lhos de ci ce ro ne pres tad3s a tu ris tas, pois
são ati vi da des cor re la tas à prin ci pal, de pro pi ci ar os
des lo ca men tos in ter nos e para o ex te ri or.

Os di re i tos dos cli en tes das agên ci as de vi a gem 
de vem cons tar, es pe ciP ca men te, na le gis la ção pró -
pria, ain da que não exa us ti va, por quan to o Có di go de
De fe sa do Con su mi dor, sub si di a ri a men te, tam bém
enu me ra hi pó te ses pro te ti vas. Nada obs tan te, o dis ci -
pli na men to em lei es pe cí fi ca, que dis põe so bre agên -
ci as de vi a gem, per mi ti rá que di re i tos e obri ga ções
se jam su perw si o na dos di re ta men te pelo ór gão con -
tro la dor, pa pel hoje a en car go da Embra tur.

Com es sas con si de ra ções e côns ci os da ne ces -
si da de de fa zer in te ra gir, de modo mais atu al, no mes -
mo or de na men to ju rí di co, os pre ce i tos nor ma ti vos ati -
nen tes às agên ci as de vi a gens e os dis ci pli na men tos
que já vi go ram para as mi cro em pre sas e para em pre -
sas de pe que no pode, com as de fe sas cons ti tu ci o na is 
e le ga is tra zi das ao con su mi dor, vi mos ofe re cer a pre -
sen te pro pos ta ao cri vo dos ilus tres Par la men ta res,
para que a apri mo rem e, por fim, a apro vem.

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 2001. - Mo -
re i ra Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Repú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2001

Con ce de pen são es pe ci al a Má rio
Ju ru na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con ce di da a Má rio Ju ru na, ín dio xa van -

te e pri me i ro de pu ta do-ín dio do Bra sil pen são es pe ci -
al vi ta lí cia e equi va len te à re mu ne ra ção pre vis ta para
o NS-A-III, ine ren te às ca te go ri as fun ci o na is de Ní vel
Su pe ri or da ta be la de ven ci men to do fun ci o na lis mo
pú bli co fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Por mor te do be ne fi ciá rio, a
pen são de que tra ta este ar ti go re ver te rá a sua es po -
sa ou com pa nhe i ra le gal men te ha bi li ta da.

Art. 2º É ve da da a acu mu la ção des te be ne fí cio
com qua is quer ou tros re ce bi dos dos co fres pú bli cos,
res guar da do o di re i to de op ção.

Art.  3º A atu a li za ção do va lor da pen são far-se-á 
de acor do com os ín di ces ado ta dos para as de ma is
pen sões pa gas pelo Te sou ro Na ci o nal.

Art.  4º A des pe sa de cor ren te des ta Lei cor re rá à  
con ta de Encar gos Pre vi den ciá ri os da União — Re -
cur sos sob su per vi são do Mi nis té rio da Fa zen da.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei que ora sub me to à dis cus são e
apro va ção dos emi nen tes Pa res tem a fi na li da de de
fa zer um mí ni mo de jus ti ça a um bra si le i ro que teve
mar can te pre sen ça na vida pú bli ca na ci o nal, no ta bi li -
zan do-se pe los ser vi ços pres ta dos à ca u sa in dí ge na,
e que ora vive em si tu a ção de imen sa di fi cul da de,
com gra ves pro ble mas de sa ú de e ca rên cia to tal de
re cur sos para pro ver as con di ções de sub sis tên cia de 
sua gran de pro le.

Nas ci do em Cou to Ma ga lhães, em Mato Gros -
so, no dia 3 de se tem bro de 1943, Ju ru na vi veu na
sel va; sem con ta to com a ci vi li za ção, até os de zes se -
te anos, to man do-se ca ci que da al de ia xa van te Na -
mun ju rá, lo ca li za da na re ser va in dí ge na de São Mar -
cos, no mu ni cí pio de Bar ra do Gar ças (MT).

Ga nhou no to ri e da de na dé ca da de 1970, ao
apa re cer em Bra sí lia pe din do aga sa lhos, co ber to res
e sa pa tos para sua co mu ni da de, e em 1980 veio a
pre si dir, como de le ga do dos ín di os bra si le i ros o IV Tri -
bu nal Ber trand Rus sel, re a li za do em Ro ter dam, na
Ho lan da.

No ple i to de no vem bro de 1982 ele geu-se de pu -
ta do fe de ral pelo Esta do do Rio de Ja ne i ro, e du ran te
o  man da to se no ta bi li zou pelo ques ti o na men to à cor -



rup ção e às prá ti cas po lí ti cas que con si de ra va des vir -
tu a das, além de fa zer fre qüen tes acu sa ções à Fu nai,
por es tar dis tan ci a da da re a li da de in dí ge na.

Na le gis la tu ra 1983-1987, Ju ru na pre si diu a Co -
mis são do Índio, ten do con se gui do apro var um pro je -
to mo di fi can do a com po si ção da di re to ria da Fu nai, o
que ga ran tiu a for ma ção de um con se lho di re tor para
fis ca li zar a atu a ção da en ti da de nas áre as in dí ge nas.

Der ro ta do nas ur nas em no vem bro de 1986, de -
i xou a Câ ma ra em fe ve re i ro de 1987 e pas sou a pres -
tar ser vi ços ao Pro je to Ron don, de onde foi co lo ca do
a dis po si ção da Assem bléia Cons ti tu in te, como as -
ses sor téc ni co. No con jun to dos car gos e fun ções pú -
bli cas ocu pa das, não lhe foi pos sí vel sa tis fa zer o tem -
po de ser vi ço mí ni mo para fa zer jus a apo sen ta do ria,
ain da que pro por ci o nal.

Hoje Ju ru na vive em Bra sí lia, na ci da de sa té li te
do Gu a rá II, pre so a uma ca de i ra de ro das; sem per -
ce ber qual quer ren di men to ori un do dos co fres pú bli -
cos.

O va lor atri bu í do à pen são é idên ti co ao da pen -
são con ce di da aos ser ta nis tas Cláu dio e Orlan do Vil -
las Boas pela Lei nº 9.793, de 19 de abril de 1999.

Ao apre sen tar o pre sen te pro je to, pre ten de mos, 
além de fa zer jus ti ça a um bra si le i ro lu ta dor, cha mar a 
aten ção da so ci e da de bra si le i ra e de seu sis te ma po -
lí ti co para o ab sur do tra du zi do no to tal de sam pa ro a
que es tão re le ga dos os ín di os bra si le i ros que se pro -
põem par ti ci par das for mas de con ví vio di ta das pela
so ci e da de abran gen te, para lu tar pela ca u sa in dí ge na 
no âm bi to das ins ti tu i ções na ci o na is.

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 2001. _ Se -
na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.793, DE 19 DE ABRIL DE 1999

Con ce de pen são es pe ci al a Cla u dio
Vil las Boas e Orlan do Vil las Boas.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, 

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te lei:

Art. 1º É con ce di da a Cláu dio Vil las Boas e
Orlan do Vil las Boas, ser ta nis tas, por seus re le van tes
ser vi ços pres ta dos à ca u sa in dí ge na bra si le i ra, pen -
são es pe ci al vi ta lí cia e equi va len te à re mu ne ra ção
pre vis ta para o NS-A-III, ine ren te às ca te go ri as fun ci -
o na is de Ní vel Su pe ri or da ta be la de ven ci men to do
fun ci o na lis mo pú bli co fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Por mor te de Orlan do Vil las
Boas, a pen são de que tra ta este ar ti go re ver te rá a
sua es po sa, Srª Ma ri na Lo pes de Lima Vil las Boas.

Art. 2º É ve da da a acu mu la ção des te be ne fí cio
com qua is quer ou tros re ce bi dos dos co fres pú bli cos,
res guar da do o di re i to de op ção.

Art. 3º Os re a jus tes des tas pen sões se rão con -
ce di dos de acor do com os re a jus tes dos ser vi do res 
pú bli cos Fe de ra is.

Art. 4º A des pe sa de cor ren te des ta Lei cor re rá à
con ta do Orça men to de Se gu ri da de So ci al da União,
a car go do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia, 19 de abril de 1999; 178º da Inde pen -
dên cia e 111º da Re pú bli ca. _ Fer nan do Hen ri que
Car do so.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos 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 617, DE 2001

Com fun da men to no dis pos to no art. 222 do Re -
gi men to Inter no do Se nad Fe de ral, re que i ro um Voto
de Apla u so ao “Mo vi men to Bra sí lia pela Paz”, que
será re a li za do no dia 27 de ou tu bro, em que se co me -
mo ra o Dia Mun di al de Ora ção pela Paz.

Em ra zão da pro xi mi da de do even to, re que i ro,
ain da, a dis pen sa da re mes sa des te Re que ri men to à
Co mis são com pe ten te, con for me pre vis to no § 1º do
art. 222 do Re gi men to, com au diên cia de seu pa re cer
em Ple ná rio.

Jus ti fi ca ção

O Mo vi men to em ques tão pre vê uma con cen tra -
ção fren te à Ca te dral de Bra sí lia, a par tir das 17:00
ho ras do dia 27 de ou tu bro, Sá ba do, se gui da de uma
ca mi nha da até à Ram pa do Con gres so Na ci o nal, cul -
mi nan do com uma vi vên cia de Bi o dan za, uma ora ção
ecu mê ni ca e uma apre sen ta ção mu si cal.

Mo vi men tos des ta na tu re za, nes tes dias de in -
se gu ran ça em que se pre nun cia uma guer ra con ti nu -
a da, no Ori en te Mé dio, com todo o ca u dal de hor ro res 
e in jus ti ças que as guer ras tra zem para todo o mun do



e, em es pe ci al para aque las po pu la ções que as so -
frem di re ta men te, me re cem de nós todo o apo io, in -
cen ti vo e ade são.

Des te modo, Se nhor Pre si den te, so li ci to a Vos -
sa Exce lên cia que co lo que em vo ta ção ime di a ta o
pre sen te Re que ri men to, ou vin do em Ple ná rio o Pa re -
cer da Co mis são com pe ten te, a fim de que te nha efe i -
to ime di a to.

Sala das Ses sões, 23 de ou tu bro de 2001 _ Se -
na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De acor -
do com o dis pos to no §1º do art. 222 do Re gi men to
Inter no, a ma té ria vai ao exa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Entre tan to, o au tor
da ma té ria, Se na dor Pe dro Si mon, so li ci ta que o re -
que ri men to seja sub me ti do ime di a ta men te à de li be -
ra ção do Ple ná rio.

Nes se sen ti do, so li ci to ao no bre Se na dor Ber -
nar do Ca bral pa re cer so bre a ma té ria em subs ti tu i ção 
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

PARECER Nº 1.181, DE 2001-PLEN

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos que de com por esse
re que ri men to em al gu mas par tes. A pri me i ra de las é
a pro xi mi da de do even to. Ve ri fi que V. Exª que a data é
27 de ou tu bro, às 17 ho ras. Se ria ab so lu ta men te im -
pos sí vel que a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia se ma ni fes tas se den tro do que pre ten de o
emi nen te au tor Pe dro Si mon. A ou tra ocor rên cia, Sr.
Pre si den te, é que esse re que ri men to me re ce re al -
men te a nos sa me di ta ção para apro vá-lo.

Mo vi men tos des sa na tu re za, nes ses dias de in -
se gu ran ça em que se pre nun cia uma guer ra con ti nu a -
da no Ori en te Mé dio, com todo o ca u dal de hor ro res e
in jus ti ças que as guer ras tra zem ao mun do e, em es -
pe ci al àque las po pu la ções que a so frem di re ta men te,
me re cem todo o nos so apo io, in cen ti vo e ade são.

São pa la vras do au tor do re que ri men to, que
subs cre vo para opi nar fa vo ra vel men te, pe din do a V.
Exª que sub me ta de ime di a to à apre ci a ção do Ple ná rio 
para a res pec ti va apro va ção, se for o caso de en con -
trar gua ri da no meio das Srªs e dos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer do emi nen te Se na dor Ber nar do Ca bral é fa vo rá vel 
ao re que ri men to do Se na dor Pe dro Si mon.

Pas sa-se à vo ta ção do re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.

A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -
ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

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 7, de 2001, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Mo re i ra Men des, que
acres cen ta o § 3º ao art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (dis põe so bre o aces so a in for ma ções 
e do cu men tos si gi lo sos), ten do

Pa re cer sob n.º 972, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da n.º
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re, hoje, a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta e o subs ti tu ti vo. (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. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de
or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy para
uma ques tão de or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na úl ti ma
quar ta-fe i ra, dia 17 do cor ren te, a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, jun ta men te com a Co mis são
de Re la ções Exte ri o res, re a li za ram uma au diên cia
pú bli ca so bre a in te gra ção do Bra sil e a Área de Li vre
Co mér cio das Amé ri cas – Alca. Na oca sião, o Mi nis tro 
das Re la ções Exte ri o res, Cel so La fer, res pon den do a
um ques ti o na men to que lhe fiz, afir mou:

”...Qu an to a ba ses ins ti tu ci o na is do
qua tro mais um, V. Exª sabe que exis te um
acor do do Rose Gar den que está em vi gor,



apro va do pelo Con gres so dos res pec ti vos
pa í ses, cri an do uma Co mis são que abre es -
pa ço para a dis cus são de vá ri os pon tos...“

Con si de ran do que o art. 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral dis põe ser da com -
pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal:

“Art. 49.

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";

Con si de ran do não ter en con tra do, Sr.
Pre si den te, nos ban cos de da dos do Con -
gres so Na ci o nal, qual quer re fe rên cia à tra -
mi ta ção ou apro va ção do acor do as si na do
en tre os Go ver nos do Bra sil, da Argen ti na,
do Pa ra guai, do Uru guai e dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, re la ti vo à cri a ção de um
Con se lho so bre Co mér cio e Inves ti men tos,
o qual foi pro mul ga do por meio do De cre to
n.º 199, de 21 de agos to de 1991, so li ci to a
V. Exª que re que i ra à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca re me ter o re fe ri do acor do ao Par la -
men to, para que pos sa mos cum prir o dis -
pos to na Car ta Mag na bra si le i ra.

Enca mi nho à Mesa os ter mos da pre sen te
ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, a Mesa aguar da o re que ri men to de
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 543, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nºs 20, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 543, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Edi son Lo bão, que dis põe
so bre o se gu ro-ga ran tia e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re ce res sob n.ºs 1.015 e 1.016, de
2001, das Co mis sões

– de Assun tos Eco nô mi cos, fa vo rá vel,
Re la tor: Gil ber to Mes tri nho, com abs ten ção
do Se na dor Mo za ril do Ca val can te; e

– 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.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e do 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.

Em vo ta ção.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção da 
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª pelo pra zo re gi men tal de cin co mi -
nu tos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – 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, ao en ca mi nhar a
vo ta ção des sa ma té ria, em nome do Lí der do nos so
Par ti do, Se na dor Car los Pa tro cí nio, gos ta ria de re gis -
trar que a nos sa po si ção é fa vo rá vel.

Lem bro que apre sen tei, em 1999, por meio do
PLC nº 665/99, pro je to que guar da gran de se me lhan -
ça com o que ora apre ci a mos. O nos so pro je to ti nha a
fun ção es pe cí fi ca de se gu ro-ga ran tia de tér mi no de
obras, exa ta men te para evi tar os gran des trans tor nos
que te mos ob ser va do no Bra sil, em que o ci da dão
apli ca o seu re cur so, a sua pou pan ça, faz o in ves ti -
men to e, de po is, vê frus tra da a sua in ten ção, o seu
so nho de ver con clu í da a obra. Em de ter mi na do mo -
men to, o nos so pro je to tra mi tou na Co mis são de
Infra-Estru tu ra, na de Assun tos Eco nô mi cos e na de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Mas esse pro je to
do Se na dor Edi son Lo bão, além de ser mais am plo,
de ter abran gên cia mu i to ma i or, está um pou co mais
avan ça do e já está em con di ções de ser vo ta do.

Por isso, cum pri men to o Se na dor Edi son Lo bão
e os Re la to res Se na do res Gil ber to Mes tri nho e Ber -
nar do Ca bral, que apre sen ta ram seus pa re ce res fa -
vo rá ve is.

Fico fe liz ao ver que será apro va do um pro je to
que irá ao en con tro da as pi ra ção da so ci e da de, da -
que les que que rem re a li zar o so nho da casa pró pria.

O nos so en ca mi nha men to é fa vo rá vel, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o 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 o subs ti tu ti vo, a Emen da nº 1 da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, fica pre -
ju di ca do o pro je to.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

É o se guin te o Subs ti tu ti vo apro va do:



EMENDA Nº 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)

Dis põe so bre o se gu ro-ga ran tia e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Essa lei dis põe so bre o se gu ro-ga ran tia,
de apli ca ção no âm bi to da União, Esta dos, Dis tri to
Fe de ral e Mu ni cí pi os.

Art. 2º Se gu ro-ga ran tia é aque le pelo qual a se -
gu ra do ra ga ran te ao se gu ra do o fiel cum pri men to de
uma obri ga ção do to ma dor, de cor ren te de lei ou con -
tra to, até o va lor fi xa do na apó li ce.

Art. 3º Cabe ao to ma dor o pa ga men to do prê -
mio, e à se gu ra do ra, a in de ni za ção ao se gu ra do.

§ 1º O pa ga men to da in de ni za ção, a cri té rio da
se gu ra do ra, po de rá ser subs ti tu í do pelo cum pri men to 
da obri ga ção ga ran ti da.

§ 2º  A se gu ra do ra fi ca rá isen ta de res pon sa bi li -
da de, nos se guin tes ca sos:

I — caso for tu i to ou for ça ma i or;
II — des cum pri men to das obri ga ções do to ma -

dor, em de cor rên cia de ação ou omis são do se gu ra -
do; ou

III — al te ra ção das obri ga ções ga ran ti das acor -
da das en tre o se gu ra do e o to ma dor, sem pré via
anuên cia da se gu ra do ra.

Art. 4º O se gu ro-ga ran tia se fará nas con di ções
e pelo va lor de cla ra do apó li ce.

Pa rá gra fo úni co. O va lor da apó li ce se su je i ta rá
a atu a li za ção mo ne tá ria nas mes mas con di ções a
que es ti ve rem su je i tas as obri ga ções as su mi das pelo
to ma dor.

Art. 5º A mora ou ina dim ple men to do to ma dor
no pa ga men to do prê mio não pre ju di ca os di re i tos do
se gu ra do, con ti nu an do a apó li ce em vi gor.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de mora ou ina -
dim ple men to no pa ga men to de qual quer par ce la do
prê mio, ocor re rá o ven ci men to das de ma is, po den do
o se gu ra dor re cor rer à exe cu ção das con tra ga ran ti as.

Art. 6º É lí ci to à se gu ra do ra exi gir do to ma dor
con tra ga ran ti as da co ber tu ra ofe re ci da pelo se gu ro.

Pa rá gra fo úni co. As con tra ga ran ti as po de rão ser 
cons ti tu í das me di an te con di ção sus pen si va ou re so -
lu ti va, vin cu la das ao efe ti vo pa ga men to da in de ni za -
ção pela se gu ra do ra.

Art. 7º O pa ga men to da in de ni za ção pela se gu -
ra do ra im pli ca rá, de ple no di re i to, sub-ro ga ção em
todo di re i to de ação que o se gu ra do te nha con tra o to -
ma dor e con tra quem te nha dado ca u sa ou con ca u sa
ao pre ju í zo in de ni za do e na exi gi bi li da de das con tra -
ga ran ti as ofe re ci das pelo to ma dor.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins do dis pos to nes te
ar ti go, vale como ti tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al, na for -
ma do in ci so VII do art. 585 do Có di go de Pro ces so Ci -
vil, o re ci bo pas sa do pelo se gu ra do ou por quem, em
seu nome, te nha re ce bi do a in de ni za ção.

Art. 8º O con tra to de se gu ro vi ge rá da data de
iní cio fi xa da na apó li ce até a ex tin ção da obri ga ção
ga ran ti da.

§ 1º O tér mi no de vi gên cia do con tra to de se gu -
ro po de rá ser for ma li za do pela de vo lu ção do ori gi nal
da apó li ce pelo se gu ra do ou por sua de cla ra ção es cri -
ta, ates tan do o cum pri men to da obri ga ção ga ran ti da.

§ 2º O tér mi no de vi gên cia do con tra to de se gu -
ro dar-se-á, ain da, por de cla ra ção do to ma dor à se gu -
ra do ra que, nes te caso, no ti fi ca rá o se gu ra do para
que se pro nun cie no pra zo de trin ta dias, im por tan do
a não-ma nis fes ta ção em cer ti fi ca ção do cum pri men to 
na obri ga ção.

§ 3º A apó li ce po de rá es ta be le cer pra zo cer to de 
vi gên cia para o con tra to de se gu ro, nos ca sos au to ri -
za dos pelo ór gão ofi ci al de fis ca li za ção e con tro le da
ati vi da de.

Art. 9º Os li tí gi os de cor ren tes do se gu ro ga ran tia 
po de rão ser re sol vi dos, a cri té rio das par tes, por ju í zo
ar bi tral, me di an te con ven ção de ar bi tra gem, nos ter -
mos da Lei nº 9.307, de 23 de se tem bro de 1996.

Art. 10. E com pul só rio o se gu ro-ga ran tia para as 
ati vi da des do in cor po ra dor e do cons tru tor de imó ve is 
na for ma do pre vis to na alí nea e do art. 20 do De cre -
to-Lei nº 73 de 21 de no vem bro de 1966.

Art. 11. O ca put do art. 652 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 vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 652. O de ve dor será ci ta do para, no pra zo
de 24 (vin te e qua tro) ho ras, pa gar no me ar bens à pe -
nho ra ou ofe re cer se gu ro-ga ran tia. (NR)

........................................................................."
Art. 12. O art 827 da Lei nº 5.869 de 11 de ja ne i ro 

de 1973, pas sa a vi go ra com a se guin te re da ção:
“Art, 827. Qu an do a lei não de ter mi nar a es pé cie 

de ca u ção, esta po de rá ser pres ta da me di an te de pó -
si to em di nhe i ro, pa pe is de cré di to, tí tu los da União ou 
dos Esta dos, pe dras e me ta is pre ci o sos, hi po te ca,
pe nhor, fi an ça e se gu ro-ga ran tia.” (NR)

Art. 13. Os arts. 9º e 15 da Lei nº 6.830, de 22 de
se tem bro de 1980, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 9º
V — ofe re cer se gu ro-ga ran ta.
Art. 15. ...............................................................



I — ao exe cu ta do, a subs ti tu i ção da pe nho ra por
de pó si to em di nhe i ro, fi an ça ban cá ria ou se gu ro ga -
ran tia; e (NR)

.........................................................................."
Art. 14. O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -

dos — CNSP e a Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos — SUSEP, dis po rão so bre nor mas com ple men ta -
res à dis ci pli na do se gu ro-ga ran tia, e es pe ci al men te
so bre ta ri fas e mo da li da des do se gu ro.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 225, de 2001
(n.º 375/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Bom Prin -
cí pio do Pi a uí a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bom Prin cí -
pio do Pi a uí, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.102, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Hugo Na po leão.

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.
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 225, DE 2001

(Nº 375/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de ra di o di fu são de Bom
Prin cí pio do Pi a uí a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bom
Prin cí pio do Pi a uí, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 99 de 30 de ju lho 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 Bom
Prin cí pio do Pi a uí 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 Bom Prin cí pio do Pi a uí, Esta do do
Pi a uí.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 226, de 2001
(n.º 536/2000, 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 Pan ta ne i ra a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Co xim, Esta do de Mato Gros so
do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.103, 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.
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 226, DE 2001

(Nº 536/2000, 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 e Cul tu ral Pan ta ne i ra
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são  co -
mu ni tá ria na ci da de de Co xim, Esta do e
Mato Gros so do Sul.

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

ta ria nº 124, de 11 de agos to de 1999, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Pan ta ne i ra a exe -
cu tar por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da da, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co xim.
Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 228, de 2001
(n.º 581/2000, 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 Odi lon Re zen de Andra de para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em



fre qüên cia mo du la da na ci da de de Três Co -
ra ções, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.104, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to. (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 228, DE 2001

(Nº 581/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Odi lon Re zen de Andra de para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Três 
Co ra ções, EstadO 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 43, de 1º de fe ve re i ro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Odi lon Re zen de Andra de
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Três Co ra ções, 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 (Ra mez Te bet) – Item 6:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to n.º 529, de 2001, do Se na dor Ro -
meu Tuma, so li ci tan do ao Mi nis tro de Esta -
do da Fa zen da in for ma ções so bre a re gu la -
ri da de fis cal e pos sí ve is pro ces sos na Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, da
em pre sa “Fa zen das Re u ni das Boi Gor do”,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.136, 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 Bel lo Par ga.

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.
A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -

ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to n.º 550, de 2001, da Se na do ra Ma ri -
na Sil va, so li ci tan do que se jam for ne ci das,
pelo Mi nis tro da Fa zen da, lis ta de to das as
ope ra ções de fi nan ci a men to ex ter no, ex ce -
tu an do as ori gi ná ri as de or ga nis mos mul ti la -
te ra is (BIRD, BID, FMI, CFI), re a li za das com 
o se tor pri va do bra si le i ro, su pe ri o res a dez
mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos, de
1995 até a pre sen te data, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nE 1.137, 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 Bel lo Par ga.

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 çam sen ta dos.
Apro va do.
A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -

ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 do ven ci do para o tur no su ple -
men tar do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do
n.º 543, de 1999, 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 1.182, 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 ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 543, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do
Pro je to de Lei do Se na do nº 543, de 1999, que dis põe
so bre o se gu ro-ga ran tia e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de ou tu bro
de 2001. _ Ra mez Te bet _ Mo za ril do Ca val can ti _
Car los Wil son _ Antô nio Car los Va la da res.



ANEXO AO PARECER Nº 1.182, DE 2001

Dis põe so bre o se gu ro-ga ran tia e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei dis põe so bre o se gu ro-ga ran tia,

de apli ca ção no âm bi to da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Art. 2º Se gu ro-ga ran tia é aque le pelo qual a se -
gu ra do ra ga ran te ao se gu ra do o fiel cum pri men to de
uma obri ga ção do to ma dor, de cor ren te de lei ou con -
tra to, até o va lor fi xa do na apó li ce.

Art. 3º Cabe ao to ma dor o pa ga men to do prê -
mio, e à se gu ra do ra, a in de ni za ção ao se gu ra do.

§ 1º O pa ga men to da in de ni za ção, a cri té rio da
se gu ra do ra, po de rá ser subs ti tu í do pelo cum pri men to 
da obri ga ção ga ran ti da.

§ 2º A se gu ra do ra fi ca rá isen ta de res pon sa bi li -
da de, nos se guin tes ca sos:

I - caso for tu i to ou for ça ma i or;
II — des cum pri men to das obri ga ções do to ma -

dor, em de cor rên cia de ação ou omis são do se gu ra -
do; ou

III — al te ra ção das obri ga ções ga ran ti das acor -
da das en tre o se gu ra do e o to ma dor, sem pré via
anuên cia da se gu ra do ra.

Art. 4º O se gu ro-ga ran tia se fará nas con di ções
e pelo va lor de cla ra do na apó li ce.

Pa rá gra fo úni co. O va lor da apó li ce su je i tar-se-á
a atu a li za ção mo ne tá ria nas mes mas con di ções a
que es ti ve rem su je i tas as obri ga ções as su mi das pelo
to ma dor.

Art. 5º A mora ou ina dim ple men to do to ma dor
no pa ga men to do prê mio não pre ju di ca os di re i tos do
se gu ra do, con ti nu an do a apó li ce em vi gor.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de mora ou ina -
dim ple men to no pa ga men to de qual quer par ce la do
prê mio, ocor re rá o ven ci men to das de ma is, po den do
o se gu ra dor re cor rer à exe cu ção das con tra ga ran ti as.

Art. 6º É li ci to à se gu ra do ra exi gir do to ma dor
con tra ga ran ti as da co ber tu ra ofe re ci da pelo se gu ro.

Pa rá gra fo úni co. As con tra ga ran ti as po de rão ser 
cons ti tu í das me di an te con di ção sus pen si va ou re so -
lu ti va, vin cu la das ao efe ti vo pa ga men to da in de ni za -
ção pela se gu ra do ra.

Art. 7º O pa ga men to da in de ni za ção pela se gu -
ra do ra im pli ca rá, de ple no di re i to, sub-ro ga ção em
todo di re i to de ação que o se gu ra do te nha con tra o to -
ma dor e con tra quem te nha dado ca u sa ou con ca u sa
ao pre ju í zo in de ni za do e na exi gi bi li da de das con tra -
ga ran ti as ofe re ci das pelo to ma dor.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins do dis pos to nes te
ar ti go, vale como tí tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al, na for -
ma do in ci so VII do art. 585 do Có di go de Pro ces so
Ci vil, o re ci bo pas sa do pelo se gu ra do ou por quem,
em seu nome, te nha re ce bi do a in de ni za ção.

Art. 8º O con tra to de se gu ro vi ge rá da data de
iní cio fi xa da na apó li ce até a ex tin ção da obri ga ção
ga ran ti da.

§ 1º O tér mi no de vi gên cia do con tra to de se gu -
ro po de rá ser for ma li za da pela de vo lu ção do ori gi nal
da apó li ce pelo se gu ra do ou por sua de cla ra ção es cri -
ta, ates tan do o cum pri men to da obri ga ção ga ran ti da.

§ 2º O tér mi no de vi gên cia do con tra to de se gu -
ro dar-se-á, ain da, por de cla ra ção do to ma dor à se gu -
ra do ra que, nes te caso, no ti fi ca rá o se gu ra do para
que se pro nun cie no pra zo de 30 (trin ta) dias, im por -
tan do a não  ma ni fes ta ção em cer ti fi ca ção do cum pri -
men to da obri ga ção.

§ 3º A apó li ce po de rá es ta be le cer pra zo cer to de 
vi gên cia para o con tra to de se gu ro, nos ca sos au to ri -
za dos pelo ór gão ofi ci al de fis ca li za ção e con tro le da
ati vi da de.

Art. 9º Os li tí gi os de cor ren tes do se gu ro-ga ran -
tia po de rão ser re sol vi dos, a cri té rio das par tes, por
ju í zo ar bi tral, me di an te con ven ção de ar bi tra gem, nos 
ter mos da Lei nº 9.307, de 23 de se tem bro de 1996.

Art. 10. É com pul só rio o se gu ro-ga ran tia para as 
ati vi da des do in cor po ra dor e do cons tru tor de imó ve -
is, na for ma do pre vis to na alí nea e do art. 20 do De -
cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1966.

Art. 11. O ca put do art. 652 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 vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 652. O de ve dor será ci ta do para,
no pra zo de 24 (vin te e qua tro) ho ras, pa gar, 
no me ar bens à pe nho ra ou ofe re cer se gu -
ro-ga ran tia.

...................................................." (NR)

Art. 12. O art. 827 da Lei nº 5.869, de 1973,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 827. Qu an do a lei não de ter mi nar
a es pé cie de ca u ção, esta po de rá ser pres -
ta da me di an te de pó si to em di nhe i ro, pa péis
de cré di to, tí tu los da União ou dos Esta dos,
pe dras e me ta is pre ci o sos, hi po te ca, pe -
nhor, fi an ça e se gu ro-ga ran tia.” (NR)

Art. 13. Os arts. 9º e 15 da Lei nº 6.830, de 22 de
se tem bro de 1980, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:



“Art. 9º .............. ....................................
...................... ........................................
V — ofe re cer se gu ro-ga ran tia.
....................................................."(NR)
“Art. 15. .................................................
I — ao exe cu ta do, a subs ti tu i ção da

pe nho ra por de pó si to em di nhe i ro, fi an ça
ban cá ria ou se gu ro-ga ran tia; e

....................................................."(NR)

Art. 14. O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri -
va dos — CNSP e a Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos — SUSEP, dis po rão so bre nor mas com ple -
men ta res à dis ci pli na do se gu ro-ga ran tia, e es pe ci -
al men te so bre ta ri fas e mo da li da des do se gu ro.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -
des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Sub co mis são de 
Tu ris mo do Se na do, cri a da me di an te re que ri men to
que apre sen tei na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, de pa ra-se com ár duo tra ba lho pela fren te.

O tu ris mo cons ti tui a ati vi da de eco nô mi ca com
ma i or ca pa ci da de de ge ra ção de em pre gos no mun -
do. No Bra sil, a si tu a ção não é di fe ren te. Con tu do,
ape sar de ter gran de po ten ci al para a ex plo ra ção des -
sa ati vi da de, nos so País tem apre sen ta do um de sem -
pe nho mu i to aquém do es pe ra do. A fal ta de uma po lí -
ti ca ati va vol ta da para o de sen vol vi men to do se tor
cons ti tui o prin ci pal obs tá cu lo a um ma i or cres ci men -
to da in dús tria de tu ris mo no País. As ações do Go ver -
no, em que pese todo o es for ço do Go ver no Fer nan do 
Hen ri que Car do so, em ge ral, são pon tu a is e des co or -
de na das, mar ca das pela fal ta de pla ne ja men to e de
re cur sos hu ma nos e fi nan ce i ros. Ali a do a isso, não há 
um ar ca bou ço le gal que ori en te as ações do Go ver no
e da ini ci a ti va pri va da, nem uma re gu la men ta ção cla -
ra da ati vi da de de pres ta ção de ser vi ços de tu ris mo.

Em fun ção do vá cuo le gal, o Exe cu ti vo le gis lou,
no pas sa do, por meio de de cre tos e por ta ri as, in va -
din do as com pe tên ci as do Le gis la ti vo. Além dis so, as
nor mas edi ta das pelo Go ver no para o se tor, em ge ral, 
es tão de fa sa das e ob so le tas.

A Cons ti tu i ção Fe de ral re co nhe ceu a im por tân -
cia do tu ris mo para o de sen vol vi men to do País. O art.
180 es ta be le ce que a ”União, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os pro mo ve rão e in cen ti va rão o
tu ris mo como fa tor de de sen vol vi men to so ci al e eco -
nô mi co“. O art. 24, VII, de ter mi na a com pe tên cia da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os para le gis lar con cor ren -
te men te so bre a pro te ção ao pa tri mô nio tu rís ti co.

Entre tan to, não exis te lei que reze so bre a po lí ti -
ca na ci o nal de tu ris mo. A atu a ção do Go ver no Fe de -
ral é ori en ta da prin ci pal men te pela Lei nº 8.181, de
1991, que dis põe so bre as com pe tên ci as e or ga ni za -
ção da Embra tur, além de um con jun to de leis an ti gas, 
de cre tos e de li be ra ções nor ma ti vas da em pre sa. 

Qu e ro, in clu si ve, fa zer um pe que no pa rên te se,
pois o Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co -
mér cio Exte ri or, Emba i xa dor Sér gio Ama ral, em au -
diên cia no Se na do, se ma na pas sa da, afir mou que o
País pos sui bar re i ras in ter nas e ex ter nas que pre ci -
sam ser re mo vi das para o au men to da ex por ta ção
bra si le i ra. O in te res san te é que, como bar re i ras in ter -
nas, S. Exª men ci o na a bu ro cra cia, pois, para ex por -
tar, é exi gi do o pa ga men to de até 14 ta xas no pro ces -
sa men to das ex por ta ções.

Qu e ro ex pres sar, nes te mo men to, o pen sa men -
to do tra de tu rís ti co: a ex por ta ção de pro du tos e ser -
vi ços do se tor tu rís ti co está sen do de i xa da de lado.
Pior, pa re ce que não se co gi ta em tu ris mo como pro -
du to de ex por ta ção. Igno ra-se a en tra da de di vi sas
que o tu ris ta in ter na ci o nal traz, ou en tão é mais um
caso, a exem plo das 14 ta xas men ci o na das, que ne -
ces si ta da aten ção do Mi nis tro. Exis te uma car ga pe -
sa da so bre o se tor tu rís ti co. Agên ci as de vi a gens e tu -
ris mo, em pre sas de trans por te aé reo e ter res tre, ho -
téis, res ta u ran tes e ou tros afins ne ces si tam de aten -
ção não so men te para tra zer o ca pi tal ex ter no, como
tam bém para cres cer in ter na men te e ge rar no vos e
tão ne ces sá ri os em pre gos para o de sen vol vi men to
do nos so País.

To dos os seg men tos que al can ça ram su ces so
nes te País ti ve ram um viés de isen ção e in cen ti vo por
par te do Go ver no. E com um vo lu me de re cur sos in fi -
ni ta men te me nor do que aque le des ti na do às ex por -
ta ções con se gui re mos ala van car um se tor de gran de
im por tân cia no de sen vol vi men to na ci o nal. Ve jam que
na Zona Fran ca de Ma na us, por exem plo – e nada te -
nho con tra a Zona Fran ca –, os in ves ti men tos ob ti ve -
ram su ces so e hou ve gran de de sen vol vi men to para
aque le Esta do e para a Re gião Nor te. Com o tu ris mo,
há de sen vol vi men to em todo o País. O tu ris mo ala -
van ca todo o Bra sil, ge ran do em pre gos, di vi sas, cres -
ci men to e de sen vol vi men to de nor te a sul do País,



tan to no Pan ta nal, como nos par ques na ci o na is, nas
pra i as, na Flo res ta Ama zô ni ca, nas ser ras, nas es tân -
ci as. Este País é bo ni to por na tu re za e aben ço a do por 
Deus. Por tan to, com essa vo ca ção, pre ci sa que os
go ver nan tes ana li sem quan to ele ga nha rá se fo men -
ta rem a ati vi da de de tu ris mo com be ne fí ci os per ma -
nen tes.

Vol tan do ao dis cur so, há um as sun to que se en -
con tra na pa u ta na ci o nal e é ques tão cru ci al para o tu -
ris mo, qual seja a re gu la men ta ção da ati vi da de de
agên ci as de vi a gem e de tu ris mo, ten do em vis ta o
po ten ci al do de sen vol vi men to do tu ris mo no Bra sil e o 
pa pel cru ci al da que las em pre sas no pro vi men to de
enor me gama de ser vi ços.

As nor mas que re gu la men tam as ati vi da des das 
agên ci as de tu ris mo são mu i to an ti gas e de fa sa das. O 
prin ci pal ins tru men to de re gu la men ta ção das agên ci -
as de vi a gem é o De cre to nº 84.934, de 1980. As sig -
ni fi ca ti vas trans for ma ções por que pas sou a ati vi da de 
do tu ris mo no Bra sil nos úl ti mos 20 anos tor na ram ob -
so le tos uma sé rie de dis po si ti vos des se de cre to. Além 
dis so, como essa nor ma é da épo ca do in ter ven ci o -
nis mo ex ces si vo do Esta do na eco no mia, foi sen do
aban do na da, prin ci pal men te após 1986, com a des -
re gu la men ta ção qua se que to tal do se tor, pro mo vi da
pelo Go ver no Sar ney.

A Lei nº 8.181, de 1991, que re es tru tu rou a
Embra tur, re a fir mou a com pe tên cia des sa au tar quia
de ”ca das trar as em pre sas, clas si fi car os em pre en di -
men tos de di ca dos às ati vi da des tu rís ti cas e exer cer a
fun ção fis ca li za do ra, nos ter mos da le gis la ção vi gen -
te“. No en tan to, o ca das tro dos pres ta do res de ser vi -
ços tu rís ti cos exi ge da em pre sa ape nas o nú me ro de
re gis tro do Impos to de Ren da da Pes soa Ju rí di ca e a
sua com po si ção so ci e tá ria. Ape sar de ser obri ga tó rio, 
não é fe i to por to das as em pre sas do se tor. Cal cu -
la-se que exis tem 16 mil e 800 agên ci as es ta be le ci as
em todo o País, mas as ca das tra das não pas sam de
10 mil. É im por tan te lem brar que es sas em pre sas,
jun tas, em pre gam, di re ta ou in di re ta men te, mais de
36 mil pes so as em todo o País. 

As em pre sas não ca das tra das são clan des ti nas
e ope ram no mer ca do de ma ne i ra ir re gu lar, pres tan do 
um ser vi ço sem qua li da de e con cor ren do des le al -
men te com as em pre sas le gal men te ca das tra das.
Ape sar de a Embra tur ter o po der de man dar fe char
as em pre sas não ca das tra das, não está exe cu tan do o 
seu po der de po lí cia, por não dis por de es tru tu ra e re -
cur sos hu ma nos e ma te ri a is para exer cer a fis ca li za -
ção de for ma ade qua da. E aqui que ro fa zer jus ti ça, e
até uma ho me na gem, ao Dr. Caio Luís de Car va lho,
Pre si den te da Embra tur, que tem re a li za do ex cep ci o -

nal tra ba lho à fren te da que le ór gão, cujo su ces so atu -
al do tu ris mo no Bra sil pode ser cre di ta do, em par te, à 
sua pes soa, ao seu des cor ti no, ao seu in te res se, em -
bo ra, como já dis se, aque le ór gão não dis po nha de
es tru tu ra e re cur sos ade qua dos.

A par da ques tão ope ra ci o nal, é pre ci so ter cri té -
ri os de re gu la men ta ção da ati vi da de de pres ta ção de
ser vi ços tu rís ti cos mu i to bem de fi ni dos, para que os
con su mi do res e os pró pri os agen tes de vi a gem que
atu am de for ma cor re ta e pro fis si o nal não se jam pre -
ju di ca dos. Não bas ta ape nas o ca das tra men to da for -
ma como é fe i to atu al men te. É pre ci so exi gir con di -
ções bá si cas para a aber tu ra de agên ci as de vi a gem
e pa drões mí ni mos de ope ra ção des sas em pre sas.

A Embra tur, em con jun to com a ABAV – Asso ci -
a ção Bra si le i ra das Agên ci as de Vi a gem, que re a li -
zou, re cen te men te, o seu con gres so aqui, em Bra sí -
lia, está es tu dan do os ter mos de uma nova auto-re gu -
la men ta ção para o se tor. Está, in clu si ve, em dis cus -
são uma clas si fi ca ção das agên ci as por ca te go ri as
que visa for ne cer ori en ta ção ao con su mi dor e in du zir
a bus ca de me lho ria de qua li da de do ser vi ço pres ta do 
pe las agên ci as de tu ris mo.

É nes se con tex to que apre sen to hoje, aqui, nes -
ta Casa, pro je to de lei de mi nha au to ria, que ”dis põe
so bre o exer cí cio das ati vi da des das agên ci as de vi a -
gens e tu ris mo“, que tem o ob je ti vo de dis ci pli nar e fi -
xar as atri bu i ções, di re i tos e res pon sa bi li da des das
em pre sas que li dam com as ati vi da des e ser vi ços re -
la ci o na dos ao tu ris mo, re gu lan do as atri bu i ções pri -
va ti vas das agên ci as de tu ris mo, os re qui si tos para o
re gis tro das em pre sas do ramo, às res pon sa bi li da des 
pelo exer cí cio da ati vi da de e às re la ções com os
usuá ri os. Hou ve a pre o cu pa ção em de fi nir as ati vi da -
des das agên ci as de vi a gem, as suas prer ro ga ti vas e
de ve res, bem como os di re i tos dos cli en tes.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
mi nha in ten ção é de que a pro pos ta sir va como um
mar co re gu la tó rio bá si co para o se tor, ori en tan do as
ati vi da des das agên ci as de tu ris mo e es ti mu lan do a
me lho ria da qua li da de dos ser vi ços.

Mu i to ain da tem que ser fe i to pelo se tor e, como
dis se no co me ço, a Sub co mis são de Tu ris mo, vin cu -
la da à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, tem pela
fren te um tra ba lho ár duo. Con tu do, acre di ta mos no
se tor e em sua im por tân cia para o País como fon te
ge ra do ra de de sen vol vi men to.

Por ora, apre sen to a pro po si ção nes ta Casa Le -
gis la ti va, com a cer te za de que os Srs. Par la men ta -
res, por meio do de ba te de mo crá ti co e da apre sen ta -
ção de suas idéi as e ex pe riên ci as, sa be rão aper fe i ço -
ar o as sun to, dan do a sua con tri bu i ção e apro van do



um pro je to que aten da ao se tor, tão es pe ra do por to -
dos aque les que com põem o tra ding do tu ris mo no
Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e Srs. 

Se na do res, a Pre si dên cia con vo ca ses são con jun ta do 
Con gres so Na ci o nal a re a li zar-se ama nhã, dia 24 de
ou tu bro, às 14 ho ras, no ple ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, des ti na da à apre ci a ção do Pro je to de Lei nº
10, de 2001, do Con gres so Na ci o nal, e do Pro je to de
Re so lu ção nº 5, de 2001, do Con gres so Na ci o nal.

A Pre si dên cia faz um ape lo aos Srs. Se na do res
no sen ti do de que com pa re çam ama nhã à ses são do
Con gres so Na ci o nal.

Em con se qüên cia, a Pre si dên cia con vo ca ses -
são ex tra or di ná ria do Se na do da re a li zar-se ama nhã,
às 18h30, com a se guin te Ordem do Dia:

– Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 294, de 1989; 

– Pro je to de Lei do Se na do nº 113, de 2000 –
Com ple men tar;

– Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 2, de 2000; 

– Pro je tos de Lei da Câ ma ra nºs 53, de 1997, e
26, de 2001; 

– Me di da Pro vi só ria nº 1, de 2001; e
– Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7 e

12, de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

a lis ta de ora do res. Con ce do a pa la vra ao emi nen te
Se na dor Car los Pa tro cí nio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – 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, ao lon go dos
úl ti mos anos, o Bra sil tem con se gui do as se gu rar uma
sé rie de con di ções que for ta le cem sua po si ção na tu -
ral de prin ci pal pólo la ti no-ame ri ca no do mun do glo -
ba li za do.

Digo que se tra ta de uma po si ção na tu ral em vir -
tu de, lo gi ca men te, da ex pres são de nos sa eco no mia
e do nos so con tin gen te po pu la ci o nal. So mos de lon -
ge, a ma i or eco no mia e a po pu la ção mais nu me ro sa
des ta re gião do Pla ne ta. 

No en tan to, du ran te mu i to tem po o re co nhe ci -
men to des sa li de ran ça es te ve obs cu re ci do por per sis -
ten tes pro ble mas in ter nos, com des ta que para a fra gi -
li da de da mo e da na ci o nal, que ti nha seu va lor real ra -
pi da men te cor ro í do pelo in si di o so pro ces so in fla ci o -
ná rio.

Hoje a es ta bi li da de eco nô mi ca e a cre di bi li da de
in ter na ci o nal con quis ta das pelo País vi e ram as so ci -

ar-se à pu jan ça de nos sa pro du ção e ao ta ma nho do
nos so mer ca do in ter no como fa to res de con so li da ção 
de nos sa li de ran ça. Adi ci o nal men te a con cre ti za ção
do Mer co sul, o de sen vol vi men to ex po nen ci al das te -
le co mu ni ca ções e a fa ci li da de dos vôos in ter na ci o na -
is aju dam a cri ar essa maré ex tre ma men te fa vo rá vel
ao Bra sil como a es co lha na tu ral das gran des com pa -
nhi as in ter na ci o na is para se di ar seus es cri tó ri os para
a Amé ri ca La ti na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é evi den -
te que essa po si ção con quis ta da re pre sen ta uma sig -
ni fi ca ti va van ta gem para o Bra sil. Na nova eco no mia
glo ba li za da as se gu rar uma po si ção cen tral em uma
das gran des re giões do Pla ne ta – e,a par tir des sa si -
tu a ção, tor nar-se a sede de vul to sos in ves ti men tos in -
ter na ci o na is – cons ti tui han di cap va li o so.

Por isso mes mo, ve nho hoje à tri bu na para aler -
tar con tra uma equi vo ca da po lí ti ca que vem sen do im -
ple men ta da nos úl ti mos me ses pelo Mi nis té rio do Tra -
ba lho, a qual, em al gu ma me di da, pre ju di ca nos sa in -
ser ção no mun do glo ba li za do e nos so es tra té gi co po -
si ci o na men to re gi o nal. Re fi ro-me aos cres cen tes em -
pe ci lhos bu ro crá ti cos que têm sido im pos tos à con -
ces são de vis tos tem po rá ri os de tra ba lho para exe cu -
ti vos es tran ge i ros. Esse pro ble ma não tem re ce bi do a
me re ci da aten ção nos cír cu los po lí ti cos e nos me i os
de co mu ni ca ção e, quan do abor da do, na ma i o ria das
ve zes o tem sido a par tir de uma vi são mío pe e mes -
qui nha. Não se tra ta, con tu do, em ne nhu ma me di da,
de uma ques tão ir re le van te. Ao con trá rio, nos sa po lí ti -
ca de con ces são de vis tos cons ti tui um dos in di ca do -
res de como a eco no mia na ci o nal irá se de sen vol ver
nos pró xi mos anos. Essa po lí ti ca é mu i to im por tan te
para o País e cru ci al para a meta a que se pro pôs a ci -
da de de São Pa u lo de tor nar-se o cen tro eco nô mi co e 
de to ma da de de ci sões da Amé ri ca La ti na no mun do
glo ba li za do.

Alguns por ta-vo zes de po si ções po pu lis tas, que
be i ram um na ci o na lis mo xe nó fo bo, an da ram re fe rin -
do-se de for ma bas tan te dura a ”es tran ge i ros que rou -
bam em pre gos de bra si le i ros“. Esse dis cur so, apa ren -
te men te, in flu en ci ou a po lí ti ca de con ces são de vis tos 
con du zi da pelo Mi nis té rio do Tra ba lho.

Cabe ques ti o nar, con tu do, o que há de con cre to
por trás do dis cur so fá cil e in con se qüen te. Va mos,
por tan to, aos nú me ros: no ano pas sa do, 654 exe cu ti -
vos de mul ti na ci o na is re ce be ram vis tos para tra ba lhar 
no Bra sil. No cor ren te ano, es ti ma-se que o nú me ro
deva che gar a mil. Pois bem. O que re pre sen ta isso no 
con tin gen te glo bal da for ça de tra ba lho no País? Não
mais do que mí se ros dois mi lé si mos por cen to da
nos sa for ça de tra ba lho! E esse nú me ro tor na-se ain -



da mais sig ni fi can te no con tex to de nos so mer ca do
la bo ral quan do se re cor da que a gran de ma i o ria des -
ses exe cu ti vos vem para fi car al guns anos e de po is
des lo car-se para ou tro país, para lá con ti nu ar a exer -
cer as suas fun ções.

Ou tro as pec to que pre ci sa ser men ci o na do,
para a cor re ta com pre en são do pro ble ma, é que es -
sas mes mas mul ti na ci o na is que tra zem exe cu ti vos
es tran ge i ros es tão cons tan te men te en vi an do os mais 
ca pa zes e bri lhan tes bra si le i ros de sua equi pe para
ga nha rem ex pe riên cia em ou tros pa í ses. Tra ta-se, é
ób vio, de um flu xo na tu ral, de duas mãos, ex tre ma -
men te be né fi co para o Bra sil. 

Nada obs tan te to das es sas evi dên ci as de que
es ta mos fren te a um ”as sal to“ ao mer ca do de tra ba lho 
de bra si le i ros, as em pre sas mul ti na ci o na is es tão en -
fren tan do di fi cul da des cada vez ma i o res para tra zer
mem bros de suas equi pes para o País. A le gis la ção
que re gu la a ma té ria não so freu mo di fi ca ções, mas o
pro ces so bu ro crá ti co tor nou-se bem mais len to. O
pro ce di men to que de ve ria es tar re sol vi do em al gu -
mas pou cas se ma nas, ago ra de man da me ses até a
sua so lu ção fi nal.

E, aqui, não po de mos nos ilu dir: quan do as em -
pre sas che gam à con clu são de que, efe ti va men te,
não po dem tra zer para cá, em tem po há bil, o pes so al
de que ne ces si tam, a con se qüên cia ló gi ca, para seus
pla ne ja do res es tra té gi cos, é in clu ir esse as pec to na
ava li a ção ge ral de cus tos e be ne fí ci os que de ter mi na
a lo ca li za ção de no vos in ves ti men tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse pro -
ble ma afe ta in dis tin ta men te as em pre sas mul ti na ci o -
na is que têm ne gó ci os no País. É par ti cu lar men te gra -
ve, con tu do, para aque las or ga ni za ções que de se jam
ter o Bra sil como base de suas ope ra ções para toda a
re gião, por que, nes se caso, evi den te men te, tor na-se
im pres cin dí vel tra zer para cá qua dros de mais ele va -
do po si ci o na men to hi e rár qui co.

Esta mos fren te a uma tris te iro nia: du ran te dé -
ca das, o Bra sil res sen tiu-se da ati tu de de com pa nhi as 
in ter na ci o na is que ins ta la vam seus es cri tó ri os para a
Amé ri ca La ti na em Mi a mi ou em Bu e nos Ai res. Re cla -
ma va, com ra zão, que de ci sões es sen ci a is para as
ope ra ções das fi li a is bra si le i ras e para a eco no mia
na ci o nal es ti ves sem sen do to ma das bem lon ge do
ter ri tó rio pá trio. Ago ra, quan do as con di ções so ci o e -
co nô mi cas cons pi ram para atra ir es sas em pre sas
para o Bra sil, so mos nós que cri a mos di fi cul da des bu -
ro crá ti cas in jus ti fi cá ve is para sua ins ta la ção.

Ora, se os exe cu ti vos re gi o na is não con se guem
se trans fe rir fa cil men te para os seus lo ca is de tra ba -
lho, as van ta gens de que atu al men te dis po mos fi cam

se ri a men te aba la das e es ses es cri tó ri os ten de rão a
ser trans fe ri dos para ou tros lo ca is. Vá ri os são os ca -
sos de em pre sas que, nes te mo men to, re a li zam gran -
des in ves ti men tos no País e es tão sen do gra ve men te
afe ta dos por atra sos bu ro crá ti cos na con ces são de
vis tos, que são de ca rá ter tem po rá rio. Cabe per gun -
tar: essa po lí ti ca cor res pon de ao me lhor in te res se do
Bra sil? 

Pre ci sa mos aten tar ain da para a si tu a ção par ti -
cu lar da ci da de de São Pa u lo, a me tró po le que fun ci o -
na como uma au tên ti ca lo co mo ti va da eco no mia na ci -
o nal. São Pa u lo re ú ne, como se sabe, um am plo es -
pec tro de van ta gens com pa ra ti vas: mão-de-obra es -
pe ci a li za da em abun dân cia, edu ca ção su pe ri or de
alto pa drão, di ver si fi ca do se tor fi nan ce i ro de ní vel
mun di al, vi bran te vida cul tu ral. Por tudo isso, a re gião
me tro po li ta na de São Pa u lo cons ti tui a es co lha na tu -
ral para se di ar a ma i o ria das em pre sas com atu a ção
con ti nen tal e, por via de con se qüên cia, to dos os em -
pre gos por ela cri a dos di re ta e in di re ta men te. Nes sa
me di da, a ci da de de São Pa u lo, em par ti cu lar, tem
mu i to a per der com essa po lí ti ca de vi são mío pe e es -
tre i ta, que cria di fi cul da des à trans fe rên cia de exe cu ti -
vos. A Câ ma ra Ame ri ca na de Co mér cio de São Pa u lo
tem aler ta do para a exis tên cia de vá ri as op ções re gi -
o na is ba se a das na ci da de que vêm en fren tan do sé ri -
os obs tá cu los ao de sen vol vi men to dos seus ne gó ci os 
por con ta des se pro ble ma.

Não te nho as sen to nes te ple ná rio na con di ção
de re pre sen tan te do Esta do de São Pa u lo. No en tan -
to, re i te ro que a me tró po le, mo ti vo de or gu lho para to -
dos os bra si le i ros, de sem pe nha pa pel de lo co mo ti va
de nos so de sen vol vi men to eco nô mi co. É ela, in dis cu -
ti vel men te, a ci da de bra si le i ra que re ú ne os me lho res
atri bu tos para con quis tar essa po si ção de cen tro eco -
nô mi co e de to ma da de de ci sões da Amé ri ca La ti na
no mun do glo ba li za do. Por tan to, é de ver de todo ho -
mem pú bli co bra si le i ro apo i ar a as pi ra ção pa u lis ta na
de con so li dar essa po si ção. 

De res to, a po lí ti ca res tri ti va na con ces são de
vis tos tem po rá ri os de tra ba lho para os al tos exe cu ti -
vos de em pre sas mul ti na ci o na is é par ti cu lar men te
pre ju di ci al para a ci da de de São Pa u lo, mas tam bém
é no ci va para o País como um todo. Lem bre mos que o 
Go ver no anun cia em bre ve a cri a ção da Agên cia de
Pro mo ção ao Inves ti men to Estran ge i ro, uma ini ci a ti va 
da ma i or im por tân cia que cons ti tui, com cer te za, uma 
das pri o ri da des do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so. Não fa ria sen ti do al gum, to da via, des pen der 
um gran de vo lu me de re cur sos pú bli cos para atra ir in -
ves ti do res es tran ge i ros se, ao mes mo tem po, pra ti -
ca-se uma po lí ti ca que su ge re que os exe cu ti vos es -



tran ge i ros não são bem-vin dos. Afi nal, se ria mu i ta in -
ge nu i da de su por que uma em pre sa es tran ge i ra irá in -
ves tir cen te nas de mi lhões de dó la res no Bra sil sem
en vi ar para cá uma par te da sua pró pria equi pe.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o de sen -
vol vi men to da ciên cia, da tec no lo gia e das for ças pro -
du ti vas ge rou um novo mun do, onde as fron te i ras na -
ci o na is não re pre sen tam mais li mi tes às tran sa ções
eco nô mi cas. Qu al quer soma de di nhe i ro pode ser
trans fe ri da de um lado a ou tro do pla ne ta, me di an te o
sim ples pres si o nar de uma te cla. Os pro du tos dis po -
ní ve is no mer ca do in ter no de um de ter mi na do país
são ori gi ná ri os das mais di ver sas lo ca li da des e, mu i -
tas ve zes, são mon ta dos a par tir de com po nen tes
tam bém, por sua vez, ori un dos de vá ri os pa í ses. 

Isso é um dado da re a li da de. A glo ba li za ção é
um fe nô me no con cre to e con so li da do, con tra o qual
so men te os in gê nu os ou os mal in ten ci o na dos po dem 
pre ten der in sur gir-se. O úni co ca mi nho que cor res -
pon de aos in te res ses na ci o na is é bus car, den tro des -
se novo con tex to, a me lhor e mais van ta jo sa in ser ção
para o Bra sil. 

O mun do mo der no não tem mais lu gar para xe -
no fo bi as pa ra nói cas. Os pro ble mas de nos so mer ca -
do de tra ba lho não são ca u sa dos pela vin da de al tos
exe cu ti vos es tran ge i ros para ocu par car gos de di re -
ção em suas em pre sas. A po lí ti ca de di fi cul tar a con -
ces são de vis tos para exe cu ti vos de com pa nhi as in -
ter na ci o na is re pre sen ta um ver da de i ro ”tiro no pró -
prio pé“, um ”gol con tra“ os in te res ses do Bra sil.

Por isso, en ca re ço ao Mi nis té rio do Tra ba lho, a
seu di nâ mi co e com pe ten te ti tu lar, Mi nis tro Fran cis co
Dor nel les, que ado te uma pos tu ra de ma i or fle xi bi li da -
de na con ces são des ses vis tos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Con ce do um apar te, com mu i ta hon ra, ao emi nen te
Se na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – No bre 
Se na dor Car los Pa tro cí nio, eu gos ta ria de po der fa zer 
uma bre ve com pa ra ção en tre a for ma de in ser ção do
Bra sil na glo ba li za ção – que, para mim, é um fe nô me -
no que exis te há mais de dois mi lhões de anos, des de
que a in qui e tu de hu ma na o trou xe para a sua fase nô -
ma de – e aque la que o Ja pão ado tou a par tir e 1863,
quan do três da im yos, se nho res fe u da is, en tre ga ram
to das as suas ter ras ao Go ver no e pro mo ve ram uma
re for ma, uma res ta u ra ção Me i ji, que, en tre ou tras co i -
sas, sem re vo lu ção bur gue sa, cri ou uma bur gue sia no 
Esta do. Foi o Esta do fe u dal ja po nês quem cri ou a bur -

gue sia ja po ne sa e, a par tir daí, uma sé rie de re for mas 
in te li gen tes per mi ti ram que o Ja pão al can ças se, há
pou co tem po, o ní vel de se gun da ma i or ren da per ca -
pi ta do mun do, ul tra pas san do os Esta dos Uni dos.

Não ape nas a re for ma agrá ria como tam bém a
de 1870 e a re for ma mo ne tá ria, a in fla ção e o seu
com ba te, a cons ti tu ci o na li za ção por meio de uma có -
pia da Cons ti tu i ção ale mã. Embo ra, em 1514 já es ti -
ves se che gan do lá o Pa dre São Fran cis co Xa vi er, o
Ja pão não re cor reu a ne nhum téc ni co es tran ge i ro, a
não ser àque les que es co lheu, pa gan do a peso de
ouro. Foi mu i to di fe ren te sua for ma de in ser ção e de
ab sor ção da tec no lo gia mais ele va da do mun do. Man -
da ram téc ni cos para es tu dar a gran de re vo lu ção da
quí mi ca ocor ri da na Ale ma nha, no fi nal do sé cu lo
XIX, tra zen do-os de vol ta ao país jun ta men te com ou -
tros que im plan ta ram o ca pi ta lis mo in dus tri al de alta
tec no lo gia. Obvi a men te não con si go de mons trar nes -
se apar te como nos sa in ser ção é bur ra em re la ção à
do Ja pão, fe i ta como uma for ma de re a ção aos ata -
ques do Co mo do ro Mat tew C. Perry, que che gou ao
país com vá ri as cor ve tas, em 1853, dan do ti ros so bre
a po pu la ção num fe ri a do. O Ja pão per ce beu que,
con tra ve ne no de co bra, só ve ne no de co bra, e se
trans for mou ra di cal men te e por com ple to, em pou co
tem po, para se de fen der dos Esta dos Uni dos, que já
ha vi am mos tra do sua ca pa ci da de de ata que na mes -
ma épo ca em que a Ingla ter ra fez as duas guer ras de
ópio con tra a Chi na e in va diu vá ri os pa í ses asiá ti cos.
O ca pi ta lis mo ja po nês foi re a ti vo e pre ven ti vo. Pa re -
ce-me que es ta mos en tre gan do não ape nas as com -
pa nhi as es ta ta is com suas pro pri e da des fun diá ri as,
mas tam bém ab di can do da pos si bi li da de de de sen -
vol ver qual quer tec no lo gia re al men te na ci o nal. Não
me con si de ro xe nó fo bo, mu i to pelo con trá rio. Entre -
tan to, pa re ce-me ób vio que, como dis se cer to Mi nis -
tro dos Esta dos Uni dos, ”tec no lo gia não se dá, ven -
de-se, é uma mer ca do ria“ – e ca rís si ma, ob je to de
uma in dús tria. No to can te à R & D Re se arch and De -
ve lop ment, uma in dús tria nor te-ame ri ca na, 70% são 
fi nan ci a dos pelo Go ver no, gas tan do-se, ape nas em
pes qui sa e de sen vol vi men to nos Esta dos Uni dos,
mais do que o to tal do or ça men to fran cês. Esse fato
de mons tra que, para nós, é im pos sí vel al can çar esse
ní vel de de sen vol vi men to tec no ló gi co. Esse é o meu
pon to de vis ta, que ob vi a men te re sul ta de uma cu ri o -
si da de de com pa rar o que fi ze mos no Bra sil a nos sa
aber tu ra a tudo o que é es tran ge i ro e ex ter no em re la -
ção àqui lo que o Ja pão fez – uma ar ti cu la ção al ta -
men te in te li gen te, sa in do do fe u da lis mo exis ten te até
1863 para, 30 anos de po is, atin gir o ní vel de ca pi ta lis -
mo ra zo a vel men te de sen vol vi do. Por meio de cin co



guer ras, in clu si ve, con se guiu tam bém no se tor de ar -
mas, de sen vol ver uma tec no lo gia ele va da. Mu i to obri -
ga do, Exce lên cia.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Emi nen te Se na dor La u ro Cam pos, evi den te men te
sou eu quem agra de ce a V. Exª e, se mais tem po hou -
ve ra, te ría mos uma aula bri lhan te do emi nen te Se na -
dor La u ro Cam pos, que é um ca te drá ti co de Eco no -
mia da Uni ver si da de de Bra sí lia, um eter no es tu di o so
dos pro ble mas eco nô mi cos do nos so País, co nhe ce -
dor, como pou cos, do de sen vol vi men to des sas na -
ções, do pro ces so como elas se de sen vol ve ram. 

Tam bém pen so como S. Exª quan to à glo ba li za -
ção, que é um fe nô me no mais re cen te, mais mo der no 
– na épo ca ci ta da por V. Exª ain da não exis tia a pa la -
vra ”glo ba li za ção“. Tal fe nô me no veio, evi den te men te, 
com o avan ço das te le co mu ni ca ções do mun do in te i -
ro, con for me eu dis se aqui hoje. Com um aper to de
bo tão, hoje é pos sí vel de po si tar uma im por tân cia sig -
ni fi ca ti va de dó la res num pa ra í so fis cal, e isso é algo
re cen te. Evi den te men te, o Ja pão e ou tras na ções
mais de sen vol vi das pu de ram pres cin dir de in te li gên -
ci as ou tras. Sou como V. Exª, tam bém não en ten do
que a glo ba li za ção seja be né fi ca para as nos sas na -
ções emer gen tes não; mu i to pelo con trá rio, sem pre
con si de rei a glo ba li za ção como o novo mo de lo de ca -
pi ta li za ção, de co lo ni za ção atra vés do de sen vol vi -
men to ci en tí fi co, tec no ló gi co que se in je ta nes sas ou -
tras na ções. Mas é um fe nô me no ine xo rá vel, emi nen -
te Se na dor La u ro Cam pos, que já veio e está aí, ago -
ra cabe a nós nos de fen der mos dela. É exa ta men te
por isso que sem pre pre ser vei a ge ra ção de em pre go
e ren da no nos so País, e es tou ques ti o nan do essa
de mo ra na con ces são do vis to, ain da que tem po rá rio,
aos gran des exe cu ti vos das em pre sas mul ti na ci o na is
que vêm para o nos so País.

O Bra sil es co lheu a glo ba li za ção como re gi me a
ser im plan ta do do ra van te. Po de re mos mu dar isso al -
gum dia. Já es co lhe mos o li be ra lis mo e o ne o li be ra lis -
mo, pri va ti za mos as nos sas gran des em pre sas e as
en tre ga mos ao ca pi tal in ter na ci o nal. É ne ces sá rio
que per mi ta mos que es ses exe cu ti vos ve nham to mar
con ta de nos sas em pre sas, até para tra zer al gum
know-how, al gum co nhe ci men to ci en tí fi co e tec no ló -
gi co que de te nham a mais do que os nos sos com pa -
tri o tas.

Emi nen te Se na dor La u ro Cam pos, fiz um dis -
cur so, ou tro dia, em que la men ta va a per da dos cé re -
bros bra si le i ros, dos ci en tis tas que for ma mos aqui e
que vão para o ex te ri or, por não con se gui rem o em -
pre go e a co lo ca ção que me re cem.

Agra de ço mu i to a par ti ci pa ção de V. Exª, que
nos deu uma ver da de i ra aula, mas que ro so li ci tar ao
Mi nis té rio do Tra ba lho que fa ci li te es ses vis tos tem po -
rá ri os, por que são pes so as que vêm cu i dar das suas
em pre sas ou, às ve zes, das nos sas, e tra zer co nhe ci -
men tos ci en tí fi cos e tec no ló gi cos mais avan ça dos.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Ra mez Te bet, 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. 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 Ri car do San tos. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
(Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.
(Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor José Fo -
ga ça. S. Exª dis põe de vin te mi nu tos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – 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, no avul so que
os Co le gas têm em mãos, cons ta que ama nhã, quar -
ta-fe i ra ha ve rá uma vo ta ção es pe ci a lís si ma nes ta
Casa. 

Como pri me i ro item da pa u ta ama nhã ire mos
apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 01, de 2001, ou seja,
é a pri me i ra me di da pro vi só ria edi ta da após a emen -
da cons ti tu ci o nal que in tro du ziu um sis te ma mais res -
tri ti vo para a edi ção de me di das pro vi só ri as. É a pri -
me i ra me di da pro vi só ria pro du zi da nes se novo con -
tex to, nes sa nova si tu a ção.

Qu e ro fa zer o re gis tro de que a vo ta ção que fa -
re mos ama nhã, na ver da de, será, em mi nha opi nião,
o mais im por tan te ato par la men tar le gis la ti vo des te
sé cu lo. É evi den te que o sé cu lo ain da tem vida cur ta,
mas nada tão im por tan te acon te ceu em ní vel de vida
par la men tar e le gis la ti va quan to a vo ta ção da Me di da
Pro vi só ria nº 01,de 2001, que ocor re rá ama nhã. Res -
sal to o fato de que se tra ta de uma me di da pro vi só ria
vo ta da pri me i ro na Câ ma ra dos De pu ta dos e, ago ra,
no Se na do Fe de ral.

Como to dos sa be mos, a me di da pro vi só ria tem
que ser vo ta da em 60 dias. Por tan to, está em um re gi -
me de ab so lu ta pri o ri da de, pre va lên cia so bre to das
as de ma is ma té ri as de li be ra ti vas em an da men to na
Casa.



Então, cha mo a aten ção para o fato de que te -
mos uma me di da pro vi só ria da ma i or im por tân cia, de
ine gá vel e ab so lu ta ur gên cia, da mais in con tes tá vel e
in dis cu tí vel re le vân cia. E, só por ser mu i to ur gen te e
re le van te, teve que ser edi ta da pelo Se nhor Pre si den -
te da Re pú bli ca.

Re go zi jo-me com o Con gres so Na ci o nal, com a
Câ ma ra dos De pu ta dos e com o Se na do Fe de ral,
pelo fato de ter mos apro va do uma emen da Cons ti tu -
ci o nal que pro pi cia a nova si tu a ção ju rí di ca, ins ti tu ci o -
nal e le gis la ti va no País. Isso é im por tan te para o
mun do ju rí di co, para as ins ti tu i ções de mo crá ti cas e
para a ope ra ci o na li da de do pro ces so le gis la ti vo. Me -
di da pro vi só ria não é mais um pro du to di le tan te, não é 
mais uma de li be ra ção so li tá ria, iso la da e ego ís ta do
Pre si den te da Re pú bli ca. Me di da pro vi só ria não é
mais uti li za da para re sol ver qual quer ques tão ir re le -
van te e sem ur gên cia. Me di da pro vi só ria ago ra só é
edi ta da para fins ab so lu ta men te ur gen tes e in con tes -
ta vel men te re le van tes.

Aqui me re por to a uma cena que vivi no fi nal da
se ma na pas sa da, jun ta men te com re pre sen tan tes do 
Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul. Eu, que
sou opo si ção ao Go ver no atu al da que le Esta do,
acom pa nhei um Se cre tá rio de Esta do, o Dr. Dir ceu
Lo pes, numa vi si ta ao Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o -
nal e ao Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil, jun ta men te
com um gru po de pre fe i tos e re pre sen tan tes do Esta -
do do Rio Gran de do Sul. Na pri me i ra vi si ta, ao Mi nis -
té rio da Inte gra ção Na ci o nal, es tá va mos pre sen tes
eu, a Se na do ra Emi lia Fer nan des e, in clu si ve, o
Vice-Go ver na dor do Esta do, Mi guel Ros set to. Na se -
gun da vi si ta, ao Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil, es tá va -
mos o Se na dor Pe dro Si mon, a Se na do ra Emi lia Fer -
nan des e tam bém este re pre sen tan te do Rio Gran de
do Sul. Mas o que pre ten di am os re pre sen tan tes do
Rio Gran de do Sul? Pre ten di am tão-so men te so li ci tar
ao Go ver no, ao Pre si den te da Re pú bli ca, pela via dos 
seus Mi nis tros, que fos sem li be ra dos re cur sos para
aten di men to, da mais ab so lu ta ur gên cia, as pes so as
de sas sis ti das, aban do na das, so fri das, po bres, mi se -
rá ve is, que es tão sen do as so la das pe las en chen tes
no Rio Gran de do Sul.

Esta épo ca, se tem bro e ou tu bro, é mar ca da por
ci clo nes, por ven tos for tes, por chu vas tor ren ci a is, por 
en chen tes de pro por ção ca tas tró fi ca no nos so Esta -
do, com re sul ta dos ex tre ma men te dra má ti cos, mu i tas 
ve zes até trá gi cos do pon to de vis ta so ci al, do pon to
de vis ta das po pu la ções mais po bres, das po pu la -
ções pe ri fé ri cas, em um gran de nú me ro de ci da des ri -
be i ri nhas do Rio Gran de do Sul. De fato, so mos tes te -
mu nhas de que es sas ca la mi da des ocor re ram e de

que hou ve, re al men te, uma si tu a ção de bru tal de ses -
pe ro por par te des sas fa mí li as, que fi ca ram sem casa, 
fi ca ram com ple ta men te de sas sis ti das, numa si tu a ção 
de mi sé ria, numa si tu a ção de po bre za, numa si tu a -
ção re al men te la men tá vel, Sr. Pre si den te. Não se tra -
ta de ne nhu ma ten ta ti va de co lo car tin tas mais for tes
nos fa tos ou na re a li da de; tra ta-se tão-so men te de um 
re tra to sin té ti co e ver da de i ro do que acon te ceu.

Então, vi e ram aqui os re pre sen tan tes do Go ver -
no do Esta do, acom pa nha dos pe los Srs. Se na do res,
para so li ci tar ao Go ver no Fe de ral li be ra ção de re cur -
sos a fim de que, por via do Go ver no Esta du al, se jam
dis tri bu í dos aos Mu ni cí pi os, para aten di men to des sas 
pes so as que lá se en con tram sem casa, sem co mi da,
sem abri go, sem es co la para os fi lhos, en fim, em uma
si tu a ção re al men te tris te, dra má ti ca e, di ria, trá gi ca.

O Pre si den te da Re pú bli ca des pa chou fa vo ra -
vel men te, ven do que se tra ta va de uma re i vin di ca ção
sé ria, trans pa ren te, por que es ta vam pre sen tes não
só os re pre sen tan tes do Go ver no Esta du al – não que -
ro di zer que es ses não ha ve ri am de me re cer con fi an -
ça – mas tam bém a re pre sen ta ção de to dos os par ti -
dos. Isso deu um cu nho de se ri e da de, deu con sis tên -
cia ao pe di do. Ou vi dos es ses re pre sen tan tes pelo Mi -
nis tro da Inte gra ção e pelo Mi nis tro-Che fe da Casa
Ci vil, no dia se guin te, o Pre si den te da Re pú bli ca deu
des pa cho fa vo rá vel, o que aqui, des de logo, que re -
mos agra de cer. O Rio Gran de agra de ce ao Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca o fato de tão ime di a ta men te,
de tão pron ta men te ter aten di do a uma re i vin di ca ção
do Esta do. Di ri jo esse agra de ci men to in clu si ve ao Lí -
der do Go ver no, aqui pre sen te, Se na dor Artur da Tá -
vo la. O Go ver no do Rio Gran de do Sul está re ce ben -
do re cur sos que da rão pro vi men to às ne ces si da des
dos fla ge la dos das en chen tes do Esta do, as nos sas
te ne bro sas en chen tes de São Mi guel, do mês de se -
tem bro, que se re pe tem ano a ano com ci clo nes, chu -
vas tor ren ci a is, lama, des tru i ção de ca sas e cre ches,
des mon te de es co las, de sa bri go de cri an ças, que
pro vo cam, en fim, uma si tu a ção re al men te dra má ti ca.
A aju da do Go ver no me re ce o nos so agra de ci men to,
o qual é pre ci so re gis trar.

Mas que ro sa li en tar que o fato po lí ti co, ins ti tu ci -
o nal, ju rí di co e le gis la ti vo, para o qual que ro cha mar a
aten ção, é mu i to sim ples e re ve lou-se no fi nal da en -
tre vis ta e da au diên cia con ce di da pelo Sr. Mi nis -
tro-Che fe da Casa Ci vil, que dis se: ”Assim que o Pre -
si den te des pa char, pre ci sa re mos de uma me di da pro -
vi só ria para fa zer com que os re cur sos se jam ime di a -
ta men te li be ra dos“. Re pe ti rei isso por ser da ma i or im -
por tân cia, Sr. Pre si den te. Dis se o Sr. Mi nis tro-Che fe



da Casa Ci vil: ”Assim que o Pre si den te da Re pú bli ca
des pa char fa vo ra vel men te, pre ci sa re mos de uma me -
di da pro vi só ria, que tem efe i to de lei ime di a to as sim
que edi ta da, para que os re cur sos se jam li be ra dos
ime di a ta men te, sem mais de lon gas“. Re cur sos para
mi ni mi zar o efe i to de en chen tes, para so cor rer fla ge -
la dos, não po dem es pe rar por uma bu ro cra cia in ter -
mi ná vel, de me ses, não po dem es pe rar por se qüên ci -
as ad mi nis tra ti vas lon gas e pe no sas, como cos tu ma
acon te cer. Re cur sos para fla ge la dos têm que sair
qua se que no mes mo dia. Des sa for ma, evi den cia-se
de ma ne i ra ab so lu ta uma ver da de: não se po dia aca -
bar com o ins ti tu to da me di da pro vi só ria. Esta va pro -
fun da men te equi vo ca do quem que ria ex tin guir de fi ni -
ti va men te, quem que ria su pri mir para sem pre, ad ae -
ter num, as me di das pro vi só ri as da Cons ti tu i ção bra -
si le i ra. Elas são ne ces sá ri as, im pres cin dí ve is e efi ci -
en tes para aju dar os mais po bres, os fla ge la dos, para
so cor rer si tu a ções de ca la mi da de, si tu a ções de ca -
tás tro fes na tu ra is, como as que têm ocor ri do no Rio
Gran de do Sul.

O Go ver no de Opo si ção do PT no Rio Gran de do
Sul, que bate tan to no Se nhor Fer nan do Hen ri que Car -
do so, te nho cer te za, deve es tar agra de ci do pelo pron to
aten di men to de Sua Exce lên cia. Deve, tam bém, es tar
dan do gra ças aos céus por ain da exis tir, na Cons ti tu i -
ção, o ins ti tu to da me di da pro vi só ria. É esse ins ti tu to as -
se gu ra do, ga ran ti do cons ti tu ci o nal men te, que dá ao
Go ver no opo si ci o nis ta, man ti do pelo PT no Rio Gran de
do Sul e que bate tan to no Go ver no Fe de ral, essa pos si -
bi li da de de re ce ber qua se que ime di a ta men te os re cur -
sos que, diga-se a bem da ver da de, não são para o Go -
ver no fun ci o nar mas para aten der aos atin gi dos pe las
en chen tes no Esta do.

Esse é o pri me i ro dado, a pri me i ra ver da de ab so -
lu ta e im pe cá vel, al tis so nan te ver da de, Sr. Pre si den te.
Esta va er ra do quem que ria aca bar de ma ne i ra de fi ni ti va 
com as me di das pro vi só ri as, por que, sem elas, não ha -
ve ria ins tru men to, até mes mo ca mi nho tão pron to, tão
efi caz, tão ins tan tâ neo para aten der ao in te res se pú bli -
co como aten dem as me di das pro vi só ri as.

Esse é o pri me i ro ele men to. A me di da pro vi só ria 
não de ve ria ter aca ba do. Esta va cer to quem dis se
que as me di das pro vi só ri as têm que ser man ti das, e
as man ti ve mos, mas de ve mos res trin gir o seu uso,
de ve mos li mi tar o po ten ci al que tem o Go ver no à sua
dis po si ção, de ma ne i ra ge ne ro sa, de edi tar uma me -
di da pro vi só ria atrás da ou tra. 

E há al gu ma dú vi da, al gu ma in da ga ção em tor -
no do fato de que uma me di da pro vi só ria, edi ta da em
ca rá ter de ur gên cia e re le vân cia, para aten der a fla -
ge la dos de uma en chen te é algo ur gen te? Há al gu ma
dú vi da de que ela é ur gen te e re le van te do pon to de
vis ta so ci al, po lí ti co, ins ti tu ci o nal, ju rí di co e le gis la ti -
vo? Não. Tra ta-se de ur gên cia e re le vân cia in con tes -
ta vel men te.

Sr. Pre si den te, fico sa tis fe i to de ver que o País
está sob nova or dem ju rí di ca, ins ti tu ci o nal e le gis la ti -
va. O País tem um novo pa ra dig ma, um novo pa râ me -
tro le gis la ti vo. Me di da pro vi só ria sim, mas para o que
é ver da de i ra men te ur gen te e in con tes ta vel men te re -
le van te. Esse é o caso do pron to aten di men to aos fla -
ge la dos, aos de sas sis ti dos, aos aban do na dos, ao so -
fri do povo atin gi do pelo dra ma das en chen tes no Rio
Gran de do Sul.

Não te nho dú vi da al gu ma em afir mar que a Me -
di da Pro vi só ria nº 1, já apro va da na Câ ma ra, que teve
como Re la tor um De pu ta do do PT, da Opo si ção. O
De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho, Re la tor da ma té ria,
pro fe riu pa re cer fa vo rá vel. A ma té ria foi apro va da por
una ni mi da de, na Câ ma ra, sem dis cus são. Por que um 
Re la tor da Opo si ção emi te pa re cer fa vo rá vel? Por
que os De pu ta dos vo tam una ni me men te, sem fis su ra
al gu ma, sem que quem quer que seja le van te al gu ma
dú vi da so bre a ur gên cia e re le vân cia da ma té ria? Por -
que ela é, re al men te, re le van te e ur gen te.

E é por isso que ouso di zer, Sr. Pre si den te, e
não ti tu be io em afir mar que a par tir da nova fór mu la
ado ta da na Cons ti tu i ção para a edi ção de me di das
pro vi só ri as, a par tir da emen da cons ti tu ci o nal que
aqui apro va mos, no Con gres so Na ci o nal, e pro mul ga -
mos há pou cos dias, esse novo re gi me para as me di -
das pro vi só ri as vai for çar, obri gar e cons tran ger este
Go ver no e os fu tu ros Go ver nos, este Pre si den te da
Re pú bli ca e os fu tu ros e su ces si vos Pre si den tes da
Re pú bli ca a uti li za rem esse ins tru men to cha ma do MP 
ou me di da pro vi só ria so men te e ex clu si va men te em
caso de ver da de i ra e ine gá vel re le vân cia e ur gên cia.
Esse é o fato, esse é o ele men to, a meu ver, no tá vel a
ser des ta ca do e a ser sa li en ta do, Sr. Pre si den te, na
vo ta ção de ama nhã. 

Me di da Pro vi só ria nº 1 de 2001. É a pri me i ra do
novo sis te ma, é a pri me i ra do novo re gi me. Fico sa tis -
fe i to em sa ber que ela nas ce num con tex to da mais
ab so lu ta apro va ção ge ral, ou seja, não há uma voz
dis cor dan te, não há um ele men to con trá rio, não há
um pon to se quer que pos sa ser ob je to de dú vi da. Ela



é, ri go ro sa men te ur gen te e ab so lu ta men te re le van te.
E isso, Sr. Pre si den te, nos dá uma gran de sa tis fa ção
por que o Con gres so lu tou por tre ze anos para che gar
a esse novo mo de lo, que está fun ci o nan do, dan do re -
sul ta dos.

Me di da pro vi só ria tem de exis tir para es ses ca -
sos, para si tu a ções se me lhan tes a es sas. As me di das 
pro vi só ri as têm de ser re le van tes e ur gen tes? Sim,
têm de ser. O Pre si den te da Re pú bli ca não edi ta rá ir -
res pon sa vel men te, da dos os ele men tos que se su ce -
dem em ter mos de di fi cul da de de apro va ção, em ter -
mos de obs tá cu los re gi men ta is e con gres su a is à
apro va ção da ma té ria. O Pre si den te da Re pú bli ca
não po de rá edi tar me di das pro vi só ri as com a fluên cia
e em quan ti da de como an te ri or men te.

Por tan to, faço o re gis tro, Sr. Pre si den te, de que
não há a me nor dú vi da de que essa vo ta ção até po de -
rá pas sar des per ce bi da ama nhã, sem mu i ta ên fa se
nos dis cur sos e de ba tes, po de rá pas sar até clan des ti -
na men te den tro da vida par la men tar a Me di da Pro vi -
só ria nº 01, de 2001, que é o novo mo de lo de me di da
pro vi só ria ado ta da em nos sa Cons ti tu i ção. Mas eu
digo: vai ser a mais im por tan te vo ta ção des te sé cu lo,
por que é ca rac te ri za do ra de uma nova re a li da de po lí -
ti ca, ju rí di ca, ins ti tu ci o nal, le gis la ti va e de mo crá ti ca.
Me re ce, por tan to, o re gis tro e até, Sr. Pre si den te, uma 
gran de co me mo ra ção.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

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 Pa u lo Sou to.

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, V. Exªs sa bem que te -
nho pa u ta do o meu com por ta men to nes ta Casa com
mu i ta mo de ra ção. Entre tan to, hoje que ro di zer que
não te nho ab so lu ta men te qual quer dú vi da em afir mar 
que será da ex clu si va res pon sa bi li da de da Fu nai,
pela sua omis são e pelo seu des ca so, qual quer ato
que ocor ra nos Mu ni cí pi os de Pau-Bra sil, Ita ju do Co -
lô nia e Ca ma cã, re sul tan te da in va são de mais de 60
pro pri e da des por ín di os que se con si de ram – e é um
pro ble ma que está en tre gue à Jus ti ça – den tro de
uma re ser va in dí ge na. Essa é uma ques tão sem de fi -
ni ção que já se ar ras ta há mu i tos anos no Esta do da
Ba hia, tra zen do in tran qüi li da de e im pos si bi li tan do
que es ses Mu ni cí pi os te nham uma pers pec ti va de fu -
tu ro.

Não que ro, ab so lu ta men te, dis cu tir o que cabe à 
Jus ti ça: se essa área é ou não é uma re ser va in dí ge -
na. A ver da de é que, há mais de 50 anos, mu i tos pro -
pri e tá ri os, al guns in clu si ve com tí tu los da dos pelo
Esta do da Ba hia, tra ba lham e pro du zem na que la re -
gião. Entre tan to, a par tir de de ter mi na do mo men to, e
sob as vis tas da Fu nai, co me ça ram a exis tir in va sões,
al gu mas ve zes de for ma vi o len ta, de sa lo jan do pro pri -
e tá ri os e cri an do um cli ma de ab so lu ta in tran qüi li da de 
na re gião, como o que exis te nes se mo men to. A si tu a -
ção é um pou co di fe ren te, por exem plo, do que ocor re
na Re gião Nor te. Esta mos fa lan do de pro pri e tá ri os de 
100 hec ta res, 150 hec ta res, 200 hec ta res, mu i tos dos
qua is há mais de 50 anos vi vem com suas fa mí li as e
tra ba lham nes sas pro pri e da des. Mas a Fu nai tem ig -
no ra do tudo isso. Não é pos sí vel a essa al tu ra con ti -
nu ar es pe ran do uma de ci são da Jus ti ça. O Go ver no
Fe de ral tem de to mar uma pro vi dên cia. Te nho cer te za 
que, se a Fu nai e o Go ver no Fe de ral so li ci ta rem a co -
la bo ra ção do Go ver no do Esta do para en con trar uma
so lu ção, o Exe cu ti vo não se fur ta rá a dis cu tir com a
Fu nai uma al ter na ti va. Não é pos sí vel o que es ta mos
ven do ago ra: fa mí li as sen do ex pul sas de suas pro pri -
e da des, que ocu pam há mais de 50 anos, sob as vis -
tas com pla cen tes da Fu nai, sem que o Go ver no do
Esta do pos sa fa zer algo, por que sem pre se diz que se 
tra ta de uma área in dí ge na. E o Go ver na dor tem res -
pe i ta do isso, com o in tu i to ex clu si vo de im pe dir con fli -
tos como o que ocor reu cer ta fe i ta quan do a Po lí cia
Mi li tar para lá en vi ou al guns po li ci a is – e dois de les fo -
ram mor tos. Até ago ra, não se sabe de ne nhu ma in -
ves ti ga ção que te nha, efe ti va men te, che ga do à au to -
ria do as sas si na to de dois po li ci a is mi li ta res da Po lí cia 
Mi li tar do Esta do da Ba hia.

Por tan to, es tou aqui, nes te mo men to, para fa zer 
um ape lo. Não sei mais se de ve ria fazê-lo, por que já
fui ao Mi nis tro da Jus ti ça, mu i tos De pu ta dos já fo ram
à Fu nai, e nada, até ago ra, foi re sol vi do. A Fu nai, ul ti -
ma men te, tem cha ma do al guns pro pri e tá ri os para
com prar as pro pri e da des, an te ci pan do-se, por tan to, a 
uma de ci são da Jus ti ça. Eles são re ti ra dos des sas
pro pri e da des e, mu i tas ve zes, fi cam me ses, anos
sem re ce ber os re cur sos pro ve ni en tes des sas in de ni -
za ções. A essa al tu ra, o que exis te é um de ses pe ro de 
fa mí li as que vi vem da pro du ção. Insis to, são pro pri e -
tá ri os pe que nos e, mu i tos de les, de pen dem do seu
pró prio tra ba lho para po der so bre vi ver. E não há a
me nor sen si bi li da de da Fu nai para en con trar uma so -
lu ção, que não pode, como eu dis se, con ti nu ar de pen -



den do de uma de ci são ju di ci al. É pre ci so que se en -
con tre uma so lu ção, mas, en quan to não se en con tra
essa so lu ção, não é pos sí vel que fi car as sis tin do  ou
quem sabe até es ti mu lan do – a in va são des sas pro -
pri e da des, com a ex pul são des sas fa mí li as, que são
co lo ca das pra ti ca men te na mi sé ria por essa ati tu de
da Fu nai que con si de ro ir res pon sá vel.

Por tan to, re no vo esse ape lo. Espe ro e peço a to -
dos os en vol vi dos nes se con fli to para que, pelo amor
de Deus, não haja vi o lên cia, por que essa se ria a pior
so lu ção que po de ría mos ter. Sem dú vi da ne nhu ma,
res pon sa bi li za rei a Fu nai, se acon te cer algo tan to a
ín di os como a não-ín di os nes se con fli to que está se
es ta be le cen do em cer ca de três Mu ni cí pi os do Esta -
do da Ba hia. É uma si tu a ção que já se ar ras ta há mu i -
to tem po e é pre ci so uma po si ção fir me da Fu nai para
re sol ver o pro ble ma. Não é pos sí vel tan ta in tran qüi li -
da de. Não é pos sí vel que fa mí li as que le va ram a vida
tra ba lhan do sin tam-se ab so lu ta men te ame a ça das
pela ati tu de des se ór gão do Go ver no.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
nes te mo men to, mais uma vez, eu gos ta ria de de i xar
con sig na da esta pre o cu pa ção que, te nho cer te za, é
do Go ver no do Esta do da Ba hia e de to das as pes so -
as res pon sá ve is, que não que rem ver os mu ni cí pi os
em pé de guer ra, como es tão nes se mo men to. É pre -
ci so en con trar uma so lu ção para que se de sar mem
es ses es pí ri tos e para que não con ti nu em es sas in va -
sões que são ar bi trá ri as e que es tão se dan do à re ve -
lia de uma de ci são ju di ciá ria, co lo can do na mi sé ria al -
gu mas fa mí li as que vi vem do seu tra ba lho e que há
mu i to tem po es tão pro du zin do na que les mu ni cí pi os
do sul da Ba hia.

Este é o meu pro tes to, o meu re gis tro e, so bre tu -
do, o meu ape lo para que o Mi nis tro da Jus ti ça e o
Pre si den te da Fu nai en con trem uma so lu ção a fim de
que, sim ples men te, não se as sis ta, nes se mo men to,
mais uma vez, ins ta lar-se um pa no ra ma de gran de
ten são na que les mu ni cí pi os do sul da Ba hia.

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 Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do apro vou, há
15 dias, um re que ri men to que teve as as si na tu ras dos 

Se na do res La u ro Cam pos, Jef fer son Pé res e Ney Su -
as su na, pro pon do a re a li za ção de uma au diên cia pú -
bli ca na que la Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
para de ba ter uma ques tão que en vol ve a re la ção en -
tre a Ambev e os dis tri bu i do res de be bi das, prin ci pal -
men te cer ve jas e re fri ge ran tes, que são re pre sen ta -
dos por uma as so ci a ção na ci o nal.

Se gun do os di re to res des sa en ti da de, há hoje
no Bra sil uma es pé cie de mas sa cre por par te da
Ambev com re la ção aos dis tri bu i do res de be bi da, so -
bre tu do da mar ca Antár ti ca. A Ambev é fru to de uma
fu são que in clu iu a mar ca Antár ti ca à em pre sa que já
era cons ti tu í da pela Brah ma e pela Skol.

A apro va ção da fu são em si no Cade tem apro xi -
ma da men te um ano e seis me ses. E, no de cor rer des -
se pe río do, inú me ros dis tri bu i do res ti ve ram que fe -
char suas por tas, abrin do mão do seu pa tri mô nio, re -
pas san do a co mer ci a li za ção des sas be bi das para a
pró pria Ambev, en cer ran do suas ati vi da des em fun -
ção des sa es tra té gia da AmBev, a qual pra ti ca men te
de ses tru tu ra o sis te ma de dis tri bu i ção de be bi das, até 
en tão re a li za do por pro fis si o na is au tô no mos. Isso
pro du ziu uma cri se no se tor, au men tou o de sem pre go 
e fez al gu mas em pre sas pas sa rem por gran des di fi -
cul da des.

No Ama pá, por exem plo, os re ven de do res da
mar ca Antarc ti ca com pra vam re fri ge ran tes e cer ve jas 
em Ma na us, e as be bi das se gui am de bal sa até Ma -
ca pá. Os em pre sá ri os ti nham um sis te ma mon ta do de 
trans por te flu vi al. De po is que as su miu a mar ca
Antarc ti ca, a AmBev de ci diu trans fe rir a co mer ci a li za -
ção da be bi da na in dús tria de Ma na us para Te re si na,
no Pi a uí, one ran do a dis tri bu i ção, haja vis ta que, além 
do trans por te flu vi al, há ago ra ou tro mo dal, que é o
trans por te ro do viá rio, o que au men ta o pre ço fi nal da
be bi da. 

Ni ti da men te há um con fli to en tre as par tes. Se o
Se na do Fe de ral par ti ci pou do pro ces so de dis cus são
a res pe i to da fu são – na épo ca, mu i tos de ba tes fo ram
fe i tos em re la ção à im plan ta ção da AmBev –, tam bém 
se jus ti fi ca ple na men te que esse de ba te re tor ne à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos exa ta men te para di -
ri mir even tu a is dú vi das e bus car a so lu ção pos sí vel
para esse pro ble ma, a fim de im pe dir um gran de mo -
no pó lio da AmBev no que tan ge à dis tri bu i ção de be -
bi das em nos so País. Atu al men te, ela co mer ci a li za
múl ti plas mar cas num ins tru men to que está im ple -
men tan do pelo Bra sil afo ra de no mi na do For ró, pra ti -



ca men te mo no po li zan do a dis tri bu i ção das cer ve jas e 
dos re fri ge ran tes de suas mar cas.

Par ti cu lar men te, nada te nho con tra a AmBev,
mas de se jo que, de modo mu i to trans pa ren te, este
as sun to seja de ba ti do no Se na do Fe de ral e as par tes
pos sam apre sen tar os seus mo ti vos para essa di ver -
gên cia pro fun da en tre os dis tri bu i do res e a AmBev,
uma vez que já não exis te con di ções de en ten di men -
to no cam po da ne go ci a ção, do re cuo ou da bus ca de
uma so lu ção pa cí fi ca.

O Cade, que pra ti ca men te con so li dou essa me -
ga fu são, deve ao Se na do uma ex pli ca ção so bre essa
dis pu ta en tre dis tri bu i do res e o fa bri can te AmBev.
Tam bém a Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co, que par -
ti ci pou des se pro ces so todo, além da Re ce i ta Fe de -
ral, que acom pa nha de per to essa ques tão da co -
bran ça de im pos tos, haja vis ta que uma das ques tões
sem pre de ba ti das diz res pe i to ao con tri bu in te subs ti -
tu to, de vem ao Se na do uma ex pli ca ção. Pra ti ca men te 
já exis te o con sen so de que esse pro ce di men to é cor -
re to por par te da Re ce i ta Fe de ral e da AmBev, mas,
de qual quer je i to, há di ver gên ci as. 

Então, para que to dos es ses pon tos se jam co lo -
ca dos a lim po, para que a so ci e da de bra si le i ra pos sa
acom pa nhar de per to a re la ção en tre fa bri can te e dis -
tri bu i do res, que diz res pe i to a uma me ga em pre sa que 
hoje do mi na gran de par te do mer ca do na ci o nal, e, so -
bre tu do, para que não se pro du za no Bra sil um car tel,
não se es ta be le ça um ver da de i ro mo no pó lio da dis tri -
bu i ção e da co mer ci a li za ção de be bi das das mar cas
que hoje a AmBev in clui, qua is se jam, Brah ma, Skol e
Antarc ti ca, em ra zão de tudo isso, ou seja, com o ob -
je ti vo bá si co de de mo cra ti zar a dis tri bu i ção e de ga -
ran tir a ma nu ten ção dos dis tri bu i do res pelo Bra sil afo -
ra, apóio essa au diên cia pú bli ca. Espe ro que as par -
tes com pa re çam no dia 6 de no vem bro, ter ça-fe i ra,
após a Ordem do Dia, no ple ná rio da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

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.

A Sr.ª Se na do ra Ma ria do Car mo Alves e os Srs.
Se na do res Car los Be zer ra, Pa u lo Har tung e Anto nio
Car los Va la da res 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.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, de po is de
qua se 30 anos tra mi tan do no Con gres so, fi nal men te
está sen do ul ti ma do o tex to do novo Có di go Ci vil,
cuja re da ção foi ini ci a da no co me ço da dé ca da de 70
por uma co mis são de ju ris tas, su per vi si o na da por Mi -
guel Re a le, e que re ce beu, tam bém, im por tan tes con -
tri bu i ções dos re no ma dos Cló vis Be vi lá qua e Rui Bar -
bo sa.

De vi do a tão lon ga tra mi ta ção, o novo Có di go in -
cor po rou mu i tas ino va ções re sul tan tes da pró pria
evo lu ção e di nâ mi ca da so ci e da de e das mu dan ças
que ocor re ram no mun do nos úl ti mos anos. Mas, por
for ça do pró prio pro ces so le gis la ti vo, de i xou de re gu -
lar ques tões atu a lís si mas, tais como: o co mér cio pela
in ter net; a clo na gem; o pro ce di men to de fer ti li za ção,
tam bém cha ma do de ”bar ri ga de alu guel“; e a ques -
tão do ge no ma , en tre ou tras.

A apro va ção do novo Có di go Ci vil, fes te ja da por
mu i tos e até cri ti ca da por ou tros que o es pe ra vam
mais avan ça do, é, re al men te, uma con quis ta da so ci -
e da de e do ci da dão. É a ”cons ti tu i ção da pes soa co -
mum“. É ele que vai re gu lar a ma i or par te dos di re i tos
em vida, des de an tes do nas ci men to e até de po is da
mor te.

Sr. Pre si den te, as ino va ções tra zi das pelo novo
Có di go Ci vil são mu i tas, po rém que ro des ta car aque -
las vol ta das di re ta men te à fa mí lia e à mu lher, que, no
meu en ten di men to, me re cem todo o nos so apo io. 

O con ce i to de fa mí lia foi bas tan te am pli a do. Pela 
nova lei a fa mí lia pode ser re co nhe ci da como o gru po
for ma do por um dos côn ju ges e seus de pen den tes.
Des sa for ma, am pa ra a mãe sol te i ra, aca ban do com
uma dis cri mi na ção in jus ta e his tó ri ca. Abran ge as re -
la ções es tá ve is, es ta be le cen do a igual da de en tre os
fi lhos. A fa mí lia pas sa a ser for ma da tan to pelo ca sa -
men to ci vil, quan to pelo re li gi o so, ge ran do os mes -
mos di re i tos.

O novo Có di go Ci vil não veio para sal var a de fi -
ni ção de fa mí lia con ven ci o nal men te for ma da pelo ca -
sa men to ci vil e re li gi o so, mas, sim, para am pli ar o seu
con ce i to le gal. Assim, am pa ra as com po si ções fa mi li -
a res for ma das tan to pelo ca sa men to ci vil, quan to pelo 
ca sa men to re li gi o so e, mes mo na au sên cia de qual -
quer um de les, pela con sis tên cia da re la ção es tá vel,
igua lan do o di re i to dos fi lhos, até mes mo dos ado ti -
vos. O novo Có di go Ci vil aca ba, de fi ni ti va men te, com
o es tig ma do fi lho ile gí ti mo, cuja de no mi na ção pe jo ra -



ti va sem pre cri ou tan to cons tran gi men to e re a ções vi -
o len tas. 

Sr. Pre si den te, a am pli a ção do con ce i to de fa mí -
lia, am pa ran do-a sob o man to do re co nhe ci men to le -
gal e dan do-lhe a tão ne ces sá ria res pe i ta bi li da de,
vem con tri bu ir para re sol ver, com ma i or jus ti ça, um
pro ble ma so ci al dis cri mi na tó rio, que pode ser re ve la -
do pe las nos sas es ta tís ti cas. Estou fa lan do das mães
sol te i ras, das mu lhe res que vi vem em con cu bi na to,
dos fi lhos e fi lhas nas ci dos fora do ca sa men to con -
ven ci o nal, dos ado ti vos, das cri an ças aban do na das
ao nas cer e tan tas ou tras for mas de dis cri mi na ção le -
gal que a nova lei vem eli mi nar, dan do-lhes, tam bém
ma i or vi si bi li da de e res pe i ta bi li da de le gal.

As atu a li za ções no âm bi to do di re i to de fa mí lia
são ex tra or di ná ri as, por que o mun do e a so ci e da de
mu da ram, evo lu í ram, e era in dis pen sá vel uma re vi -
são ra di cal na le gis la ção. Ao pas sar de 21 para 18
anos a ma i o ri da de ci vil, e de 18 anos para 16 anos a
eman ci pa ção, os jo vens po dem co me çar mais cedo
suas ini ci a ti vas pro fis si o na is e em pre sa ri a is, como no 
mun do da in for má ti ca, onde eles fa zem su ces so.

Con si de ran do a igual da de de di re i tos en tre ho -
mens e mu lhe res, já as se gu ra dos na Cons ti tu i ção de
1988, no âm bi to fa mi li ar esta nova lei har mo ni za a
dis tri bu i ção de po der, que já vi nha sen do con so li da da 
pela ju ris pru dên cia. O pá trio po der evo lui para o po -
der fa mi li ar que é exer ci do em har mo nia pelo en ten di -
men to de am bos os pais. Tan to pode ser exer ci do pelo 
pai, quan to pela mãe. São bas tan te ex pres si vos os
nú me ros que mos tram a quan ti da de de mães, che fes
de fa mí lia, que sus ten tam suas ca sas e cri am seus fi -
lhos . Além dis so, em caso de se pa ra ção, a guar da
dos fi lhos ten de para quem ti ver me lho res con di ções
de cu i dar de les.

Ou tra ino va ção im por tan te é a pos si bi li da de de
mu dan ça, a qual quer tem po e de po is do ca sa men to,
do re gi me de bens, para fa ci li tar a con ve niên cia e os
in te res ses do ca sal ou de cada um dos côn ju ges em
par ti cu lar. 

Sr. Pre si den te, tal vez para de ses pe ro dos ge ne -
a lo gis tas, o so bre no me, que sem pre foi um pa tri mô -
nio fa mi li ar, a par tir da vi gên cia da nova lei, se per pe -
tua não ape nas pela li nha gem mas cu li na, mas tam -
bém pela li nha gem fe mi ni na, pois tan to os ho mens
quan to as mu lhe res po dem ado tar so bre no mes um
do ou tro no ca sa men to. Essa igual da de le gal en tre
ho mens e mu lhe res, en tre o pai e a mãe, na nova lei,
trans bor da ge ne ro sa men te em vá ri as si tu a ções.

A lei é mais igua li tá ria na dis tri bu i ção de he ran -
ça en tre os her de i ros, in clu si ve eli mi na a cru el dis cri -

mi na ção re pre sen ta da pela ex clu são de he ran ça de
fi lha de so nes ta que re si da na casa pa ter na. Atu a li za o 
tra to de ques tões an ti gas e po lê mi cas de pro fun das
ra í zes éti cas, mo ra is e re li gi o sas li ga das ao ca sa men -
to e mo ti vos de sua anu la ção ou dis so lu ção. Inclui
como mo ti va ção para a se pa ra ção do ca sal a ”con du -
ta de son ro sa“ que em bo ra o ran ço cul tu ral im preg na -
do na le gis la ção ci vil atri bua o ter mo mu i to mais à
con du ta fe mi ni na e re la ci o na do à sua se xu a li da de, a
nova lei tor na pos sí vel al can çar esse com por ta men to
pela cen su ra le gal que pode ser pra ti ca da tan to pelo
ho mem, quan to pela mu lher.

O novo Có di go Ci vil, que tam bém uni fi cou o di -
re i to das obri ga ções, pre vis to tan to na le gis la ção co -
mer ci al quan to na ci vil, vem, até com um cer to atra so,
em be ne fí cio da ci da da nia, da pes soa hu ma na e, es -
pe ci al men te, em be ne fí cio da fa mí lia, que, sus ten ta da 
mu i to mais pe las re la ções de amor, afe to, com pro mis -
so e so li da ri e da de, se am plia e de sen vol ve no cam po
da lei e da so ci e da de. Faz com que a mu lher e a mãe
se jam igual men te mais va lo ri za das, acar re tan do, as -
sim, im por tan tes be ne fí ci os para todo o gru po fa mi li -
ar, es pe ci al men te os fi lhos.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, que ro me ali nhar
àque les que de fen dem a vi gên cia ime di a ta do novo
Có di go como for ma de di mi nu ir essa de fa sa gem que
– como dis se an te ri or men te – se deu não por fal ta de
idéi as ou de dis cus são, mas, sim, ba si ca men te, por
ques tões téc ni cas do pro ces so le gis la ti vo.

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

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, se gun do o dis -
pos to na Cons ti tu i ção Fe de ral, no Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a con ces são da
anis tia be ne fi ci a ria os que, en tre 18 de se tem bro de
1946 e a data de sua pro mul ga ção, em 5 de ou tu bro
de 1988, fo ram atin gi dos pe los atos de ex ce ção, ins ti -
tu ci o na is e com ple men ta res, ”em de cor rên cia de mo -
ti va ção ex clu si va men te po lí ti ca“.

Te ri am o be ne fí cio, tam bém, os am pa ra dos pelo 
De cre to Le gis la ti vo 18, de 15 de de zem bro de 1961, e 
os atin gi dos pelo De cre to-Lei 864, de 12 de se tem bro
de 1969, ga ran tin do-se a to dos as pro mo ções a que
te ri am di re i to se es ti ves sem em ser vi ço ati vo, no car -
go, em pre go, pos to ou gra du a ção.

Igual men te, se ria exi gi da obe diên cia aos pra zos
de ati vi da de des cri tos nas leis e re gu la men tos, e ob -
ser va do que os efe i tos fi nan ce i ros vi go ra ri am a par tir
da pro mul ga ção da Lei Ma i or, pro i bin do-se, po rém, re -
mu ne ra ção de qual quer es pé cie com efe i to re tro a ti vo.



Dis pôs, ain da, o Le gis la dor Cons ti tu in te que,
aos ci da dãos ”im pe di dos de exer cer, na vida ci vil, ati -
vi da de pro fis si o nal es pe cí fi ca“, em con se qüên cia de
por ta ri as re ser va das do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca,
”será con ce di da re pa ra ção de na tu re za eco nô mi ca,
na for ma que dis pu ser lei de ini ci a ti va do Con gres so
Na ci o nal“, com vi gên cia no pra zo de doze me ses a
con tar da pro mul ga ção da Lei das leis.

Não obs tan te a cla re za des se tex to, che -
gou-nos, não faz mu i to, cor res pon dên cia da Asso ci a -
ção dos ex-Ca bos da For ça Aé rea Bra si le i ra, com
sede em Cam po Gran de, Mato Gros so do Sul, e sub -
de le ga cia em Cu i a bá. 

A en ti da de, in te gra da por cer ca de 310 as so ci a -
dos, ex-mi li ta res e hoje au to res de ações in de ni za tó ri -
as mo vi das con tra a União, em con se qüên cia de pre -
ju í zos so fri dos a par tir de por ta ri as re ser va das do Mi -
nis té rio da Ae ro náu ti ca.

O re cur so ju di ci al re fe re-se aos ter mos da Me di -
da Pro vi só ria 2.151, de 31 de maio de 2001, que re -
gu la men ta o ar ti go oi ta vo das dis po si ções cons ti tu ci -
o na is re fe ri das, es pe ci al men te quan do tra ta, na Se -
ção I, de fi xar em até o má xi mo de cem mil re a is a re -
pa ra ção eco nô mi ca em pres ta ção úni ca.

E ain da, na Se ção II – Da Re pa ra ção Eco nô mi -
ca em Pres ta ção Men sal, Per ma nen te e Con ti nu a da,
quan do ga ran te que, após re in te gra dos ao car go ou
fun ção de ori gem e le va dos, de ime di a to, à apo sen ta -
do ria ou re ser va re mu ne ra da“, os anis ti a dos pas sam
a re ce ber pres ta ção men sal per ma nen te e con ti nu a -
da, como se ”hou ves sem per ma ne ci do em ser vi ço
ati vo“.

Inter pre tam os mis si vis tas que têm di re i to aos
be ne fí ci os da in de ni za ção e tam bém da re in te gra ção
ao car go na re ser va re mu ne ra da, pois não há, no tex -
tos le ga is re fe ri dos, nada que os obri gue a efe ti var a
op ção. 

A MP em re fe rên cia dis põe so bre o ”Re gi me do
Anis ti a do Po lí ti co“, de fi ni do como aque le que, no pe -
río do en tre 18 de se tem bro de 1946 e 5 de ou tu bro de
1988, ini ci al men te re fe ri do, por mo ti va ção ex clu si va -
men te po lí ti ca foi atin gi do pe los atos de ex ce ção, ins -
ti tu ci o na is ou com ple men ta res; pu ni dos com trans fe -
rên cia de lo ca li da de de tra ba lho; com per da de co mis -
sões in cor po ra das; e im pe di dos de exer cer, na vida
ci vil, ati vi da de pro fis si o nal es pe cí fi ca, por for ça de
atos ofi ci a is re ser va dos do Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca.

Re la ci o na, en tre ou tros de seus di re i tos, o de ser
de cla ra do nes sa con di ção; o de re pa ra ção eco nô mi ca, 
com ca rac te rís ti ca in de ni za tó ria; a con ta gem, para to -

dos os efe i tos, de tem po em que foi com pe li do a afas -
tar-se de sua ati vi da de pro fis si o nal em con se qüên cia
de cre do ape nas po lí ti co; e o de, quan do ex-es tu dan te, 
con clu ir o cur so, ou de ob ter o re gis tro do di plo ma,
quan do o ti ver con clu í do, tudo de acor do com a Lei
9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que ”Esta be le ce
Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal“. 

Os anis ti a dos pro põem, ain da, a su pres são do
ar ti go 21, da in di gi ta da MP, por quan to con si de ram
”que mais vale mor rer pela hon ra, do que tro cá-la pela 
vida“. Argu men tam que, se de for ma sur pre en den te,
fo ram ex pul sos da FAB por for ça de Por ta ria mi nis te ri -
al de 12 de ou tu bro de 1964, qua li fi ca da como ver da -
de i ro ato de ex ce ção, ex pe di do por mo ti va ção ex clu si -
va men te po lí ti ca, fica evi den ci a do o di re i to de re tor no
às con di ções que an tes des fru ta vam.

Pre ten dem o be ne fí cio da re ver são ou re in te gra -
ção no car go, a pro mo ção ao pos to de su bo fi ci al,
como se na ati va es ti ves sem, quan do de sua pas sa -
gem para a re ser va re mu ne ra da, bem como o pa ga -
men to dos atra sa dos, des de a data da vi gên cia da
Cons ti tu i ção, ou seja, des de 5 de ou tu bro de 1988.
Re je i tam, con se qüen te men te, a anis tia, nos ter mos
em que foi pro pos ta, pois têm como ma i or de se jo a
“re pa ra ção de uma in jus ti ça his tó ri ca“. 

Pa re ce-lhes que são de vi das es sas re pa ra ções, 
de for ma am pla e com ple ta, e de que é in te gral men te
jus ti fi cá vel o in con for mis mo com a usur pa ção de di re -
i tos de que fo ram ví ti mas in de fe sas, de cre ta da pe los
Atos Insti tu ci o na is de 1 a 9 e pe las Emen das Cons ti -
tu ci o na is de 1967 e 1969, que man ti ve ram os atos ofi -
ci a is da cha ma da Re vo lu ção ao lar go da apre ci a ção
do Po der Ju di ciá rio.

Alme jam, fi nal men te, vi ver ”o res tan te dos seus
dias com a de vo lu ção de sua dig ni da de“, que a tan to
faz-se equi va ler a con di ção de mem bro da For ça Aé -
rea Bra si le i ra, com a ple ni tu de das hon ras cor res pon -
den tes aos car gos. Não é jus to, con clu em, ver que
aque les que de di ca ram à FAB a sua mo ci da de e to -
dos os me lho res anos de suas vi das, se rem hoje tra -
ta dos como pá ri as.

De todo o ex pos to, é de se con clu ir que os ar gu -
men tos apre sen ta dos e o ple i to da Asso ci a ção dos
ex-Ca bos da For ça Aé rea Bra si le i ra me re cem o exa -
me apro fun da do do Go ver no, com os ob je ti vos de de -
fe rir os di re i tos re cla ma dos e de dar to tal cum pri men -
to à Lei da Anis tia, des sa for ma eli mi nan do a nó doa,
que ain da per sis te, de um pas sa do que se quer su pe -
rar, as sim en gran de cen do a his tó ria de mo crá ti ca do
País.

Era o que tí nha mos a di zer. 



O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, mês de ou tu bro, mês
da sa ú de. Assim de ve ria ser cha ma do este dé ci mo
mês do ano. Faço essa afir ma ti va em vir tu de de que,
no dia 18, co me mo ra-se o dia do mé di co; no dia 23, o
dia da sa ú de bu cal no Espí ri to San to; e, no dia 25, o
dia do ci rur gião-den tis ta bra si le i ro.

É tem po, por tan to, de pa ra be ni zar to dos os pro -
fis si o na is mé di cos bra si le i ros e com eles so li da ri zar -
mo-nos nes sa ár dua luta co ti di a na para sal var vi das
ou di mi nu ir so fri men tos num País tão rico e, ao mes -
mo tem po, tão ca ren te de po lí ti cas de sa ú de pú bli ca
que ge rem re sul ta dos sa tis fa tó ri os para a nos sa po -
pu la ção. Sa be mos que, sem o des pren di men to ma te -
ri al e o en ga ja men to so ci al e po lí ti co da clas se mé di -
ca, cer ta men te a si tu a ção da sa ú de es ta ria pior. 

Para co me mo rar o dia da sa ú de bu cal no Espí ri -
to San to, o Con se lho Re gi o nal de Odon to lo gia ca pi -
xa ba pre pa rou as ma ni fes ta ções pró pri as da data:
Cur sos ci en tí fi cos para atu a li zar nos sos pro fis si o na is
e al gu mas co me mo ra ções de cu nho fes ti vo e re li gi o -
so. Fo ram ado ta das, tam bém, em vá ri os mu ni cí pi os,
ações so ci a is en vol ven do o ci rur gião-den tis ta e a co -
mu ni da de. Des sa for ma, pro mo ve-se a Odon to lo gia
em todo o Esta do, en ga jan do so ci al e po li ti ca men te
os pro fis si o na is com os mu ní ci pes por meio das igre -
jas, li de ran ças co mu ni tá ri as e as so ci a ções or ga ni za -
das. Hou ve, ain da, o in cen ti vo aos ci rur giões-den tis -
tas para par ti ci pa rem, em todo o Esta do, de ações po -
lí ti cas, dis cur san do e par ti ci pan do de de ba tes nas câ -
ma ras mu ni ci pa is, com a pre sen ça de pre fe i tos, ve re -
a do res, se cre tá ri os de Sa ú de e lí de res co mu ni tá ri os,
no in tu i to de ins ti gar a re fle xão dos pro fis si o na is e po -
lí ti cos para, prin ci pal men te, as se gu rar pro je tos que
ga ran tam uma me lhor sa ú de bu cal e ge ral para to dos.

A si tu a ção da sa ú de bu cal no Bra sil é de so la do -
ra. Em 1984, o Mi nis té rio da Sa ú de ado tou uma fi lo so -
fia ím par no mun do, se pa ran do a sa ú de em duas,
pas san do a uti li zar tec ni ca men te os ter mos sa ú de e
sa ú de bu cal, ig no ran do as nor mas da OMS (Orga ni -
za ção Mun di al de Sa ú de) que re co men da a no ção de
sa ú de in te gral. A par tir daí, ini ci ou-se um pro ces so de
de sa gre ga ção dos ser vi ços odon to ló gi cos pú bli cos,
agra va do pelo fato de que, des de 1978, o Go ver no
não re a li za va con cur sos para ci rur giões-den tis tas,
ten do os Esta dos e Mu ni cí pi os, como res pon sá ve is
di re tos pela sa ú de, que se ade quar den tro de um or -
ça men to fis cal cada vez mais aper ta do, de mi tin do
ser vi do res da área. Isso, por sua vez, re sul tou em um
nú me ro in su fi ci en te de pro fis si o na is ca pa ci ta dos para 
aten der às ne ces si da des da po pu la ção.

Como agra van te, o Mi nis té rio da Edu ca ção au -
to ri zou, in dis cri mi na da men te, o fun ci o na men to de
cur sos de Odon to lo gia, du pli ca dos nos úl ti mos dez

anos, tor nan do o Bra sil cam peão mun di al em nú me ro
de fa cul da des de Odon to lo gia. Atu al men te for ma mos, 
por ano, 13 mil no vos ci rur giões-den tis tas. Em de cor -
rên cia dis so, há, hoje, no País, 10% de to dos os pro -
fis si o na is do mun do. Te mos mais den tis tas do que os
Esta dos Uni dos e Mé xi co jun tos para uma po pu la ção
mu i to me nor. Isso, que po de ria ser um fa tor de or gu -
lho na ci o nal, tem sido, na re a li da de, um pro ble ma.
Esse des con tro le tem cri a do uma si tu a ção mer ca do -
ló gi ca ca la mi to sa que só se ria re sol vi da se hou ves se
uma po lí ti ca efe ti va de in te ri o ri za ção da sa ú de – já
que o gran de con tin gen te de den tis tas con cen tra-se
nas gran des ci da des – e acon te ces se a re vi ta li za ção
da rede pú bli ca, o que per mi ti ria a uni ver sa li za ção
dos ser vi ços.

A si tu a ção, no Bra sil, é, por tan to, pa ra do xal. Te -
mos tan tos den tis tas e um nú me ro ir ri só rio da po pu la -
ção as sis ti da. Da dos re cen tes do IBGE mos tram que
30 mi lhões de bra si le i ros nun ca ti ve ram aces so a ser -
vi ços odon to ló gi cos. O Mi nis tro José Ser ra, ao to mar
co nhe ci men to des se nú me ro es tar re ce dor, so ma do
às vá ri as e in ces san tes de nún ci as fe i tas pe las en ti da -
des do se tor, de ci diu in clu ir os ci rur giões den tis tas
nas equi pes do PSF (Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia)
do Mi nis té rio da Sa ú de. Irá, as sim, in clu ir, ao lon go de 
2001 e 2002 , onze mil den tis tas no Pro gra ma. 

Ape sar de lou vá vel, a ini ci a ti va do Mi nis tro Ser ra 
tem es bar ra do na in sen si bi li da de de al guns pre fe i tos
e se cre tá ri os de sa ú de que des vi am as ver bas des ti -
na das à con tra ta ção de den tis tas do PSF, uti li zan -
do-as para pa ga men to da fo lha sa la ri al dos qua dros
já exis ten tes. Por tan to, con ti nua, a ma i o ria da po pu la -
ção, sem re ce ber a ne ces sá ria aten ção, tan to em ter -
mos de qua li da de quan to de quan ti da de. 

Hoje, a gran de luta dos den tis tas, bem como de
suas re pre sen ta ções como o Con se lho Fe de ral de
Odon to lo gia, os con se lhos re gi o na is, a ABO (Asso ci -
a ção Bra si le i ra de Odon to lo gia) e sin di ca tos, é de atu -
ar jun to ao Exe cu ti vo e aos go ver nos es ta du a is e mu -
ni ci pa is, sen si bi li zan do tam bém os po lí ti cos bra si le i -
ros, in de pen den te men te de po si ções ide o ló gi cas ou
par ti dá ri as, na ten ta ti va de re ver ter um qua dro de so -
la dor, pois se de um lado te mos 170 mi lhões de bra si -
le i ros pre ci san do de as sis tên cia odon to ló gi ca, com
80% da po pu la ção com ren da até 3 sa lá ri os mí ni mos,
eco no mi ca men te in ca pa zes de com prar sa ú de pri va -
da e ten do como úni ca op ção o SUS, de ou tro te mos
o ma i or e mais ca pa ci ta do con tin gen te de pro fis si o na -
is do mun do pre ci san do tra ba lhar.

A vin cu la ção da sa ú de bu cal com a sa ú de ge ral
é ur gen te e foi mu i to bem as si na la da tan to na pri me i ra 
quan to na se gun da Con fe rên cia Na ci o nal de Sa ú de
Bu cal, que acon te ce ram em 1986 e 1993, res pec ti va -
men te, am bas re a li za das em Bra sí lia. O Re la tó rio Fi -
nal do se gun do en con tro afir mou:



A sa ú de bu cal é par te in te gran te e in -
se pa rá vel da sa ú de do in di ví duo e está re la -
ci o na da di re ta men te com as con di ções de
sa ne a men to, ali men ta ção, mo ra dia, tra ba -
lho, edu ca ção, ren da, trans por te, la zer, li ber -
da de, aces so e pos se da ter ra, aos ser vi ços 
de sa ú de e à in for ma ção.

Acre di tan do nes sa afir ma ção, a par de pa ra be -
ni zar-mos nos sos mé di cos e den tis tas, te mos o de ver
de re gis trar que as di fi cul da des re fe ren tes à sa ú de só
po de rão ser re sol vi das se vi su a li za das den tro de um
ce ná rio ma i or , cuja exi gên cia pri me i ra é a in ser ção
eco nô mi ca e so ci al de uma vas ta par ce la de bra si le i -
ros ex clu í dos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, pas so
a ler, para que cons te dos Ana is do Se na do Fe de ral, o 
se guin te edi to ri al da la vra do Jor nal da Ci da de, edi -
ta do em Ara ca ju, Ca pi tal do Esta do de Ser gi pe.

O jor nal, de pro pri e da de do em pre sá rio Anto nio
Car los Fran co, des ta ca a im por tân cia da éti ca na con -
du ção dos ne gó ci os pú bli cos, en fa ti zan do que “po lí ti -
co cor rup to tem que ser afas ta do da vida pú bli ca e de -
vol ver o que sub tra iu”. 

E, ain da, lem bra que “o Go ver na dor Alba no
Fran co é acu sa do de pa gar a sua pró pria re e le i ção
com di nhe i ro pú bli co, e, no en tan to, Se cre tá ri os e De -
pu ta dos o de fen dem pu bli ca men te como se ele fos se
um gran de in jus ti ça do”.

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

Inver são de va lo res

A so ci e da de bra si le i ra mo der na, in clu in do a ser gi pa na,
deu mar cha à ré e está ca mi nhan do na con tra mão dos prin cí pi os
que nor te i am a ci da da nia. Há uma in ver são de va lo res mo ra is,
éti cos e até po lí ti cos. É como se mer gu lhás se mos num qua dro
sur re a lis ta. O mo vi men to sur re a lis ta pre ga a subs ti tu i ção dos va -
lo res éti cos exis ten tes por uma nova men ta li da de que pede a re -
no va ção do com por ta men to por ati tu des e pos tu ras mo vi das pelo 
in cons ci en te e pelo ir ra ci o nal. É isto: pa re ce que es ta mos vi ven do 
um mun do oní ri co, de fan ta sia, que o nos so mun do vi rou de pon -
ta ca be ça.

Ago ra mes mo, Ja der Bar ba lho é es cor ra ça do do Se na do
como um dos par la men ta res mais cor rup tos da his tó ria do Bra sil,
mas sai ati ran do em to dos e se de ba ten do como se fos se a ví ti -
ma. Esta mos ven do algo pa re ci do acon te cer aqui em Ser gi pe. O
go ver na dor Alba no Fran co é acu sa do de pa gar a pró pria re e le i -
ção com di nhe i ro pú bli co e, no en tan to, se cre tá ri os e de pu ta dos o 
de fen dem pu bli ca men te como se ele fos se um gran de in jus ti ça do. 
Os va lo res mo ra is es tão sen do in ver ti dos. O cer to está er ra do e o 
er ra do ago ra é o que está cer to. Em ou tras pa la vras, o có di go de

con du ta “cons tru í do” atra vés das ge ra ções como um ins tru men to
de pro mo ção da or dem, jus ti ça, igual da de e ci da da nia, caiu no
de su so, res va lou para inu ti li da de, não ser ve mais como pa râ me -
tro de com por ta men to.

A ho nes ti da de, o em pre en de do ris mo, o cum pri men to da
pa la vra em pe nha da es tão se tor nan do qua li da des ra ras, no ta da -
men te en tre os di ri gen tes po lí ti cos e ju rí di cos, ho mens pú bli cos e
lí de res de or ga nis mos so ci a is. O pro ce der cor re to, ín te gro, o de -
ver de tra tar a co i sa pú bli ca com res pe i to e aus te ri da de per de -
ram-se en tre o ace nar do en ri que ci men to ilí ci to, mas rá pi do, e a
de ca dên cia das ins ti tu i ções cons ti tu í das para man ter a or dem e
obri gar o cum pri men to das leis.

O trá fi co de in fluên cia nun ca foi tão for te. É um ví cio que
pa re ce não ter cura, em bo ra seja opor tu no sa li en tar que hoje,
após a “pros ti tu in te” de 1988, gra ças à re de mo cra ti za ção do país
e o for ta le ci men to das ins ti tu i ções, a su je i ra vem à tona so bre
todo o lo da çal.

À co me çar com a que da de Fer nan do Col lor. Mas o di fe -
ren ci al mor re aí: os cri mi no sos de co la ri nho bran co con ti nu am
sol tos, ja ma is são al can ça dos pela jus ti ça, mes mo que se jam
des mas ca ra dos e exe cra dos pu bli ca men te.

O qua dro mul ti cor do Bra sil está se des bo tan do. O país
cons tru í do a du ras pe nas por um povo mul tir ra ci o nal, que bus ca
o cres ci men to des sa pá tria de solo ri quís si mo e de po bre za aca -
cha pan te, está pre ci san do ser re de se nha do, ne ces si tan do ga -
nhar no vas co res. Sal va dor Dali, um dos in ven to res do sur re a lis -
mo, foi um mons tro sa gra do das ar tes plás ti cas, mas não é do
seu es ti lo e do seu pin cel que es ta mos pre ci san do. Pre ci sa mos
pin tar um qua dro real, onde cada per so na gem tem que ocu par o
seu lu gar na tela: o ban di do tem que ser pre so; o po lí ti co cor rup to 
tem que ser afas ta do da vida pú bli ca e res ti tu ir ao erá rio o que
sub tra iu; o ci da dão tem que vi ver li vre men te, acre di tan do no di re i -
to de ir e vir, na li vre ini ci a ti va e na de mo cra cia ple na.

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.

ORDEM DO DIA

– 1 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só -
ria nº 1, de 2001, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor
de cen to e cin qüen ta e qua tro mi lhões de re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do em Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Pro fes sor
Lu i zi nho, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 7, DE 2001
(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 7,
de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Mo re i ra Men des, que acres cen ta o § 3º ao art 50 da



Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre o aces so a in for -
ma ções e do cu men tos si gi lo sos), ten do

Pa re cer sob nº 972, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 12, DE 2001
(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 12, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car los Va la da -
res, que dis põe so bre o Fun do de De sen vol vi men to
da Ama zô nia e o Fun do de De sen vol vi men to do Nor -
des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, 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 ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 4 de ou tu bro, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para hoje.

– 4 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 113, DE 2000-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 113, de 2000-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Mo re i ra Men des, que al te ra a Lei Com -
ple men tar nº 64, de 18 de maio de 1990, para tor nar
ine le gí vel aque le cuja pres ta ção de con tas re la ti va a
com pa nha ele i to ral te nha sido re je i ta da, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.045, de 2000 e 1.056, 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, 1º pro nun ci a -
men to: fa vo rá vel; 2º pro nun ci a men to (em re e xa me,
nos ter mos do Re que ri men to nº 115, de 2001): fa vo -
rá vel, com voto con trá rio do Se na dor Bel lo Par ga.

– 5 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 1997

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 53, de 1997 (nº 730/95, na Casa de ori -
gem), que re gu la men ta o art. 213 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, de fi nin do es co las co mu ni tá ri as, con fes si o na is
e fi lan tró pi cas para fins de re ce bi men to de re cur sos
pú bli cos, ten do

Pa re cer sob nº 1.293, de 2000, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Jor ge, fa vo rá vel,

nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

– 6 –
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, 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 294, de 1989
(nº 189/91, na que la Casa), de au to ria do Se na dor Ita -
mar Fran co, que dis põe so bre a se le ção de lo ca is, a
cons tru ção, o li cen ci a men to, a ope ra ção, a fis ca li za -
ção, os cus tos, a in de ni za ção, a res pon sa bi li da de ci vil 
e as ga ran ti as re fe ren tes a de pó si tos de re je i tos ra di -
o a ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.145, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ro me -
ro Jucá, com vo tos con trá ri os da Se na do ra Emí lia
Fer nan des e dos Se na do res La u ro Cam pos e Tião Vi -
a na, e ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor Pe dro Si -
mon.

– 7 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2000

Dis cus são, em 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 2, de
2000 (nº 3.864/97, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o va lor das ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur -
sos pú bli cos nas de sa pro pri a ções para fins de re for -
ma agrá ria, ten do

Pa re cer sob nº 1.086, de 2001, da Co mis são Di -
re to ra, Re la tor: Se na dor Car los Wil son, ofe re cen do a
re da ção do ven ci do.

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.

– 8 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 26, de 2001 (nº 2.483/2000, na Casa de
ori gem), que atri bui va lor de do cu men to de iden ti da de 
à Car te i ra de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.040, 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 Osmar Dias.

Está en cer ra da a ses são. 

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 26 
mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 141ª Sessão Deliberativa Ex tra or di ná ria
em 24 de outubro de 2001 

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Ra mez Te bet

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da
Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be -
zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do
Mal da ner – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do
Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra –
Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas
Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do 
Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil -
vam Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão –
Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou -
za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José
Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José 
Fo ga ça – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra
– Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – 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 – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros –
Ri car do San tos – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur -
ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu -
nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 73 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

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 236, DE 2001
(Nº 1.097/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com a alí nea f do in ci so III do

art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os
arts. 8º e 68 da Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de
se tem bro de 2001, sub me to à on si de ra ção de Vos sas 
Exce lên ci as o nome do Se nhor Gus ta vo Dahl, para
exer cer o car go de Di re tor-Pre si den te da Agên cia Na -
ci o nal do Ci ne ma, com man da to de cin co anos.

Bra sí lia, 18 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.







(À Co mis são de Edu ca ção.)



MENSAGEM Nº 237, DE 2001
(Nº 1.102/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18,
pa rá gra fo 1º, e no art. 59, do Re gu la men to de Pes -
so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº
93.325, de lº de ou tu bro de 1986, e no art. 57, pa rá -
gra fo lº do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
José Gre go ri, para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca Por tu gue sa.

Os mé ri tos do Emba i xa dor José Gre go ri, que
me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe nho des -
sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for ma ção do 
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 314/DP-MRE/APES

Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons -
ti tu i ção, com o dis pos to no art. 18,  pa rá gra fo 1º do
Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro -
va do pelo De cre to nº 93.325, de lº de ou tu bro de
1986, e no art. 57, pa rá gra fo 1º, do Ane xo I ao De -
cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à 
apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de
Men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à in di ca -
ção do Se nhor José Gre go ri, para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Por tu -
gue sa.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o País e Cur ri cu lum-vi tae do Se nhor
José Gre go ri, que, jun ta men te com a Men sa gem ora 
sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia, se rão 
apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para exa me por
par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer  Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.











MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

PORTUGAL

Ou tu bro de 2001















(À Co mis são de Re la ções Exte ri or.)



MENSAGEM Nº 238, DE 2001
(Nº 1.100/2001, 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
25 de ou tu bro a 1º de no vem bro de 2001, para re a li -
zar vi si ta ao Re i no da Espa nha e à Re pú bli ca fran ce -
sa, a con vi te, res pec ti va men te, do Pre si den te da Fun -
da ção Gor bat chev e do Pre si den te da Assem bléia
Na ci o nal.

Na Espa nha, en tre os dias 25 e 29 de ou tu bro,
além de re u nião de tra ba lho com o Pre si den te do Go -
ver no Espa nhol, José Ma ria Aznar, par ti ci pa rei da
“Con fe rên cia so bre Tran si ção De mo crá ti ca e Con so li -
da ção da De mo cra cia”, even to or ga ni za do pela pres -
ti gi o sa Fun da ção Gor bat chev.

Na Fran ça, en tre os dias 29 e 31 de ou tu bro,
man te rei  re u niões  de  tra ba lho com o Pre si den te

Jac ques Chi rac e com o Pri me i ro-Mi nis tro Li o nel Jos -
pin e par ti ci pa rei de ses são so le ne da Assem bléia
Na ci o nal, onde, a con vi te do Pre si den te do Par la men -
to, pro fe ri rei dis cur so a De pu ta dos e mem bros do Go -
ver no fran cês.

As vi si tas à Espa nha e à Fran ça de ve rão ofe re -
cer im por tan te con tri bu i ção à in ten si fi ca ção e à di ver -
si fi ca ção de nos so re la ci o na men to com aque les pa í -
ses, am bos par ce i ros im por tan tes do Bra sil no ce ná -
rio in ter na ci o nal. 

Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a co mu ni ca ção do Sr. Láer cio Wil son
Bar ba lho, 1º Su plen te do Se na dor Ja der Bar ba lho,
de cli nan do do di re i to que lhe cabe de to mar pos se do
man da to de Se na dor da Re pú bli ca, pre en che os re -
qui si tos re gi men ta is e tor nar-se-á efe ti va e ir re tra tá vel 
após sua pu bli ca ção no Diá rio do Se na do Fe de ral,
nos ter mos do art. 29 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio o re ce bi men to do Avi so nº 
1.329, de 2001, de 11 do cor ren te, do Tri bu nal de Con -
tas da União, em aten ção aos Ofí ci os nºs 1.262, 1.263 e 
1.264, de 2001, de 3 do cor ren te, do Se na do Fe de ral,
en ca mi nhan do có pia dos Pa re ce res nºs 1.080, 1.081 e
1.082, de 2001, e in for man do que os men ci o na dos ex -
pe di en tes fo ram en ca mi nha dos à Se ge cex, Uni da de
Téc ni ca com pe ten te da que le Tri bu nal. 

O re fe ri do Avi so será jun ta do ao pro ces sa do do
Avi so nº 20, de 1999, que fi ca rá na Se cre tá ria-Ge ral
da Mesa aguar dan do as pro vi dên ci as so li ci ta das.

É o se guin te o Avi so re ce bi do:

AVI SO Nº 1.329-GP/TCU

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção aos Ofí ci os nºs 1.262, (SF),

1.263(SF) e 1.264 (SF), to dos de 3-10-2001, des sa
pro ce dên cia, por meio dos qua is Vos sa Exce lên cia
en ca mi nha có pia dos Pa re ce res nºs 1.080, 1.081 e
1.082, de 2001, com re co men da ções a este Tri bu nal,
in for mo que os men ci o na dos ex pe di en tes fo ram en -
ca mi nha dos à Se ge cex, Uni da de Téc ni ca cum pe ten -
te des te Tri bu nal, para as de vi das pro vi dên ci as.

Aten ci o sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães Sou to,  
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo  Sr. 1º  Se cre tá rio em  exer cí cio,  Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 45, DE 2001

Intro duz § 11 ao art. 37 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral para dis ci pli nar a per da do
car go do ser vi dor pú bli co não es tá vel.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar acres ci do do se guin te § 11:

Art. 37. ..................................................
..............................................................
§ 11. Sal vo nas hi pó te ses de de ci são

ju di ci al, do dis pos to no in ci so II do § 3º do
art. 169 e da ne ces si da de do ór gão ou en ti -
da de, de mons tra da em ato cir cuns tan ci a do
do res pec ti vo di ri gen te e ob ser va dos, es pe -
ci al men te, os prin cí pi os da pu bli ci da de e da
im pes so a li da de, o ser vi dor não es tá vel da
ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu si ve de
em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no -
mia mis ta, ocu pan te de car go efe ti vo ou em -
pre go per ma nen te, so men te per de rá o car -
go ou em pre go me di an te pro ces so ad mi nis -
tra ti vo em que lhe seja as se gu ra do o con tra -
di tó rio e a am pla de fe sa.

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

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção de 1988 trou xe um avan ço gi gan -
tes co para a mo ra li za ção e a pro fis si o na li za ção da
Admi nis tra ção Pú bli ca, ao exi gir que a ad mis são no
ser vi ço pú bli co para car go efe ti vo ou em pre go per ma -
nen te seja, sem pre, pre ce di da de con cur so pú bli co.

Essa exi gên cia, por mais re le van te que ve nha
se re ve lan do, não é su fi ci en te. É ne ces sá rio que não
ape nas se ga ran tam cri té ri os im pes so a is na no me a -
ção ou con tra ta ção de ser vi do res pú bli cos, mas,
igual men te, na sua exo ne ra ção ou dis pen sa.

Impõe-se, as sim, para im pe dir o abu so de po der 
no ato de des li ga men to da que les que tra ba lham para
o Esta do, em qual quer fun ção, ex pli ci tar na Cons ti tu i -
ção que o ser vi dor pú bli co, mes mo quan do não es tá -
vel, não pode per der o car go por ato imo ti va do ou no
qual não es te jam pre sen tes os prin cí pi os que re gem
a Admi nis tra ção Pú bli ca, no ta da men te, o da im pes -
so a li da de e o da pu bli ci da de.

Ain da nos ca sos em que o ser vi dor é de cla ra do
o res pon sá vel pela sua de mis são, esta so men te po -
de rá ocor rer após pro ces so ad mi nis tra ti vo em que lhe 
seja as se gu ra do o con tra di tó rio e a am pla de fe sa.

Cabe mes mo ob ser var que não se ria se quer ne -
ces sá rio pre ver ex pres sa men te a am pla de fe sa e o
con tra di tó rio na ma té ria, uma vez que se tra ta de di re -
i to pre vis to no in ci so LV do art. 5º da Cons ti tu i ção, que 
in te gra os di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is as se gu -
ra dos pela Car ta Mag na, que não são, in clu si ve, sus -



ce tí ve is de se rem abo li dos por emen da cons ti tu ci o -
nal, ex vi do art. 60, § 4º IV, da nos sa Lei Ma i or.

É im por tan te des ta car que não se está, aqui, es -
ten den do o di re i to à es ta bi li da de a to dos os ser vi do -
res pú bli cos. A Cons ti tu i ção é cla ra ao de ter mi nar
qua is den tre eles têm di re i to ao ins ti tu to. Assim, o dis -
po si ti vo que se pre ten de in tro du zir na nos sa Lei Ma i or 
di fe ren cia, cla ra men te as duas si tu a ções, pre ven do
que o ser vi dor não es tá vel pode per der o car go, além
de nas hi pó te ses já exis ten tes para o ti tu lar de es ta bi -
li da de, não ape nas no caso pre vis to no art. 169, § 3º,
II, como tam bém quan do isso for ne ces sá rio para o
bom fun ci o na men to do ente pú bli co, exi gin do-se,
nes se úl ti mo, a edi ção de ato cir cuns tan ci a do.

Des ta for ma, o que se visa é de i xar cla ro que o
ad mi nis tra dor pú bli co não pode agir de for ma ar bi trá -
ria, uma vez que deve ter a sua ação sem pre vol ta da à 
re a li za ção do in te res se pú bli co.

Sala das Ses sões, 24 de ou tu bro de 2001. –
Ney Su as su na – Arlin do Por to – Iris Re zen de –
Jef fer son Pé res – Sa tur ni no Bra ga – Pa u lo Sou to
– Ma ria do Car mo Alves – Luiz Otá vio – Lú dio Co e -
lho – José Alte mar Du tra – Bel lo Par ga – José Co -
e lho – Anto nio Car los Jú ni or – Anto nio Car los Va -
la da res – Ge ral do Cân di do – Le o mar Qu i ta ni lha –
Wel ling ton Ro ber to – Ge ral do Melo – Pe dro Si mon 
– Ge ral do Althoff – Mar lu ce Pin to – Edu ar do Su -
plicy – Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio – Ma -
gui to Vi le la – José Agri pi no.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
*Art. 37.² A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re -

ta de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos
prin cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da -
de, pu bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:

²I – os car gos, em pre gos e fun ções pú -
bli cas são aces sí ve is aos bra si le i ros que pre -
en cham os re qui si tos es ta be le ci dos em lei,
as sim como aos es tran ge i ros, na for ma da lei;

²II – a in ves ti du ra em car go ou em pre -
go pú bli co de pen de de apro va ção pré via em 
con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e
tí tu los, de acor do com a na tu re za e a com -
ple xi da de do car go ou em pre go, na for ma
pre vis ta em lei, res sal va das as no me a ções

para car go em co mis são de cla ra do em lei
de li vre no me a ção e exo ne ra ção;

III – o pra zo de va li da de do con cur so
pú bli co será de até dois anos, pror ro gá vel
uma vez, por igual pe río do;

IV – du ran te o pra zo im pror ro gá vel
pre vis to no edi tal de con vo ca ção, aque le
apro va do em con cur so pú bli co de pro vas ou 
de pro vas e tí tu los será con vo ca do com pri -
o ri da de so bre no vos con cur sa dos para as -
su mir car go ou em pre go, na car re i ra;

²V – as fun ções de con fi an ça, exer ci -
das ex clu si va men te por ser vi do res ocu pan -
tes de car go efe ti vo, e os car gos em co mis -
são, a se rem pre en chi dos por ser vi do res de
car re i ra nos ca sos, con di ções e per cen tu a is
mí ni mos pre vis tos em lei, des ti nam-se ape -
nas às atri bu i ções de di re ção, che fia e as -
ses so ra men to;

VI – é ga ran ti do ao ser vi dor pú bli co ci -
vil o di re i to à li vre as so ci a ção sin di cal;

²VII – o di re i to de gre ve será exer ci do
nos ter mos e nos li mi tes de fi ni dos em lei es -
pe cí fi ca;

²I – o pra zo de du ra ção do con tra to;
²II – os con tro les e cri té ri os de ava li a -

ção de de sem pe nho, di re i tos, obri ga ções e
res pon sa bi li da de dos di ri gen tes;

²III – a re mu ne ra ção do pes so al.
²§ 9º O dis pos to no in ci so XI apli ca-se

às em pre sas pú bli cas e às so ci e da des de
eco no mia mis ta, e suas sub si diá ri as, que re -
ce be rem re cur sos da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral ou dos Mu ni cí pi os para
pa ga men to de des pe sas de pes so al ou de
cus te io em ge ral.

³§ 10. É ve da da a per cep ção si mul tâ nea 
de pro ven tos de apo sen ta do ria de cor ren tes
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a re mu -
ne ra ção de car go, em pre go ou fun ção pú bli -
ca, res sal va dos os car gos acu mu lá ve is na for -
ma des ta Cons ti tu i ção, os car gos ele ti vos e os 
car gos em co mis são de cla ra dos em lei de li -
vre no me a ção e exo ne ra ção.

1 Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de 1998.
2 Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998.
3 Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998.

*Art. 169. ¹A des pe sa com pes so al ati vo e ina ti vo 
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu -
ni cí pi os não po de rá ex ce der os li mi tes es ta be le ci dos
em lei com ple men tar.



¹§ 1º A con ces são de qual quer van ta -
gem ou au men to de re mu ne ra ção, a cri a ção 
de car gos, em pre gos e fun ções ou al te ra ção 
de es tru tu ra de car re i ras, bem como a ad -
mis são ou con tra ta ção de pes so al, a qual -
quer tí tu lo, pe los ór gãos e en ti da des da ad -
mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, in clu si ve fun -
da ções ins ti tu í das e man ti das pelo po der
pú bli co, só po de rão ser fe i tas:

¹I – se hou ver pré via do ta ção or ça -
men tá ria su fi ci en te para aten der às pro je -
ções de des pe sa de pes so al e aos acrés ci -
mos dela de cor ren tes;

¹II – se hou ver au to ri za ção es pe cí fi ca
na lei de di re tri zes or ça men tá ri as, res sal va -
das as em pre sas pú bli cas e as so ci e da des
de eco no mia mis ta.

¹§ 2º De cor ri do o pra zo es ta be le ci do
na lei com ple men tar re fe ri da nes te ar ti go
para a adap ta ção aos pa râ me tros ali pre vis -
tos, se rão ime di a ta men te sus pen sos to dos
os re pas ses de ver bas fe de ra is ou es ta du a is 
aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni -
cí pi os que não ob ser va rem os re fe ri dos li mi -
tes.

¹§ 3º Para o cum pri men to dos li mi tes
es ta be le ci dos com base nes te ar ti go, du ran -
te o pra zo fi xa do na lei com ple men tar re fe ri -
da no ca put, a União, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os ado ta rão as se guin -
tes pro vi dên ci as:

¹I – re du ção em pelo me nos vin te por
cen to das des pe sas com car gos em co mis -
são e fun ções de con fi an ça;

¹II – exo ne ra ção dos ser vi do res não
es tá ve is.

¹§ 4º Se as me di das ado ta das com
base no pa rá gra fo an te ri or não fo rem su fi ci -
en tes para as se gu rar o cum pri men to da de -
ter mi na ção da lei com ple men tar re fe ri da
nes te ar ti go, o ser vi dor es tá vel po de rá per -
der o car go, des de que ato nor ma ti vo mo ti -
va do de cada um dos Po de res es pe ci fi que a 
ati vi da de fun ci o nal, o ór gão ou uni da de ad -
mi nis tra ti va ob je to da re du ção de pes so al.

¹§ 5º O ser vi dor que per der o car go na 
for ma do pa rá gra fo an te ri or fará jus a in de ni -
za ção cor res pon den te a um mês de re mu -
ne ra ção por ano de ser vi ço.

¹§ 6º O car go ob je to da re du ção pre -
vis ta nos pa rá gra fos an te ri o res será con si -

de ra do ex tin to, ve da da a cri a ção de car go,
em ...

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je 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:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 221, DE 2001

Acres cen ta in ci sos ao art. 1º do De -
cre to-Lei nº 201, de 27 de fe ve re i ro de
1967 e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º do De cre to-Lei nº 201, de 27 de

fe ve re i ro de 1967 pas sa a vi go rar com o acrés ci mo
dos se guin tes in ci sos:

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

..............................................................
XXIV – efe tu ar re pas se ao Po der Le -

gis la ti vo Mu ni ci pal que su pe re os li mi tes de -
fi ni dos no art. 29-A, ca put, da Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 29-A, § 2º, I, da CF);

XXV – não en vi ar o re pas se a que se
re fe re o in ci so an te ri or até o dia vin te de
cada mês Fe de ral (art. 29-A, § 2º II, da CF);

XXVI – en viá-lo a me nor em re la ção
à pro por ção fi xa da na Lei Orça men tá ria
Fe de ral, (art. 29-A, § 2º III da CF).

............................................................“

Art. 2º Cons ti tui cri me de res pon sa bi li da de do
Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal gas tar ou au to ri zar 
o gas to de mais de se ten ta por cen to da re ce i ta da
Casa com fo lha de pa ga men to, in clu í do o gas to com 
o sub sí dio dos Ve re a do res (art. 29-A, § 3º, da CF).

Pa rá gra fo úni co. O cri me de fi ni do nes te ar ti go é
de ação pú bli ca e pu ni do com a pena de de ten ção, de
três me ses a três anos, sen do ao seu pro ces so apli -
cá vel,. no que cou ber, o dis pos to no De cre to-Lei nº 201, 



de 27 de fe ve re i ro de 1967, em es pe ci al, no art. 2º
des se di plo ma le gal.

Art. 3º No to tal da des pe sa do Po der Le gis la ti vo
Mu ni ci pal pre vis to no art. 29-A da Cons ti tu i ção Fe de -
ral não se in clui a des pe sa com o Tri bu nal de Con tas
Mu ni ci pal.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção

Jus ti fi ca ção

A ini ci a ti va que ora sub me te mos à apre ci a ção
dos nos sos ilus tres Pa res tem o ob je ti vo de re gu la -
men tar os cri mes de res pon sa bi li da de pre vis tos no
art. 29-A que a Emen da nº 25, de 2000, acres cen tou à 
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Como sa be mos, essa Emen da acres cen tou à
Lei Ma i or o art. 29-A, dis pon do so bre o to tal da des pe -
sa a ser gas ta com o fun ci o na men to das Câ ma ras
Mu ni ci pa is, in clu í dos os sub sí di os dos Ve re a do res.

Assim, o § 2º do ar ti go em tela ti pi fi ca como cri -
me de res pon sa bi li da de do Pre fe i to Mu ni ci pal: efe tu ar 
re pas se à Câ ma ra que su pe re os li mi tes das des pe -
sas fi xa das; não en vi ar o re pas se até o dia vin te de
cada mês; ou en viá-lo a me nor em re la ção à pro por -
ção fi xa da na Lei Orça men tá ria.

Ou tros sim, o § 3º ti pi fi ca como cri me de res pon -
sa bi li da de do Pre si den te de Câ ma ra Mu ni ci pal o des -
res pe i to ao li mi te de se ten ta por cen to da re ce i ta da
Casa com fo lha de pa ga men to, in clu í do o gas to com
os sub sí di os dos Ve re a do res.

Não obs tan te, en quan to es ses dis po si ti vos não
fo rem re gu la men ta dos as nor mas aci ma re fe ri das
não te rão a de vi da efi cá cia, daí a ne ces si da de da sua
re gu la men ta ção.

Ou tros sim, para que ocor ra essa re gu la men ta -
ção, en ten de mos como ade qua da pro pos ta de al te ra -
ção do De cre to-Lei nº 201/67 in clu si ve em nome da
boa téc ni ca le gis la ti va, que re co men da evi tar-se le -
gis la ção ex tra va gan te, na me di da do pos sí vel.

Ade ma is, no De cre to-Lei nº 201/67 es tão ti pi fi -
ca dos os cri mes fun ci o na is dos Pre fe i tos mu ni ci pa is
(art. 1º) e esse di plo ma le gal já foi con si de ra do pelo
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral como par ci al men te re cep -
ci o na do pelo Tex to Mag no de 1988.

A pro pó si to, re cen te men te, a Lei nº 10.028, de
19 de ou tu bro de 2000, – al te rou o De cre to-Lei nº
210/67 para ins ti tu ir no vos ti pos pe na is em ma té ria de 
res pon sa bi li da de dos Pre fe i tos em tema de fi nan ças
pú bli cas.

Des sa for ma, pelo art. 1º da pre sen te pro po si -
ção pro cu ra-se in clu ir en tre os cri mes de res pon sa bi -

li da de dos Pre fe i tos (na ver da de, como vi mos, cri mes
fun ci o na is) os se guin tes, con for me pre vis to no art.
29-A da Cons ti tu i ção Fe de ral: efe tu ar re pas se ao Po -
der Le gis la ti vo Mu ni ci pal que su pe re os li mi tes de fi ni -
dos no art. 29-A, ca put, da Cons ti tu i ção Fe de ral (art.
29-A, § 2º, I da CF); não en vi ar o re pas se a que se re -
fe re o in ci so an te ri or até o dia vin te de cada mês Fe -
de ral (art. 29-A, § 2º, II, da CF; en viá-lo a me nor em
re la ção à pro por ção fi xa da na Lei Orça men tá ria Fe -
de ral (art. 29-A, § 2º, III, da CF)

O art. 2º, ca put, pre ce i tua que cons ti tui cri me de 
res pon sa bi li da de do Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal 
gas tar ou au to ri zar o gas to de mais de se ten ta por
cen to da re ce i ta da Casa com fo lha de pa ga men to, in -
clu í do o gas to com o sub sí dio dos Ve re a do res, con so -
an te pre vis to no art. 29-A, § 3º, da CF.

Já o art. 2º, pa rá gra fo úni co, es ta be le ce que o
cri me de fi ni do nes te ar ti go é de ação pú bli ca e pu ni do 
com a pena de de ten ção, de três me ses a três anos,
pena já pre vis ta no De cre to-Lei nº 201/67 para os cri -
mes pra ti ca dos por pre fe i tos.

Por seu tur no, o art. 3º de cla ra que no to tal da
des pe sa do Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal pre vis to no
art. 29-A da Cons ti tu i ção Fe de ral não se in clui a des -
pe sa com o Tri bu nal de Con tas Mu ni ci pal.

A pro pó si to, re cor de-se aqui que, em bo ra o con -
tro le ex ter no in te gre o ca pí tu lo do Po der Le gis la ti vo
na Cons ti tu i ção Fe de ral, as cha ma das Cor tes de con -
tas de têm au to no mia fun ci o nal e or ga ni za ci o nal con -
fe ri da pela Cons ti tu i ção Fe de ral (v.g. art. 73).

Ante o ex pos to e ten do em vis ta a re le vân cia da
ma té ria so li ci ta mos o apo io dos no bres co le gas para
a apro va ção do pro je to de lei que ora sub me te mos à
apre ci a ção des ta Casa.

Sala das Ses sões, 24 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº  201
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967

Dis põe so bre a res pon sa bi li da de
dos Pre fe i tos e Ve re a do res, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o pa rá gra fo 2º, do ar ti go 9º, do
Ato Insti tu ci o nal nº 4, de 7 de de zem bro de 1966,

De cre ta:
Art. 1º São cri mes de res pon sa bi li da de dos Pre -

fe i tos Mu ni ci pal, su je i tos ao jul ga men to do Po der Ju -



di ciá rio, in de pen den te men te do pro nun ci a men to da
Câ ma ra dos Ve re a do res:

I – apro pri ar-se de bens ou ren das pú bli cas, ou
des viá-los em pro ve i to pró prio ou alhe io;

II – uti li zar-se, in de vi da men te, em pro ve i to pró -
prio ou alhe io, de bens, ren das ou ser vi ços pú bli cos;

III – des vi ar, ou apli car in de vi da men te, ren das
ou ver bas pú bli cas;

IV – em pre gar sub ven ções, au xí li os, em prés ti -
mos ou re cur sos de qual quer na tu re za, em de sa cor -
do com os pla nos ou pro gra mas a que se des ti nam;

V – or de nar ou efe tu ar des pe sas não au to ri za -
das por lei, ou re a li zá-las em de sa cor do com as for -
mas fi nan ce i ras per ti nen tes;

VI – de i xar de pres tar con tas anu a is da ad mi nis -
tra ção fi nan ce i ra do Mu ni cí pio a Câ ma ra de Ve re a do -
res, ou ao ór gão que a Cons ti tu i ção do Esta do in di car, 
nos pra zos e con di ções es ta be le ci dos;

VII – De i xar de pres tar con tas, no de vi do tem po,
ao ór gão com pe ten te, da apli ca ção de re cur sos, em -
prés ti mos sub ven ções ou au xí li os in ter nos ou ex ter -
nos, re ce bi dos a qual quer tí tu lo;

VIII – Con tra ir em prés ti mo, emi tir apó li ces, ou
obri gar o Mu ni cí pio por tí tu los de cré di to, sem au to ri -
za ção da Câ ma ra, ou em de sa cor do com a lei;

IX – Con ce der em prés ti mo, au xí li os ou sub ven -
ções sem au to ri za ção da Câ ma ra, ou em de sa cor do
com a lei;

X – Ali e nar ou one rar bens imó ve is, ou ren das
mu ni ci pa is, sem au to ri za ção da Câ ma ra, ou em de sa -
cor do com a lei;

XI – Adqui rir bens, ou re a li zar ser vi ços e obras,
sem con cor rên cia ou co le ta de pre ços, nos ca sos exi -
gi dos em lei;

XII – Ante ci par ou in ver ter a or dem de pa ga men to
a cre do res do Mu ni cí pio, sem van ta gem para o erá rio;

XIII – No me ar, ad mi tir ou de sig nar ser vi dor, con -
tra ex pres sa dis po si ção de lei;

XIV – Ne gar exe cu ção a lei fe de ral, es ta du al ou
mu ni ci pal, ou de i xar de cum prir or dem ju di ci al, sem
dar o mo ti vo da re cu sa ou da im pos si bi li da de, por es -
cri to, à au to ri da de com pe ten te;

XV – De i xar de for ne cer cer ti dões de atos ou con -
tra tos mu ni ci pa is, den tro do pra zo es ta be le ci do em lei.

§ 1º Os cri mes de fi ni dos nes te ar ti go são de
ação pú bli ca, pu ni dos os dos itens I e II, com a pena
de re clu são, de dois a doze anos, e os de ma is, com a
pena de de ten ção, de três me ses a três anos.

§ 2º A con de na ção de fi ni ti va em qual quer dos
cri mes de fi ni dos nes te ar ti go, acar re ta a per da de car -
go e a ina bi li ta ção, pelo pra zo de cin co anos, para o

exer cí cio de car go ou fun ção pú bli ca, ele ti vo ou de no -
me a ção, sem pre ju í zo da re pa ra ção ci vil do dano ca u -
sa do ao pa tri mô nio pú bli co ou par ti cu lar.

Art. 2º O pro ces so dos cri mes de fi ni dos no ar ti -
go an te ri or é o co mum do ju í zo sin gu lar, es ta be le ci do
pelo Có di go de Pro ces so Pe nal, com as se guin tes
mo di fi ca ções:

I – Antes de re ce ber a de nún cia, o Juiz or de na rá 
a no ti fi ca ção do acu sa do para apre sen tar de fe sa pré -
via, no pra zo de cin co dias. Se o acu sa do não for en -
con tra do para a no ti fi ca ção, ser-lhe-á no me a do de -
fen sor, a quem ca be rá apre sen tar a de fe sa, den tro no
mes mo pra zo.

II – Ao re ce ber a de nún cia, o Juiz ma ni fes tar-se-á, 
obri ga tó ria e mo ti va da men te, so bre a pri são  pre ven ti va
do acu sa do, nos ca sos dos itens I e II do ar ti go an te ri or,
e so bre o seu afas ta men to do exer cí cio do car go du ran -
te a ins tru ção cri mi nal, em to dos os ca sos.

III – des pa cho, con ces si vo ou de ne ga tó rio, de
pri são pre ven ti va, ou de afas ta men to do car go do
acu sa do, ca be rá re cur so, em sen ti do es tri to, para o
Tri bu nal com pe ten te, no pra zo de cin co dias, em au -
tos apar ta dos. O re cur so do des pa cho que de cre ta a
pri são pre ven ti va ou o afas ta men to do car go terá efe i -
to sus pen si vo.

§ 1º Os ór gãos fe de ra is, es ta du a is ou mu ni ci pa -
is, in te res sa dos na apu ra ção da res pon sa bi li da de do
Pre fe i to, po dem re que rer a aber tu ra do in qué ri to po li -
ci al ou a ins ta u ra ção da ação pe nal pelo Mi nis té rio
Pú bli co, bem como in ter vir, em qual quer fase do pro -
ces so, como as sis ten te da acu sa ção.

§ 2º Se as pro vi dên ci as para a aber tu ra do in -
qué ri to po li ci al ou ins ta u ra ção da ação pe nal não fo -
rem aten di das pela au to ri da de po li ci al ou pelo Mi nis -
té rio Pú bli co es ta du al, po de rão ser re que ri das ao
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.
....................................................................................

(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 Nº 222, DE 2001 –
COMPLEMENTAR

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000, que “es ta 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".

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio

de 2000, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:



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

I – .........................................................
..............................................................
..............................................................
b) cri té ri os que as se gu rem o equi lí brio

cntre as obri ga ções e a ca pa ci da de de pa -
ga men to do ente da Fe de ra ção, de con for -
mi da de com o dis pos to no art. 15, es pe ci al -
men te em seus §§ 2º e 4º; (NR).

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

§ 2º........................................................

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

..............................................................
V-A – cri té ri os para a fi xa ção de li mi tes 

anu a is para as des pe sas vin cu la das e as
dis cri ci o ná ri as.

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

Art. 5º ....................................................

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

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

III – .......................................................

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

..............................................................
b) aten di men to de pas si vos con tin gen -

tes e ou tros ris cos fis ca is, in clu si ve o erro
as so ci a do à pre vi são de re ce i tas. (NR)

III-A – fi xa rá li mi tes para as des pe sas
vin cu la das e as dis cri ci o ná ri as, os qua is
ser vi rão, ex clu si va men te, como re fe rên cia
para fins do exa me de ade qua ção or ça men -
tá ria e fi nan ce i ra de pro po si ções e para a
re a de qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra da
le gis la ção em vi gor.

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

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

Art. 7º ....................................................

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

..............................................................
§ 3º Os ba lan ce tes tri mes tra is do Ban -

co Cen tral do Bra sil se rão acom pa nha dos
por no tas ex pli ca ti vas so bre os prin ci pa is fa -

tos ge ra do res dos re sul ta dos apu ra dos nas
ope ra ções:

I – com tí tu los;
II – da área ex ter na;
III – com ins ti tu i ções em re gi me es pe -

ci al;
IV – da área ban cá ria. (NR)
§ 3º-A – Acom pa nha rão as no tas ex pli -

ca ti vas de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or in -
for ma ções so bre os mo ti vos que en se ja ram
a cons ti tu i ção e a re ver são de pro vi sões, as -
sim como so bre:

I  – para cada pe río do de apu ra ção, o
sal do mé dio dos de pó si tos àor dem do Go -
ver no Fe de ral;

II – a ori gem de cré di tos e dé bi tos jun -
to à Cen trus, as sim como os res pec ti vos
pra zos mé di os de re a li za ção e exi gi bi li da de.

..............................................................
Art. 9º O equi lí brio en tre as obri ga ções 

e a ca pa ci da de de pa ga men to do ente da
Fe de ra ção será as se gu ra do me di an te:

I – uti li za cão dos re cur sos con sig na -
dos à re ser va de con tin gên cia;

II – ado ção das me di das pre vis tas no § 
2º do art. 15. (NR)

§ 1º As me di das re fe ri das no in ci so II
do ca put des te ar ti go se rão ado ta das ape -
nas com re la ção aos cré di tos or ça men tá ri os 
des ti na dos à re a li za ção de des pe sas dis cri -
ci o ná ri as. (NR).

§ 2º Sem pre que a anu la ção for atri bu i -
da à cor re ção de erro, o dis pos to no pa rá -
gra fo an te ri or não se apli ca aos cré di tos or -
ça men tá ti os des ti na dos à re a li za ção de des -
pe sas vin cu la das. (NR).

§ 3º Os Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá -
rio, as sim como o Mi nis té rio Pú bli co, po de -
rão pro mo ver por ato pró prio, nos ter mos
pre vis tos na lei de di re tri zes or ça men tá ri as,
a li mi ta ção dos cré di tos or ça men tá ri os a
eles atri bu í dos. (NR)

..............................................................
Art. 14. Os be ne fí ci os e os in cen ti vos

de na tu re za tri bu tá ria se rão clas si fi ca dos
como des pe sas vin cu la das. (NR)

§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go
apli ca-se a be ne fí ci os e in cen ti vos que, mo -
di fi can do ou ex clu in do o cré di to tri bu tá rio



rcgu lar men te cons ti tu í do, im pli quem a re -
nún cia de re ce i ta tri bu tá ria.

(NR)
§ 2º Para fins do dis pos to no ca put:
I – as re ce i tas tri bu tá ri as se rão re gis -

tra das na lei or ça men tá ria anu al, para efe i to
de pre vi são e acom pa nha men to da ar re ca -
da ção, por seus va lo res bru tos;

II – as des pe sas de cor ren tes de be ne -
fí ci os e in cen ti vos de na tu re za tri bu tá ria
cons ta rão de ca te go ri as es pe ci fi cas de pro -
gra ma ção or ça men tá ra, dis cri mi na da por
tipo de tri bu to. (NR)

§ 3º Os efe i tos pa tri mo ni a is re sul tan tes 
da con ces são de be ne fí ci os e in cen ti vos de
na tu re za tri bu tá ria se rão con ta bi li za dos com 
base em cri té ri os e pro ce di men tos de fi ni dos 
pelo Con se lho de Ges tão Fis cal, na for ma
do dis pos to no § 4º do art. 17. (NR)

..............................................................
Art. 15. As obri ga ções de pa ga men to

po de rão ser as su mi das até o li mi te da ca pa -
ci da de de pa ga men to da ad mi nis tra ção pú -
bli ca, re pre sen ta do esse li mi te pela dis po ni -
bi li da de de cré di tos or ca men tá ri os e re cur -
sos fi nan ce i ros em cada exer cí cio. (NR)

§ 1º As obri ga ções de pa ga men to re -
sul tam do ato de em pe nho da des pe sa,
pen den te ou não do im ple men to de con di -
ção, ve da da a ce le bra ção de con vê nio ou
con tra to, car ta-con tra to e de ma is ajus tes, a
au to ri za ção de com pra ou a or de na cão de
exe cu ção de ser vi ço sem o pré vio em pe nho 
e a ob ser vân cia do li mi te re pre sen ta do pela
dis po ni bi li da de de cré di tos or ça men tá ri os e
re cur sos fi nan ce i ros.

§ 2º Os Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti -
vo de ve rão as se gu rar o equi lí brio en tre as
obri ga ções e a ca pa ci da de de pa ga men to
da ad mi nis tra ção pú bli ca, para tan to ado tan -
do as pro vi dên ci as ne ces sá ri as:

I – à li mi ta ção dos cré di tos or ça men tá -
ri os à pre vi são de ar re ca da ção das re ce i tas;

II – ao can ce la men to dos cré di tos or -
ça men tá ri os em mon tan te su fi ci en te à co -
ber tu ra do dé fi cit fi nan ce i ros por ven tu ra
apu ra do ao fi nal do exer cí cio an te ri or;

III – à pro gra ma ção da des pe sa de
modo a ga ran tir a in te gral exe cu ção dos cré -
di tos or ça men tá ri os ao lon go do exer cí cio fi -
nan ce i ro.

§ 3º A con se cu ção das me tas fis ca is,
con for me de fi ni das na le gis la ção em vi gor,
será con si de ra da para efe i to das me di das
de ajus te e ad mi nis tra ção fi nan ce i ra pre vis -
tas no pa rá gra fo an te ri or.

§ 4º As me di das de que tra tam os in ci -
sos I e II do § 2º cons ti tu i rão ob je to de pro -
je to de lei a ser en ca mi nha do ao Po der Le -
gis la ti vo, sen do ve da do que se lhe pro mo -
vam os efe i tos, sal vo nos ca sos ex pres sa -
men te pre vis tos na lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as, me di an te ato ad mi nis tra ti vo ou
me di da pro vi só ria.

§ 5º É ve da da a fi xa ção de co tas de
pro gra ma ção da des pe sa com a fi na li da de
de pro du zir os efe i tos pre vis tos nos in ci sos I 
e II do § 2º. 

Art. 16. Os cré di tos or ça men tá ri os que
não hou ve rem sido exe cu ta dos até o fi nal
do exer cí cio fi nan ce i ro de ve rão ser ob je to
de pro pos ta do Po der Exe cu ti vo com a fi na li -
da de de sua re a ber tu ra no exer cí cio sub se -
qüen te. (NR)

§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go
con di ci o na-se a:

I – apu ra ção de su pe rá vit fi nan ce i ro ao 
fi nal do exer cí cio a que se re fi ram os cré di -
tos or ça men tá ri os;

II – ob ser vân cia das me tas fis ca is,
con for me pre vis tas na le gis la ção em vi gor
na data de en cer ra men to do exer cí cio an te -
ri or ao de re a ber tu ra dos cré di tos or ça men -
tá ri os. (NR)

§ 2º A pro pos ta a que alu de o ca put
des te ar ti go será en ca mi nha da ao Po der Le -
gis la ti vo na for ma de pro je to de lei, até o fi -
nal do pri me i ro tri mes tre do exer cí cio sub se -
qüen te àque le de que se ori gi nem os cré di -
tos or ça men tá ri os pas sí ve is de re a ber tu ra.
(NR)

§ 3º Res sal va do o dis pos to na lei de
di re tri zes or ça men tá ri as, o ra te io do su pe rá -
vit fi nan ce i ro será pro por ci o nal à ra zão en tre 
cada cré di to e o to tal dos cré di tos or ça men -
tá ri os pas sí ve is de re a ber tu ra. (NR) 

§ 4º Para fins do dis pos to nes te ar ti go,
se rão des con si de ra dos os cré di tos or ça -
men tá ri os cuja ine xe cu ção se deva a anu la -
ção de des pe sa após o en cer ra men to do
exer cí cio fi nan ce i ro. (NR)



Art. 17. Sem pre ju í zo da uti li za ção de
ou tras ca te go ri as de clas si fi ca ção, a des pe -
sa será con si de ra da como vin cu la da ou dis -
cri ci o ná ria, de con for mi da de com a na tu re za 
da obri ga ção que lhe der ori gem. (NR)

§ 1º Clas si fi ca-se como vin cu la da a
des pe sa que se des ti na ao  pa ga men to de
obri ga ção cri a da por lei es pe cí fi ca; dis tin ta
da lei or ça men tá ria anu al. (NR)

§ 2º Con si de ram-se dis cri ci o ná ri as as
des pe sas que não se pos sam clas si fi car
nos ter mos do pa rá gra fo an te ri or. (NR)

§ 3º O Po der Pú bli co ado ta rá as pro vi -
dên ci as ne ces sá ri as ao re gis tro pa tri mo ni al
das obri ga ções de que se ori gi nem as des -
pe sas vin cu la das, ten do em vis ta apu rar os
efe i tos des se pas si vo so bre:

I – o pa tri mô nio li qui do e a sol va bi li da -
de pa tri mo ni al;

II – o ní vel de en di vi da men to;
III – as de ma is me tas fis ca is do ente

da Fe de ra ção. (NR) 
§ 4º O Con se lho de Ges tão Fis cal es -

ta be le ce rá os cri té ri os e os pro ce di men tos
para a clas si fi ca ção da des pe sa nas ca te go -
ri as men ci o na das nes te ar ti go, as sim como
para o re gis tro pa tri mo ni al das obri ga ções
cri a das por lei. (NR)

§ 5º Re vo ga do.
§ 6º Re vo ga do.
§ 7º Re vo ga do. 
Art. 17-A. O po der pú bli co fi xa rá li mi tes 

anu a is para as des pe sas vin cu la das e as
dis cri ci o ná ri as.

Pa rá gra fo úni co. Os li mi tes de que tra -
ta o ca put des te ar ti go se rão fi xa dos na lei
or ça men tá ria anu al, com base em cri té ri os
es ta be le ci dos na lei de di re tri zes or ça men -
tá ri as, ser vin do, ex clu si va men te, de re fe rên -
cia para:

I – o exa me de ade qua ção or ça men tá -
ria e fi nan ce i ra de pro po si ções le gis la ti vas;

II – a ela bo ra ção das pro pos tas de re -
a de qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra da le -
gis la ção em vi gor.

Art. 17-B. O exa me de ade qua ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra de pro po si ções le -
gis la ti vas será efe tu a do de modo a ga ran tir
a ob ser vân cia das dis po si ções con ti das na
le gis la ção con cer nen te às fi nan ças pú bli cas, 

par ti cu lar men te na lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as e na lei or ça men tá ria anu al.

§ 1º Cons ti tui re qui si to de ade qua ção
da pro po si ção le gis la ti va a pre vi são de seus 
efe i tos, so bre o pa tri mo ni al e as des pe sas,
na lei de di re tri zes or ça men tá ri as, es pe ci al -
men te para efe i to da fi xa ção dos li mi tes de
que tra ta o ar ti go an te ri or e para o es ta be le -
ci men to das de ma is me tas fis ca is.

§ 2º Apli cam-se ao exa me de ade qua -
ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra de pro po si -
ções as nor mas que re gem o pro ces so le -
gis la ti vo.

Art. 17-C. A re a de qua ção or ça men tá ria 
e fi nan ce i ra da le gis la ção em vi gor visa as -
se gu rar:

I – no cur so de cada exer cí cio fi nan ce i -
ro, o ajus te do mon tan te dos cré di tos or ça -
men tá ri os à ca pa ci da de de pa ga men to da
ad mi nis tra ção pú bli ca;

II – du ran te a exe cu ção da po li ti ca fis -
cal, a com pa ti bi li da de en tre as des pe sas
vin cu la das, as re ce i tas es ti ma das e as de -
ma is me tas fis ca is pre vis tas para o pe río do.

§ 1º Para fins do dis pos to no in ci so I
do ca put des te ar ti go, se rão pro pos tas ao
Po der Le gis la ti vo me di das de ajus te con for -
me pre vis tas no art. 15, es pe ci al men te nos
in ci sos I e II de seu § 2º.

§ 2º A com pa ti bi li da de en tre as des pe -
sas vin cu la das, as re ce i tas es ti ma das e as
de ma is me tas fis ca is será pro mo vi da, por
pro pos ta do Po der Exe cu ti vo, me di an te a
trans for ma ção ou a ex tin ção de obri ga ções
cri a das por lei, as sim como por in ter mé dio
de me di das que pro pi ci em o au men to da ar -
re ca da ção de re ce i tas.

§ 3º A pro pos ta re fe ri da no pa rá gra fo
an te ri or será apre sen ta da na for ma de pro -
je to de lei, de acor do com a pe ri o di ci da de e
as de ma is con di ções es ta be le ci das na lei do 
pla no plu ri a nu al e na le gis la ção que rege o
pro ces so le gis la ti vo.

..............................................................
Art. 30.
..............................................................
I – Se na do Fe de ral a pro pos ta de que

tra ta o in ci so VI do art. 52 da Cons ti tu i ção
Fe de ral; (NR)

..............................................................
§ 3º Re vo ga do.



..............................................................
Art. 32....................................................
..............................................................
..............................................................
§ 1º O ente in te res sa do for ma li za rá

seu ple i to fun da men tan do-o em pa re cer de
seus ór gãos téc ni cos e ju rí di cos, de mons -
tran do a re la ção cus to-be ne fí cio, o in te res se 
eco nô mi co da ope ra ção e o aten di men to
das con di ções es ta be le ci das pelo Se na do
Fe de ral, nos ter mos do art. 52, in ci so VII, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral. (NR)

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

Art. 35....................................................
..............................................................
§ 1º Exce tu am-se da ve da ção a que

se re fe re o ca put des te ar ti go: (NR)
I – as ope ra ções en tre ins ti tu i ção fi -

nan ce i ra es ta tal e ou tro ente da Fe de ra ção,
in clu si ve suas en ti da des da ad mi nis tra ção
in di re ta, que não se des ti nem a: (NR)

fi nan ci ar, di re ta ou in di re ta men te, des -
pe sas cor ren tes;

re fi nan ci ar dí vi das con tra í das jun to a
ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras;

II – as ope ra ções en tre a União e os
Mu ni cí pi os des ti na das ao re fi nan ci a men to
de suas dí vi das mo bi liá ria e con tra tu aL (NR)

..............................................................
Art. 40. Os en tes da Fe de ra ção po de -

rão con ce der ga ran tia em ope ra ções de cré -
di to, ob ser va do o dis pos to nes te ar ti go e as
nor mas do art. 32.

§ 1º A ga ran tia fi ca rá con di ci o na da ao
ofe re ci men to de con tra ga ran tia, pelo me nos
equi va len te à ga ran tia a ser con ce di da, as -
sim como à re gu la ri da de do ente que a ple i -
te ar em suas obri ga ções jun to ao ga ran ti dor 
e às en ti da des por ele con tro la das, ob ser va -
do o se guin te: (NR)

..............................................................
II – a con tra ga ran tia exi gi da po de rá

con sis tir na vin cu la ção das re ce i tas tri bu tá ri -
as di re ta men te ar re ca da das e da que las pro -
ve ni en tes de trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is,
a qual se for ma li za rá me di an te a ou tor ga de 
po de res ao ga ran ti dor para retê-las e em -
pre gá-las no pa ga men to de dé bi tos em atra -
so. (NR)

§ 2º Re vo ga do.

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

§ 9º Qu an do hon rar dí vi da de ou tro
ente, em vir tu de de ga ran tia pres ta da, o ga -
ran ti dor po de rá con di ci o nar-lhe a en tre ga de 
re cur sos, in clu si ve trans fe rên ci as cons ti tu ci -
o na is, ao res sar ci men to das im por tân ci as
pa gas. (NR)

§ 10. O ente da Fe de ra ção cuja dí vi da
hou ver sido hon ra da por ou tro ente, em de -
cor rên cia de ga ran tia pres ta da, so fre rá a
sus pen são de seu aces so a cré di tos e fi nan -
ci a men tos até o pa ga men to da re fe ri da dí vi -
da. (NR)

§ 10-A. As nor mas con ti das nes te ar ti -
go apli cam-se à União em ca rá ter sub si diá -
rio àque las pre vis tas no in ci so VIII do art. 52 
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

Art. 47. O for ne ci men to de bens ou a
pres ta ção de ser vi ços ao Po der Pú bli co, por 
par te de em pre sa di re ta ou in di re ta men te
con tro la da por ente da Fe de ra ção, so men te
ocor re rá me di an te a de vi da con tra ta ção ad -
mi nis tra ti va, nos ter mos pre vis tos na le gis la -
ção que dis põe so bre con tra tos da ad mi nis -
tra ção pú bli ca. (NR)

§ 1º As em pre sas de que tra ta este ar -
ti go fa rão pu bli car, nas no tas ex pli ca ti vas
que acom pa nham suas de mons tra ções fi -
nan ce i ras, re la ção de dé bi tos e cré di tos
para com o ente con tro la dor, nela de ven do
tam bém in clu ir ati vos e pas si vos em re la ção 
aos qua is não hou ver acor do, jun to ao con -
tro la dor, quan to à cer te za e à li qui dez. (NR)

§ 2º A apli ca ção de re cur sos, pelo ente 
con tro la dor, na em pre sa con tro la da, que
não se des ti ne à subs cri ção de ações, ao
pa ga men to pelo for ne ci men to de bens ou
pela exe cu ção de ser vi ços e ao pa ga men to
dos cré di tos em pre sa ri a is jun to ao pró prio
con tro la dor, so men te será re a li za da me di an -
te sub ven ção, ob ser va do o dis pos to no 3º
do ar ti go se guin te.

Art. 47-A Sem pre ju í zo do dis pos to no
ar ti go an te ri or, po de rão ser co bra dos con -
tra tos de ges tão en tre o ente con tro la dor e a 
em pre sa con tro la da, des ti na dos ao pre es ta -
be le ci men to de me tas e pa drões de de sem -
pe nho em pre sa ri al.



§ 1º Os con tra tos re fe ri dos no ca put
te rão por fi na li da de a co or de na ção da ação
em pre sa ri al com os pla nos e pro gra mas go -
ver na men ta is, par ti cu lar men te no in tu i to de:

I – pos si bi li tar o pla ne ja men to das
ações em pre sa ri a is;

II – pa dro ni zar as ati vi da des de con tro -
le da ação em pre sa ri al, re du zin do-lhes os
cus tos;

III – de ter mi nar o pa pel re ser va do à
em pre sa no âm bi to do se tor pú bli co e na
eco no mia;

IV – ga ran tir à em pre sa po lí ti ca de pre -
ços e ta ri fas que lhe pro por ci o ne a re cu pe -
ra ção dos cus tos e a re mu ne ra ção do ca pi -
tal in ves ti do;

V – de fi nir pa drões de efi ciên cia, efi cá -
cia e au to no mia para a em pre sa, es pe ci al -
men te com res pe i to ao con tro le de cus tos e
des pe sas;

VI – pro por ci o nar ao se tor pú bli co a re -
mu ne ra ção do ca pi tal in ves ti do na em pre sa.

§ 2º A ce le bra ção de con tra to de ges -
tão não im pe de que a em pre sa ve nha a re -
ce ber re cur sos do ente con tro la dor a tí tu lo
de sub ven ção, des de que, nes se caso, o ob -
je to e as ra zões da sub ven ção cons tem do
con tra to de ges tão.

§ 3º A sub ven ção eco nô mi ca, em qual -
quer caso, será re a li za da no li mi te dos cré -
di tos or ça men tá ri os des ti na dos a esse fim.

Art. 48.

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A trans pa rên cia será

as se gu ra da tam bém me di an te a par ti ci pa -
ção po pu lar e a re a li za ção de au diên ci as
pú bli cas, es pe ci al men te du ran te os pro ces -
sos de ela bo ra ção e dis cus são das leis do
pla no plu ri a nu al, de di re tri zes or ça men tá ri as 
e or ça men tá ria anu al. (NR)

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

Art. 50....................................................

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

..............................................................
§ 2º O ór gão cen tral de con ta bi li da de

da União será res pon sá vel, por pra zo não
su pe ri or a um ano, con ta do da data de pu -
bli ca ção des ta Lei Com ple men tar, pela de fi -
ni ção de nor mas e pro ce di men tos con tá be -

is, em âm bi to na ci o nal, apli cá ve is à es cri tu -
ra ção das con tas pú bli cas. (NR)"

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

Este pro je to de lei com ple men tar bus ca tra zer
pe que nas con tri bu i ções para o aper fe i ço a men to da
Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a de -
no mi na da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (LRF). O
pon to de par ti da des te tra ba lho fo ram as emen das
apre sen ta das à Lei du ran te a fase de sua tra mi ta ção
nes ta Casa. Essas emen das per mi tem en ten der que
a LRF ain da não é uma peça aca ba da, pa de cen do de
al guns ví ci os e im pro pri e da des que, cer ta men te, a
im pe dem de tor nar-se a peça nor ma ti va dor sal ima gi -
na da para o novo re gi me fis cal bra si le i ro.

As ma i o res mu dan ças aqui pro pos tas di zem
res pe i to às dis po si ções re ser va das às des pe sas. A
idéia foi a de re ti rar das des pe sas a ên fa se dos con -
tro les, des lo can do-a para as obri ga ções do Esta do,
par ti cu lar men te para aque las obri ga ções re sul tan tes
de atos com for ça de lei. O en ten di men to vai no sen ti -
do de que são as obri ga ções, em um pla no dis tin to do
das leis or ça men tá ri as, que po dem de sa vi sa da men te 
com pro me ter as me tas fis ca is, con cor ren do para o in -
dis ci pli na do cres ci men to do pas si vo do Esta do e o ir -
re me diá vel com pro me ti men to de sua ca pa ci da de de
pa ga men to. Por isso, a im po si ção de res tri ções à cri a -
ção des se tipo de pas si vo deve ini ci ar-se já no cur so
do pro ces so le gis la ti vo, com mais de ci si vas e se ve ras 
nor mas de exa me de ade qua ção or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra das pro po si ções, e cul mi nar com a re con ci li -
a ção das me tas fis ca is com as obri ga ções cri a das por 
lei, para tan to al te ran do-se, pe ri o di ca men te, as pró -
pri as leis. A fim de que esse me ca nis mo fun ci o ne,
deve ha ver te tos ou li mi tes para as des pe sas, es pe ci -
al men te para as re sul tan tes de obri ga ções cri a das
por lei, de for ma que es ses te tos ou li mi tes pos sam
ba li zar as de fi ni ções quan to à abran gên cia e à in ten -
si da de das mu dan ças a se rem pro mo vi das na le gis la -
ção em de cor rên cia das me di das de re con ci li a ção. Os 
te tos não de vem, ob vi a men te, im pe dir a re a li za ção de 
des pe sas de qual quer tipo, mas ape nas fun ci o nar
como re fe rên cia, fun da da na po lí ti ca fis cal, de algo
não vai bem, por isso exi gin do o tra ba lho de re con ci li -
a ção en tre as obri ga ções, as re ce i tas e as de ma is
me tas fis ca is.

Em ca rá ter mais pon tu al, são tam bém pro pos -
tas mu dan ças em vá ri as ou tras pas sa gens da lei.
Umas são de cor rên cia do novo me ca nis mo de con tro -



le das obri ga ções; ou tras, re sul ta do do aco lhi men to
das idéi as con ti das nas já ci ta das emen das. Des ta -
cam-se en tre elas, tal vez por sua ma i or im por tân cia
re la ti va, os no vos tra ta men tos pro pos tos para a or ça -
men ta ção de in cen ti vos e be ne fí ci os de na tu re za tri -
bu tá ria e para as re la ções en tre em pre sas es ta ta is e
ente con tro la dor. Num e nou tro caso, o ob je ti vo per se -
gui do é o de tor nar mais trans pa ren tes e aqui la tá ve is
as ações do Esta do, pos si bi li tan do que a apli ca ção de 
re cur sos pú bli cos seja de ci di da ob je ti va men te, a par -
tir dos cus tos e dos be ne fí ci os, eco nô mi cos e so ci a is,
que des sas ações po dem ad vir.

Fi nal men te, é im por tan te con sig nar que o re e -
xa me da LRF per mi tiu en ten der, e esse pa re ce ser o
as pec to mais fun da men tal, que o novo re gi me fis cal
bra si le i ro não se po de rá im plan tar, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, à fal ta da pro mo ção de mu dan ças em ou tros tre -
chos do or de na men to ju rí di co. Des de a pró pria Cons -
ti tu i ção Fe de ral até as nor mas do pro ces so le gis la ti -
vo, pas san do pela lei com ple men tar des ti na da ao es -
ta be le ci men to das nor mas de ges tão pa tri mo ni al, fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria, o País ain da ca re ce de le -
gis la ção de fi nan ças pú bli cas, mais sim ples, pre ci sa 
e abran gen te, que pro mo va, in de pen den te men te de
seu ta ma nho, um Esta do mais efi ci en te e efi caz. Em
ter mos prá ti cos, isso sig ni fi ca re ver as nor mas cons ti -
tu ci o na is que re gem os or ça men tos, ten do em vis ta
res ga tar às leis or ça men tá ri as o ca rá ter con tra tu al
que lhes é ine ren te, en qua drar o pro ces so or ça men -
tá rio no pro ces so le gis la ti vo, in clu si ve pre ven do a ins -
ti tu i ção do exa me de ade qua ção or ça men tá ria e fi nan -
ce i ra das leis, e fran que ar à so ci e da de ci vil or ga ni za da
par ti ci pa ção na de fi ni ção das nor mas so bre a pro du -
ção, o tra ta men to e a di vul ga ção da in for ma ção so bre o
Esta do e os seus atos, vez que a in for ma ção, aci ma de
tudo é um bem pú bli co. O tra ba lho, por tan to, se é que
as sim se pode di zer, ape nas se ini cia com a LRF.

Sala das Ses sões, 24 de ou tu bro de 2001. –
Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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.

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 Com ple men tar:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta Lei Com ple men tar es ta 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, com am pa ro no Ca pí tu lo II do
Tí tu lo VI da Cons ti tu i ção, § 1º A res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal pres su põe a ação pla ne ja da e trans pa -
ren te, em que se pre vi nem ris cos e cor ri gem des vi os
ca pa zes de afe tar o equi lí brio das con tas pú bli cas,
me di an te o cum pri men to de me tas de re sul ta dos en -
tre re ce i tas e des pe sas e a obe diên cia a li mi tes e con -
di ções no que tan ge a re nún cia de re ce i ta, ge ra ção
de des pe sas com pes so al, da se gu ri da de so ci al e ou -
tras dí vi das con so li da da e mo bi liá ria, ope ra ções de
cré di to, in clu si ve por an te ci pa ção de re ce i ta, con ces -
são de ga ran tia e ins cri ção em Res tos a Pa gar.

§ 2º As dis po si ções des ta Lei Com ple men tar
obri gam a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os.

§ 3º Nas re fe rên ci as:
I – à União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos

Mu ni cí pi os, es tão com pre en di dos:
a) o Po der Exe cu ti vo, o Po der Le gis la ti vo, nes te

abran gi dos os Tri bu na is de Con tas, o Po der Ju di ciá rio e
o Mi nis té rio Pú bli co;

b) as res pec ti vas ad mi nis tra ções di re tas, fun -
dos, au tar qui as, fun da ções e em pre sas es ta ta is de -
pen den tes;

II – a Esta dos en ten de-se con si de ra do o Dis tri to
Fe de ral;

III – a Tri bu na is de Con tas es tão in clu í dos: Tri bu -
nal de Con tas da União, Tri bu nal de Con tas do Esta do 
e, quan do hou ver, Tri bu nal de Con tas dos Mu ni cí pi os
e Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio.

.........................................................................
Art. 4º A lei de di re tri zes or ça men tá ri as aten de rá 

o dis pos to no § 2º do art. 165 da Cons ti tu i ção e:
I – dis po rá tam bém so bre:
a) equi lí brio en tre re ce i tas e des pe sas;
b) cri té ri os e for ma de li mi ta ção de em pe nho, a

ser efe ti va da nas hi pó te ses pre vis tas na alí nea b do
in ci so II des te ar ti go, no art. 9º e no in ci so II do § 1º do
art. 31;

c) (Ve ta do)
d) (Ve ta do)
e) nor mas re la ti vas ao con tro le de cus tos e à

ava li a ção dos re sul ta dos dos pro gra mas fi nan ci a dos
com re cur sos dos or ça men tos;

f) de ma is con di ções e exi gên ci as para trans fe -
rên ci as de re cur sos a en ti da des pú bli cas e pri va das;



II – (Ve ta do)
III – (Ve ta do)
§ 1º Inte gra rá o pro je to de lei de di re tri zes or ça -

men tá ri as Ane xo de Me tas Fis ca is, em que se rão es -
ta be le ci das me tas anu a is, em va lo res cor ren tes e
cons tan tes, re la ti vas a re ce i tas, des pe sas, re sul ta dos 
no mi nal e pri má rio e mon tan te da dí vi da pú bli ca, para
o exer cí cio a que se re fe ri rem e para os dois se guin -
tes.

§ 2º O Ane xo con te rá, ain da:
I – ava li a ção do cum pri men to das me tas re la ti -

vas ao ano an te ri or;
II – de mons tra ti vo das me tas anu a is, ins tru í do

com me mó ria e me to do lo gia de cál cu lo que jus ti fi -
quem os re sul ta dos pre ten di dos, com pa ran do-as
com as fi xa das nos três exer cí ci os an te ri o res, e evi -
den ci an do a con sis tên cia de las com as pre mis sas e
os ob je ti vos da po lí ti ca eco nô mi ca na ci o nal;

III – evo lu ção do pa tri mô nio lí qui do, tam bém nos 
úl ti mos três exer cí ci os, des ta can do a ori gem e a apli -
ca ção dos re cur sos ob ti dos com a ali e na ção de ati -
vos;

IV – ava li a ção da si tu a ção fi nan ce i ra e atu a ri al:
a) dos re gi mes ge ral de pre vi dên cia so ci al e pró -

prio dos ser vi do res pú bli cos e do Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor;

b) dos de ma is fun dos pú bli cos e pro gra mas es -
ta ta is de na tu re za atu a ri al;

V – de mons tra ti vo da es ti ma ti va e com pen sa -
ção da re nún cia de re ce i ta e da mar gem de ex pan são
das des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter con ti nu a do.

§ 3º A lei de di re tri zes or ça men tá ri as con te rá
Ane xo de Ris cos Fis ca is, onde se rão ava li a do os pas -
si vos con tin gen tes e ou tros ris cos ca pa zes de afe tar
as con tas pú bli cas, in for man do as pro vi dên ci as a se -
rem to ma das, caso se con cre ti zem.

§ 4º A men sa gem que en ca mi nhar o pro je to da
União apre sen ta rá, em ane xo es pe cí fi co, os ob je ti vos
das po lí ti cas mo ne tá ria, cre di tí cia e cam bi al, bem
como os pa râ me tros e as pro je ções para seus prin ci -
pa is agre ga dos e va riá ve is, e ain da as me tas de in fla -
ção, para o exer cí cio sub se qüen te.

SE ÇÃO III
Da Lei Orça men tá ria Anu al

Art. 5º O pro je to de lei or ça men tá ria anu al, ela -
bo ra do de for ma com pa tí vel com o pla no plu i a nu al,
com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as e com as nor -
mas des ta Lei Com ple men tar:

I – con te rá, em ane xo, de mons tra ti vo da com pa -
ti bi li da de da pro gra ma ção dos or ça men tos com os

ob je ti vos e me tas cons tan tes do do cu men to de que
tra ta o § 1º do art. 4º;

II – será acom pa nha do do do cu men to a que se
re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção, bem como
das me di das de com pen sa ção a re nún ci as de re ce i ta
e ao au men to de des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter
con ti nu a do;

III – con te rá re ser va de con tin gên cia, cuja for ma 
de uti li za ção e mon tan te, de fi ni do com base na re ce i -
ta cor ren te lí qui da, se rão es ta be le ci dos na lei de di re -
tri zes or ça men tá ri as, des ti na da ao:

a) (Ve ta do)
b) aten di men to de pas si vos con tin gen tes e ou -

tros ris cos e even tos fis ca is im pre vis tos.
§ 1º To das as des pe sas re la ti vas à dí vi da pú bli -

ca, mo bi liá ria ou con tra tu al, e as re ce i tas que as aten -
de rão, cons ta rão da lei or ça men tá ria anu al.

§ 2º O re fi nan ci a men to da dí vi da pú bli ca cons ta -
rá se pa ra da men te na lei or ça men tá ria e nas de cré di -
to adi ci o nal.

§ 3º A atu a li za ção mo ne tá ria do prin ci pal da dí -
vi da mo bi liá ria re fi nan ci a da não po de rá su pe rar a va -
ri a ção do ín di ce de pre ços pre vis to na lei de di re tri zes
or ça men tá ri as, ou em le gis la ção es pe cí fi ca.

§ 4º É ve da do con sig nar na lei or ça men tá ria cré di -
to com fi na li da de im pre ci sa ou com do ta ção ili mi ta da.

§ 5º A lei or ça men tá ria não con sig na rá do ta ção
para in ves ti men to com du ra ção su pe ri or a um exer cí -
cio fi nan ce i ro que não es te ja pre vis to no pla no plu ri a -
nu al ou em lei que au to ri ze a sua in clu são, con for me
dis pos to no § 1º do art. 167 da Cons ti tu i ção.

§ 6º Inte gra rão as des pe sas da União, e se rão
in clu í das na lei or ça men tá ria, as do Ban co Cen tral do
Bra sil re la ti vas a pes so al e en car gos so ci a is, cus te io
ad mi nis tra ti vo, in clu si ve os des ti na dos a be ne fí ci os e
as sis tên cia aos ser vi do res, e a in ves ti men tos.

§ 7º (Ve ta do)
Art. 6º (Ve ta do)
Art. 7º O re sul ta do do Ban co Cen tral do Bra sil,

apu ra do após a cons ti tu i ção ou re ver são de re ser vas,
cons ti tui re ce i ta do Te sou ro Na ci o nal, e será trans fe ri -
do até o dé ci mo dia útil sub se qüen te à apro va ção dos
ba lan ços se mes tra is.

§ 1º O re sul ta do ne ga ti vo cons ti tu i rá obri ga ção
do Te sou ro para com o Ban co Cen tral do Bra sil e será
con sig na do em do ta ção es pe cí fi ca no or ça men to.

§ 2º O im pac to e o cus to fis cal das ope ra ções re -
a li za das pelo Ban co Cen tral do Bra sil se rão de mons -
tra dos tri mes tral men te, nos ter mos em que dis pu ser a 
lei de di re tri zes or ça men tá ri as da União.



§ 3º Os ba lan ços tri mes tra is do Ban co Cen tral
do Bra sil con te rão no tas ex pli ca ti vas so bre os cus tos
da re mu ne ra ção das dis po ni bi li da des do Te sou ro Na -
ci o nal e da ma nu ten ção das re ser vas cam bi a is e a
ren ta bi li da de de sua car te i ra de tí tu los, des ta can do
os de emis são da União.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos le gal men te vin cu -
la dos a fi na li da de es pe cí fi ca se rão uti li za dos ex clu si -
va men te para aten der ao ob je to de sua vin cu la ção,
ain da que em exer cí cio di ver so da que le em que ocor -
rer o in gres so.

Art. 9º Se ve ri fi ca do, ao fi nal de um bi mes tre,
que a re a li za ção da re ce i ta po de rá não com por tar o
cum pri men to das me tas de re sul ta do pri má rio ou no -
mi nal es ta be le ci das no Ane xo de Me tas Fis ca is, os
Po de res e o Mi nis té rio Pú bli co pro mo ve rão, por ato
pró prio e nos mon tan tes ne ces sá ri os, nos trin ta dias
sub se qüen tes, li mi ta ção de em pe nho e mo vi men ta -
ção fi nan ce i ra, se gun do os cri té ri os fi xa dos pela lei de 
di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 1º No caso de res ta be le ci men to da re ce i ta
pre vis ta, ain da que par ci al, a re com po si ção das do ta -
ções cu jos em pe nhos fo ram li mi ta dos dar-se-á de for -
ma pro por ci o nal às re du ções efe ti va das.

§ 2º Não se rão ob je to de li mi ta ção as des pe sas
que cons ti tu am obri ga ções cons ti tu ci o na is e le ga is
do ente, in clu si ve aque las des ti na das ao pa ga men to
do ser vi ço da dí vi da, e as res sal va das pela lei de di re -
tri zes or ça men tá ri as.

§ 3º No caso de os Po de res Le gis la ti vo e Ju di -
ciá rio e o Mi nis té rio Pú bli co não pro mo ve rem a li mi ta -
ção no pra zo es ta be le ci do no ca put, é o Po der Exe -
cu ti vo au to ri za do a li mi tar os va lo res fi nan ce i ros se -
gun do os cri té ri os fi xa dos pela lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as.

§ 4º Até o fi nal dos me ses de maio, se tem bro e
fe ve re i ro, o Po der Exe cu ti vo de mons tra rá e ava li a rá o
cum pri men to das me tas fis ca is de cada qua dri mes -
tre, em au diên cia pú bli ca na co mis são re fe ri da no § 1º 
do art. 166 da Cons ti tu i ção ou equi va len te nas Ca sas
Le gis la ti vas es ta du a is e mu ni ci pa is.

§ 5º No pra zo de no ven ta dias após o en cer ra -
men to de cada se mes tre, o Ban co Cen tral do Bra sil
apre sen ta rá, em re u nião con jun ta das co mis sões te -
má ti cas per ti nen tes do Con gres so Na ci o nal, ava li a -
ção do cum pri men to dos ob je ti vos e me tas das po lí ti -
cas mo ne tá ria, cre di tí cia e cam bi al, evi den ci an do o
im pac to e o cus to fis cal de suas ope ra ções e os re sul -
ta dos de mons tra dos nos ba lan ços.

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

Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo
ou be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria da qual de cor ra re -
nún cia de re ce i ta de ve rá es tar acom pa nha da de es ti -
ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí -
cio em que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se -
guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri zes or ça -
men tá ri as e a pelo me nos uma das se guin tes con di -
ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re -
nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da lei
or ça men tá ria, na for ma do art. 12, e de que não afe ta -
rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo
pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha da de me di das de com pen -
sa ção, no pe río do men ci o na do no ca put, por meio do
au men to de re ce i ta, pro ve ni en te da ele va ção de alí -
quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou
cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção
em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di fi -
ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção dis -
cri mi na da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros be ne -
fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a ção do in -
cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta o ca put des te ar ti go
de cor rer da con di ção con ti da no in ci so II, o be ne fí cio
só en tra rá em vi gor quan do im ple men ta das as me di -
das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca:
I – às al te ra ções das alí quo tas dos im pos tos

pre vis tos nos in ci sos I, II, IV e V do art. 153 da Cons ti -
tu i ção, na for ma do seu § 1º;

II – ao can ce la men to de dé bi to cujo mon tan te
seja in fe ri or ao dos res pec ti vos cus tos de co bran ça.

Art. 15. Se rão con si de ra das não au to ri za das, ir -
re gu la res e le si vas ao pa tri mô nio pú bli co a ge ra ção
de des pe sa ou as sun ção de obri ga ção que não aten -
dam o dis pos to nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A cri a ção, ex pan são ou aper fe i ço a men -
to de ação go ver na men tal que acar re te au men to da
des pe sa será acom pa nha do de:

I – es ti ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i -
ro no exer cí cio em que deva en trar em vi gor e nos
dois sub se qüen tes;

II – de cla ra ção do or de na dor da des pe sa de que o 
au men to tem ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra com 
a lei or ça men tá ria anu al e com pa ti bi li da de com o pla no
plu ri a nu al e com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 1º para os fins des ta Lei Com ple men tar, con si -
de ra-se:



I – ade qua da com a lei or ça men tá ria anu al, a
des pe sa ob je to de do ta ção es pe cí fi ca e su fi ci en te, ou
que es te ja abran gi da por cré di to ge né ri co, de for ma
que so ma das to das as des pe sas da mes ma es pé cie,
re a li za das e a re a li zar, pre vis tas no pro gra ma de tra -
ba lho, não se jam ul tra pas sa dos os li mi tes es ta be le ci -
dos para o exer cí cio;

II – com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al e a lei de
di re tri zes or ça men tá ri as, a des pe sa que se con for me
com as di re tri zes, ob je ti vos, pri o ri da des e me tas pre -
vis tos nes ses ins tru men tos e não in frin ja qual quer de
suas dis po si ções.

§ 2º A es ti ma ti va de que tra ta o in ci so I do ca put
será acom pa nha da das pre mis sas e me to do lo gia de
cál cu lo uti li za das.

§ 3º Res sal va-se do dis pos to nes te ar ti go a des -
pe sa con si de ra da ir re le van te, nos ter mos em que dis -
pu ser a lei de di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 4º As nor mas do ca put cons ti tu em con di ção
pré via para:

I – em pe nho e li ci ta ção de ser vi ços, for ne ci men -
to de bens ou exe cu ção de obras; 

II – de sa pro pri a ção de imó ve is ur ba nos a que se 
re fe re o § 3º do art. 182 da Cons ti tu i ção.

SUBSEÇÃO I
Da Des pe sa Obri ga tó ria de Ca rá ter Con ti nu a do

Art. 17. Con si de ra-se obri ga tó ria de ca rá ter con -
ti nu a do a des pe sa cor ren te de ri va da de lei, me di da
pro vi só ria ou ato ad mi nis tra ti vo nor ma ti vo que fi xem
para o ente a obri ga ção le gal de sua exe cu ção por um 
pe río do su pe ri or a dois exer cí ci os.

§ lº Os atos que cri a rem ou au men ta rem des pe -
sa de que tra ta o ca put de ve rão ser ins tru í dos com a
es ti ma ti va pre vis ta no in ci so I do art. 16 e de mons trar
a ori gem dos re cur sos para seu cus te io.

§ 2º Para efe i to do aten di men to do § 1º, o ato
será acom pa nha do de com pro va ção de que a des pe -
sa cri a da ou au men ta da não afe ta rá as me tas de re -
sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo re fe ri do no § 1º do
art. 4º, de ven do seus efe i tos fi nan ce i ros, nos pe río dos 
se guin tes, ser com pen sa dos pelo au men to per ma -
nen te de re ce i ta ou pela re du ção per ma nen te de des -
pe sa.

§ 3º Para efe i to do § 2º, con si de ra-se au men to
per ma nen te de re ce i ta o pro ve ni en te da ele va ção de
alí quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção
ou cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 4º A com pro va ção re fe ri da no § 2º, apre sen ta -
da pelo pro po nen te, con te rá as pre mis sas e me to do -
lo gia de cál cu lo uti li za das, sem pre ju í zo do exa me de

com pa ti bi li da de da des pe sa com as de ma is nor mas
do pla no plu ri a nu al e da lei de di re tri zes or ça men tá ri -
as.

§ 5º A des pe sa de que tra ta este ar ti go não será
exe cu ta da an tes da im ple men ta ção das me di das re -
fe ri das no § 2º, as qua is in te gra rão o ins tru men to que
a cri ar ou au men tar.

§ 6º O dis pos to no § lº não se apli ca às des pe -
sas des ti na das ao ser vi ço da dí vi da nem ao re a jus ta -
men to de re mu ne ra ção de pes so al de que tra ta o in ci -
so X do art. 37 da Cons ti tu i ção.

§ 7º Con si de ra-se au men to de des pe sa a pror -
ro ga ção da que la cri a da por pra zo de ter mi na do.
....................................................................................

Art. 30. No pra zo de no ven ta dias após a pu bli -
ca ção des ta Lei Com ple men tar, o Pre si den te da Re -
pú bli ca sub me te rá ao:

I – Se na do Fe de ral: pro pos ta de li mi tes glo ba is
para o mon tan te da dí vi da con so li da da da União,
Esta dos e Mu ni cí pi os, cum prin do o que es ta be le ce o
in ci so VI do art. 52 da Cons ti tu i ção, bem como de li mi -
tes e con di ções re la ti vos aos in ci sos VII, VIII e IX do
mes mo ar ti go;

II – Con gres so Na ci o nal: pro je to de lei que es ta -
be le ça li mi tes para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria fe -
de ral a que se re fe re o in ci so XIV do art. 48 da Cons ti -
tu i ção, acom pa nha do da de mons tra ção de sua ade -
qua ção aos li mi tes fi xa dos para a dí vi da con so li da da
da União, aten di do o dis pos to no in ci so I do § 10 des te 
ar ti go.

§ 1º As pro pos tas re fe ri das nos in ci sos I e II do
ca put e suas al te ra ções con te rão:

I – de mons tra ção de que os li mi tes e con di ções
guar dam co e rên cia com as nor mas es ta be le ci das
nes ta Lei Com ple men tar e com os ob je ti vos da po lí ti -
ca fis cal;

II – es ti ma ti vas do im pac to da apli ca ção dos li -
mi tes a cada uma das três es fe ras de go ver no;

III – ra zões de even tu al pro po si ção de li mi tes di -
fe ren ci a dos por es fe ra de go ver no; 

IV – me to do lo gia de apu ra ção dos re sul ta dos
pri má rio e no mi nal.

§ 2º As pro pos tas men ci o na das nos in ci sos I e II
do ca put tam bém po de rão ser apre sen ta das em ter -
mos de dí vi da lí qui da, evi den ci an do a for ma e a me to -
do lo gia de sua apu ra ção.

§ 3º Os li mi tes de que tra tam os in ci sos I e II do
ca put se rão fi xa dos em per cen tu al da re ce i ta cor ren -
te lí qui da para cada es fe ra de go ver no e apli ca dos
igual men te a to dos os en tes da Fe de ra ção que a in te -



grem, cons ti tu in do, para cada um de les, li mi tes má xi -
mos.

§ 4º Para fins de ve ri fi ca ção do aten di men to do
li mi te, a apu ra ção do mon tan te da dí vi da con so li da da
será efe tu a da ao fi nal de cada qua dri mes tre.

§ 5º No pra zo pre vis to no art. 5º, o Pre si den te da
Re pú bli ca en vi a rá ao Se na do Fe de ral ou ao Con gres -
so Na ci o nal, con for me o caso, pro pos ta de ma nu ten -
ção ou al te ra ção dos li mi tes e con di ções pre vis tos
nos in ci sos I e II do ca put.

§ 6º Sem pre que al te ra dos os fun da men tos das
pro pos tas de que tra ta este ar ti go, em ra zão de ins ta -
bi li da de eco nô mi ca ou al te ra ções nas po lí ti cas mo ne -
tá ria ou cam bi al, o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá
en ca mi nhar ao Se na do Fe de ral ou ao Con gres so Na -
ci o nal so li ci ta ção de re vi são dos li mi tes.

§ 7º Os pre ca tó ri os ju di ci a is não pa gos du ran te
a exe cu ção do or ça men to em que hou ve rem sido in -
clu í dos in te gram a dí vi da Con so li da da, para fins de
apli ca ção dos li mi tes.
....................................................................................

Art. 32. O Mi nis té rio da Fa zen da ve ri fi ca rá o
cum pri men to dos li mi tes e con di ções re la ti vos à re a li -
za ção de ope ra ções de cré di to de cada ente da Fe de -
ra ção, in clu si ve das em pre sas por eles con tro la das,
di re ta ou in di re ta men te.

§ 1º O ente in te res sa do for ma li za rá seu ple i to
fun da men tan do-o em pa re cer de seus ór gãos téc ni -
cos e ju rí di cos, de mons tran do a re la ção cus to-be ne fí -
cio, o in te res se eco nô mi co e so ci al da ope ra ção e o
aten di men to das se guin tes con di ções:

I – exis tên cia da pré via e ex pres sa au to ri za ção
para a con tra ta ção, no tex to da lei or ça men tá ria, em
cré di tos adi ci o na is ou lei es pe cí fi ca;
....................................................................................

Art. 35. É ve da da a re a li za ção de ope ra ção de
cré di to en tre um ente da Fe de ra ção, di re ta men te ou
por in ter mé dio de fun do, au tar quia, fun da ção ou em -
pre sa es ta tal de pen den te, e ou tro, in clu si ve suas en ti -
da des da ad mi nis tra ção in di re ta, ain da que sob a for -
ma de no va ção, re fi nan ci a men to ou pos ter ga ção de
dí vi da con tra í da an te ri or men te.

§ 1º Exce tu am-se da ve da ção a que se re fe re o
ca put as ope ra ções en tre ins ti tu i ção fi nan ce i ra es ta -
tal e ou tro ente da Fe de ra ção, in clu si ve suas en ti da -
des da ad mi nis tra ção in di re ta, que não se des ti nem a:

I – fi nan ci ar, di re ta ou in di re ta men te, des pe sas
cor ren tes;

II – re fi nan ci ar dí vi das não con tra í das jun to à
pró pria ins ti tu i ção con ce den te.

§ 2º O dis pos to no ca put não im pe de Esta dos e
Mu ni cí pi os de com prar tí tu los da dí vi da da União
como apli ca ção de suas dis po ni bi li da des.

Art. 36. É pro i bi da a ope ra ção de cré di to en tre
uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra es ta tal e o ente da Fe de ra -
ção que a con tro le, na qua li da de de be ne fi ciá rio do
em prés ti mo.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não pro í -
be ins ti tu i ção fi nan ce i ra con tro la da de ad qui rir, no
mer ca do, tí tu los da dí vi da pú bli ca para aten der in ves -
ti men to de seus cli en tes, ou tí tu los da dí vi da de emis -
são da União para apli ca ção de re cur sos pró pri os.

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

Art. 40. Os en tes po de rão con ce der ga ran tia em
ope ra ções de cré di to in ter nas ou ex ter nas, ob ser va -
dos o dis pos to nes te ar ti go, as nor mas do art. 32 e, no 
caso da União, tam bém os li mi tes e as con di ções es -
ta be le ci dos pelo Se na do Fe de ral.

§ 1º A ga ran tia es ta rá con di ci o na da ao ofe re ci -
men to de con tra ga ran tia, em va lor igual ou su pe ri or
ao da ga ran tia a ser con ce di da, e à adim plên cia da
en ti da de que a ple i te ar re la ti va men te a suas obri ga -
ções jun to ao ga ran ti dor e às en ti da des por este con -
tro la das, ob ser va do o se guin te:

I – não será exi gi da con tra ga ran tia de ór gãos e
en ti da des do pró prio ente;

II – a con tra ga ran tia exi gi da pela União a Esta do 
ou Mu ni cí pio, ou pe los Esta dos aos Mu ni cí pi os, po de -
rá con sis tir na vin cu la ção de re ce i tas tri bu tá ri as di re -
ta men te ar re ca da das e pro ve ni en tes de trans fe rên ci -
as cons ti tu ci o na is, com ou tor ga de po de res ao ga ran -
ti dor para retê-las e em pre gar o res pec ti vo va lor na li -
qui da ção da dí vi da ven ci da.

§ 2º No caso de ope ra ção de cré di to jun to a or -
ga nis mo fi nan ce i ro in ter na ci o nal, ou a ins ti tu i ção fe -
de ral de cré di to e fo men to para o re pas se de re cur sos 
ex ter nos, a União só pres ta rá ga ran tia a ente que
aten da, além do dis pos to no § 1º, as exi gên ci as le ga is 
para o re ce bi men to de trans fe rên ci as vo lun tá ri as.

§ 3º (Ve ta do)

§ 4º (Ve ta do)

§ 5º É nula a ga ran tia con ce di da aci ma dos li mi -
tes fi xa dos pelo Se na do Fe de ral.

§ 6º É ve da do às en ti da des da ad mi nis tra ção in -
di re ta, in clu si ve suas em pre sas con tro la das e sub si -
diá ri as, con ce der ga ran tia, ain da que com re cur sos
de fun dos.

§ 7º O dis pos to no § 6º não se apli ca à con ces -
são de ga ran tia por:



I – em pre sa con tro la da ou sub si diá ria ou con tro -
la da sua, nem à pres ta ção de con tra ga ran tia nas
mes mas con di ções;

II – ins ti tu i ção fi nan ce i ra a em pre sa na ci o nal,
nos ter mos da lei. 

§ 8º Exce tua-se do dis pos to nes te ar ti go a ga -
ran tia pres ta da:

I – por ins ti tu i ções fi nan ce i ras es ta ta is, que se
sub me te rão às nor mas apli cá ve is às ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras pri va das, de acor do com a le gis la ção per ti -
nen te;

II – pela União, na for ma da lei fe de ral, a em pre -
sas de na tu re za fi nan ce i ra por ela con tro la das, di re ta
e in di re ta men te, quan to às ope ra ções de se gu ro de
cré di to à ex por ta ção.

§ 9º Qu an do hon ra rem dí vi da de ou tro ente, em
ra zão de ga ran tia pres ta da, a União e os Esta dos po -
de rão con di ci o nar as trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is
ao res sar ci men to da que le pa ga men to.

§ 10. O ente da Fe de ra ção cuja dí vi da ti ver sido
hon ra da pela União ou por Esta do, em de cor rên cia de 
ga ran tia pres ta da em ope ra ção de cré di to, terá sus -
pen so o aces so a no vos cré di tos ou fi nan ci a men tos
até a to tal li qui da ção da men ci o na da dí vi da.
....................................................................................

Art. 47. A em pre sa con tro la da que fir mar con tra -
to de ges tão em que se es ta be le çam ob je ti vos e me -
tas de de sem pe nho, na for ma da lei, dis po rá de au to -
no mia ge ren ci al, or ça men tá ria e fi nan ce i ra, sem pre -
ju í zo do dis pos to no in ci so II do § 5º do art. 165 da
Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. A em pre sa con tro la da in clu i rá
em seus ba lan ços tri mes tra is nota ex pli ca ti va em que
in for ma rá:

I – for ne ci men to de bens e ser vi ços ao con tro la -
dor, com res pec ti vos pre ços e con di ções, com pa ran -
do-os com os pra ti ca dos no mer ca do;

II – re cur sos re ce bi dos do con tro la dor, a qual -
quer tí tu lo, es pe ci fi can do va lor, fon te e des ti na ção;

III – ven da de bens, pres ta ção de ser vi ços ou
con ces são de em prés ti mos e fi nan ci a men tos com
pre ços, ta xas, pra zos ou con di ções di fe ren tes dos vi -
gen tes no mer ca do.

CAPÍTULO IX
Da Trans pa rên cia, Con tro le e Fis ca li za ção

Se ção I
Da Trans pa rên cia da Ges tão Fis cal

Art. 48. São ins tru men tos de trans pa rên cia da
ges tão fis cal, aos qua is será dada am pla di vul ga ção,

in clu si ve em me i os ele trô ni cos de aces so pú bli co: os
pla nos, or ça men tos e leis de di re tri zes or ça men tá ri -
as; as pres ta ções de con tas e o res pec ti vo pa re cer
pré vio; o Re la tó rio Re su mi do da Exe cu ção Orça men -
tá ria e o Re la tó rio de Ges tão Fis cal; e as ver sões sim -
pli fi ca das des ses do cu men tos.

Pa rá gra fo úni co. A trans pa rên cia será as se gu -
ra da tam bém me di an te in cen ti vo à par ti ci pa ção po -
pu lar e re a li za ção de au diên ci as pú bli cas, du ran te
os pro ces sos de ela bo ra ção e de dis cus são dos pla -
nos, lei de di re tri zes or ça men tá ri as e or ça men tos.

Art. 49. As con tas apre sen ta das pelo Che fe do
Po der Exe cu ti vo fi ca rão dis po ní ve is, du ran te todo o
exer cí cio, no res pec ti vo Po der Le gis la ti vo e no ór gão 
téc ni co res pon sá vel pela sua ela bo ra ção, para con -
sul ta e apre ci a ção pe los ci da dãos e ins ti tu i ções da
so ci e da de.

Pa rá gra fo úni co. A pres ta ção de con tas da
União con te rá de mons tra ti vos do Te sou ro Na ci o nal
e das agên ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de fo men to, in clu -
í do o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi -
co e So ci al, es pe ci fi can do os em prés ti mos e fi nan ci -
a men tos con ce di dos com re cur sos ori un dos dos or -
ça men tos fis cal e da se gu ri da de so ci al e, no caso
das agên ci as fi nan ce i ras, ava li a ção cir cuns tan ci a da
do im pac to fis cal de suas ati vi da des no exer cí cio.
....................................................................................

Art. 50. Além de obe de cer às de ma is nor mas de
con ta bi li da de pú bli ca, a es cri tu ra ção das con tas pú -
bli cas ob ser va rá as se guin tes:

I – a dis po ni bi li da de de ca i xa cons ta rá de re -
gis tro pró prio, de modo que os re cur sos vin cu la dos
a ór gão, fun do ou des pe sa obri ga tó ria fi quem iden ti -
fi ca dos e es cri tu ra dos de for ma in di vi du a li za da

II – a des pe sa e a as sun ção de com pro mis so
se rão re gis tra das se gun do o re gi me de com pe tên -
cia, apu ran do-se, em ca rá ter com ple men tar, o re sul -
ta do dos flu xos fi nan ce i ros pelo re gi me de ca i xa;

III – as de mons tra ções con tá be is com pre en de -
rão, iso la da e con jun ta men te, as tran sa ções e ope -
ra ções de cada ór gão, fun do ou en ti da de da ad mi -
nis tra ção di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, in clu si ve
em pre sa es ta tal de pen den te;

IV – as re ce i tas e des pe sas pre vi den ciá ri as se -
rão apre sen ta das em de mons tra ti vos fi nan ce i ras e
or ça men tá ri os es pe cí fi cos;

V – as ope ra ções de cré di to, as ins cri ções em
Res tos a Pa gar e as de ma is for mas de fi nan ci a men -
to ou as sun ção de com pro mis sos jun to a ter ce i ros,



de ve rão ser es cri tu ra das de modo a evi den ci ar o mon -
tan te e a va ri a ção da dí vi da pú bli ca no pe río do, de ta -
lhan do, pelo me nos, a na tu re za e o tipo de cre dor;

VI – a de mons tra ção das va ri a ções pa tri mo ni a is 
dará des ta que à ori gem e ao des ti no dos re cur sos
pro ve ni en tes da ali e na ção de ati vos.

§ 1º No caso das de mons tra ções con jun tas,
ex clu ir-se-ão as ope ra ções in tra go ver na men ta is.

§ 2º A edi ção de nor mas ge ra is para con so li -
da ção das con tas pú bli cas ca be rá ao ór gão cen tral
de con ta bi li da de da União, en quan to não im plan ta do 
o con se lho de que tra ta o art. 67.

§ 3º Admi nis tra ção Pú bli ca man te rá sis te ma de 
cus tos que per mi ta a ava li a ção e o acom pa nha men -
to da ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 223, DE 2001

Cria o Pro gra ma Espe ci al de Aces so 
à Mo ra dia para a pes soa por ta do ra de
de fi ciên cia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica cri a do o Pro gra ma Espe ci al de Aces -
so à Mo ra dia, com o ob je ti vo de fa ci li tar a com pra da
casa pró pria à pes soa por ta do ra de de fi ciên cia.

§ 1º O Pro gra ma será ge ri do pela Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral e fi nan ci a do com re cur sos pro ve ni -
en tes dos de pó si tos da ca der ne ta de pou pan ça.

§ 2º Para os efe i tos des ta lei, con si de ra-se
pes soa por ta do ra de de fi ciên cia aque la as sim de fi ni -
da nos ter mos do art. 4º do De cre to nº 3.298, de 20
de de zem bro de 1999.

Art. 2º O Pro gra ma Espe ci al de Aces so à Mo -
ra dia obe de ce rá às se guin tes con di ções mí ni mas:

I – fi nan ci a men to in te gral do imó vel, com taxa
de juro má xi ma de sete por cen to ao ano e pra zo de 
até 360 me ses;

II – ren da fa mi li ar do com pra dor de até dez sa -
lá ri os mí ni mos;

III – isen ção de ta xas ad mi nis tra ti vas e car to ri a is.

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

Jus ti fi ca ção

Essa pro po si ção tem por fi na li da de cri ar o Pro -
gra ma Espe ci al de Aces so à Mo ra dia para fa ci li tar a
com pra da casa pró pria às pes so as por ta do ras de de -
fi ciên cia, vi a bi li zan do-lhes o exer cí cio ple no do di re i to 
so ci al à mo ra dia, as sim re co nhe ci do no art. 6º da
Cons ti tu i ção bra si le i ra de 1988.

Esse cu i da do tem ra zão de ser, pois as pes so as
por ta do ras de de fi ciên ci as fí si cas, sen so ri a is e men -
ta is en con tram-se numa po si ção no ta da men te vul ne -
rá vel den tro do con tex to com pe ti ti vo da so ci e da de
con tem po râ nea. De fato, elas en con tram ma i o res di fi -
cul da des para in gres sar e per ma ne cer na es co la, têm 
pou cas opor tu ni da des de pro fis si o na li za ção e en fren -
tam pre con ce i tos de toda sor te no mer ca do de tra ba -
lho, além de não dis po rem da as sis tên cia ade qua da
por par te do Po der Pú bli co. Tudo isso gera im pac tos
ne ga ti vos so bre sua ca pa ci da de de tra ba lhar e ob ter
ren da para o sus ten to pró prio e de suas fa mí li as.

De ten to ras qua se sem pre de em pre gos de ba i -
xa re mu ne ra ção, es sas pes so as vêem dis tan ci ar-se,
dia-após-dia, o so nho da casa pró pria, ven di do em
con di ções que es tão mu i to aci ma de sua ca pa ci da de
aqui si ti va. Assim ex clu í das do di re i to hu ma no à ha bi -
ta ção, elas de man dam do Po der Pú bli co me di das efi -
ca zes para a re ver são do qua dro atu al, com base na
dig ni da de que lhes é ine ren te e que fun da men ta a
cons ti tu i ção de um Esta do de mo crá ti co de di re i to.

Acre di ta mos que a cri a ção do Pro gra ma Espe -
ci al de Aces so à Mo ra dia con fi gu ra uma me di da efi -
caz nes se sen ti do. Isso não só por que pre ten de be ne -
fi ci ar a cli en te la com pos ta por pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia mas so bre tu do por ace nar-lhes com con -
di ções di fe ren ci a das para a aqui si ção da casa pró -
pria, a sa ber: fi nan ci a men to in te gral do va lor do imó -
vel, pra zo di la ta do para o pa ga men to do con tra to de
mú tuo, taxa de juro anu al bas tan te re du zi da e isen ção 
das ta xas ad mi nis tra ti vas e car to ri a is re la ti vas ao re -
gis tro do imó vel.

Para que aque les que de têm ma i or ren da não
se jam be ne fi ci a dos pelo Pro gra ma, a ser ge ri do pela
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e fi nan ci a do com re cur sos
pro ve ni en tes de de pó si tos da ca der ne ta de pou pan -
ça, op ta mos por es ta be le cer que a ren da fa mi li ar dos
be ne fi ciá ri os obe de ce rá ao teto má xi mo de dez sa lá -
ri os mí ni mos.

Pelo am plo al can ce so ci al do pro je to de lei ora
apre sen ta do, te mos a cer te za de que ele me re ce rá
o apo io dos de ma is mem bros des te Par la men to.

Sala das Ses sões, 24 de ou tu bro de 2001. –
Ney Su as su na.



LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO Nº 3.298
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999

Re gu la men ta a Lei nº 7.853, de 24 de 
ou tu bro de 1989, dis põe so bre a Po lí ti ca
Na ci o nal para a Inte gra ção da Pes soa
Por ta do ra de De fi ciên cia con so li da as
nor mas de pro te ção, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe re o art. 84, in ci sos IV e VI, da
Cons ti tu i ção, e ten do em vis ta o dis pos to na Lei nº
7.853, de 24 de ou tu bro de 1989.

De cre ta:
Art. 4º É con si de ra da pes soa por ta do ra de de fi -

ciên cia a que se en qua dra nas se guin tes ca te go ri as:
I – de fi ciên cia fí si ca — al te ra ção com -

ple ta ou par ci al de um ou mais seg men tos
do cor po hu ma no, acar re tan do o com pro -
me ti men to da fun ção fí si ca, apre sen tan -
do-se sob a for ma de pa ra ple gia, pa ra pa re -
sia, mo no ple gia, mo no pa re sia, te tra ple gia,
te tra pa re sia, tri ple gia, tri pa re sia, he mi ple gia, 
he mi pa re sia, am pu ta ção ou au sên cia de
mem bro, pa ra li sia ce re bral, mem bros com
de for mi da de con gê ni ta ou ad qui ri da, ex ce to
as de for mi da des es té ti cas e as que não pro -
du zam di fi cul da des para o de sem pe nho de
fun ções;

II – de fi ciên cia au di ti va – per da par ci al
ou to tal das pos si bi li da des au di ti vas so no -
ras, va ri an do de gra us e ní ve is na for ma se -
guin te:

a) de 25 a 40 de ci béis (db) – sur dez
leve;

b) de 41 a 55 db – sur dez mo de ra da;
c) de 56 a 70 db – sur dez acen tu a da;
d) de 71 a 90 db – sur dez se ve ra;
e) aci ma de 91 db – sur dez pro fun da;

e
f) ana cu sia;
III – de fi ciên cia vi su al – acu i da de vi su -

al igual ou me nor que 20/200 no me lhor
olho, após a me lhor cor re ção, ou cam po vi -
su al in fe ri or a 20º (ta be la de Snel len), ou
ocor rên cia si mul tâ nea de am bas as si tu a -
ções;

IV – de fi ciên cia men tal – fun ci o na men -
to in te lec tu al sig ni fi ca ti va men te in fe ri or à
mé dia, com ma ni fes ta ção an tes dos de zo i to
anos e li mi ta ções as so ci a das a duas ou
mais áre as de ha bi li da des adap ta ti vas, tais
como:

a) co mu ni ca ção;
b) cu i da do pes so al;
c) ha bi li da des so ci a is;
d) uti li za ção da co mu ni da de;
e) sa ú de e se gu ran ça;
f) ha bi li da des aca dê mi cas;
g) la zer; e
h) tra ba lho;
V – de fi ciên cia múl ti pla – as so ci a ção

de duas ou mais de fi ciên ci as.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia e de Assun tos So ci a is, ca ben do
a úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí 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. 131/2001-GLPSB

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 81 do Re gi men to Inter no,

co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a in di ca ção do Se na dor 
Antô nio Car los Va la da res para mem bro su plen te, em
subs ti tu i ção ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no na Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu lar
– Se na dor Ade mir Andra de
Su plen te
– Se na dor Antô nio Car los Va la da res
Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,

Lí der do PSB.
O Sr. Pre si den te (Ra mez Te bet) – Será fe i ta a

subs ti tu i ção so li ci ta da.
O Sr. Pre si den te (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa ofí ci os que se rão li dos pelo 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.GLPMDB Nº 225/01

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia pro ce der o des li ga -

men to do Se na dor José Alen car, como mem bro ti tu -
lar, nas Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos, Ser vi -
ços de Infra-Estru tu ra e como mem bro su plen te, nas
Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, em vir tu de de
sua des fi li a ção do Par ti do do Mo vi men to De mo crá ti co 
Bra si le i ro – PMDB.

Re no vo, na opor tu ni da de, vo tos de apre ço e
con si de ra ção. – Re nan Ca lhe i ros Lí der do PMDB.

Of. GLPMDB Nº 226/01

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

So li ci to a Vos sa Exce lên cia pro ce der o des li ga -
men to do Se na dor José Fo ga ça, como mem bro ti tu -
lar, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra e
como mem bro su plen te, na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, em vir tu de de sua des fi li a ção do Par ti -
do do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro –   PMDB.

Re no vo, na opor tu ni da de, vo tos de apre ço e
con si de ra ção. – Re nan Ca lhe i ros Lí der do PMDB.

O Sr. Pre si den te (Ra mez Te bet) – Os ofí ci os
li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ma u ro Mi ran da, para co -
mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos, nos 
ter mos do art. 14, in ci so VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é todo
dia que po de mos de i xar a ce ri mô nia de lado e fa lar
aqui lo que re al men te toca o co ra ção. Por isso, ocu po
a tri bu na des ta Casa não ape nas para ho me na ge ar
Go iâ nia, a ca pi tal de to dos os go i a nos, que hoje está
com ple tan do 68 anos de eman ci pa ção po lí ti ca, mas
para de i xar aqui o tes te mu nho de um mi ne i ro que, ao
lon go dos anos, apren deu a ad mi rar esse prós pe ro
Mu ni cí pio de pou co mais de um mi lhão de ha bi tan tes.

Orgu lho-me de ter vi ven ci a do gran de par te dos
acon te ci men tos que mar ca ram a tra je tó ria de Go iâ nia 
nes ses 68 anos de vida. O ápi ce des sa re la ção ocor -
reu no ano pas sa do, quan do tive a opor tu ni da de de
co nhe cer a re a li da de nua e crua da ci da de, ao lon go
dos me ses em que me can di da tei à Pre fe i tu ra de Go -
iâ nia. Se an tes con si de ra va-me um sim ples ad mi ra -

dor de sua ar bo ri za ção, pra ti ci da de e tra ços mo der -
nos, ape sar de o Mu ni cí pio ja ma is per der o char me e
o acon che go tí pi cos do in te ri or, hoje apres so-me em
con fes sar, com to das as le tras, que sou um apa i xo na -
do por Go iâ nia e seu povo.

Como acon te ce em qual quer ou tra me tró po le
bra si le i ra, exis tem duas Go iâ ni as: a do cen tro, bo ni ta,
flo ri da, agra dá vel, en fim, ex ce len te para se vi ver, e a
da pe ri fe ria, to tal men te des pro vi da dos equi pa men -
tos pú bli cos es sen ci a is para sua sub sis tên cia. Di mi -
nu ir essa dis tân cia é o gran de de sa fio do Po der Pú bli -
co mu ni ci pal.

A ca pi tal dos go i a nos não é um caso per di do,
mu i to pelo con trá rio. Está lon ge de ser com pa ra da às
di fi cul da des por que pas sam as pe ri fe ri as de São Pa -
u lo e do Rio de Ja ne i ro, mas ne ces si ta ser re dis cu ti da
e pla ne ja da ur gen te men te, sob pena de ter o seu fu tu -
ro com pro me ti do.

Essa Go iâ nia da pe ri fe ria ne ces si ta de mu i to
mais aten ção e re cur sos para in ves ti men tos em obras 
fí si cas e pro gra mas so ci a is. Pen san do nes ses as pec -
tos bá si cos de uma ad mi nis tra ção, o Po der Pú bli co
de ve ria com ba ter a es pe cu la ção imo bi liá ria, afi nal
são 123 mil lo tes va gos “em pur ran do” a po pu la ção
ca ren te para lon ge da re gião cen tral. Os re fle xos ne -
ga ti vos da ocu pa ção de sor de na da de lo te a men tos
clan des ti nos, ali a dos à fal ta de pers pec ti va de em pre -
go, po dem ser du ra men te sen ti dos em pra ti ca men te
to dos os se to res da so ci e da de go i a ni en se: cer ca de
dez mil ca me lôs tra ba lhan do nas Ave ni das Go iás,
Anhan güe ra, 24 de Ou tu bro e na fe i ra hip pie; ne -
nhum pro je to re al men te fac tí vel para re vi ta li za ção do
cen tro da ca pi tal; e au men to do ín di ce de cri mi na li da -
de, co lo can do Go iâ nia na 18ª po si ção, en tre as 27 ca -
pi ta is bra si le i ras, em nú me ro de ho mi cí di os por gru po
de 100 mil ha bi tan tes.

De vem-se so mar aos as pec tos ci ta dos an te ri or -
men te os pro ble mas crô ni cos de aten di men to nas
áre as de edu ca ção e sa ú de, aí in clu in do-se a tris te re -
a li da de vi vi da por mi lha res de cri an ças nas cen te nas
de cre ches do Mu ni cí pio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pode até
pa re cer in co e rên cia fa lar de ques tões ne ga ti vas em
um dia tão fes ti vo como o de hoje. Nes te mo men to,
sin to-me um dis cí pu lo de Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra, o
gran de ide a li za dor e fun da dor de Go iâ nia, para ad mi -
tir que, as sim como ele, não ima gi na va que a ci da de
iria atin gir a mar ca de um mi lhão de ha bi tan tes tão ra -
pi da men te, ape sar de re co nhe cer os seus atra ti vos. E 
eles não são pou cos: Go iâ nia é uma das ca pi ta is que
mais cres cem no País; pos sui lo ca li za ção es tra té gi ca, 
pró xi ma a Bra sí lia, Ca pi tal Fe de ral, e a Aná po lis, pólo



in dus tri al do Cen tro-Oes te. O Mu ni cí pio tam bém é um 
ex cep ci o nal atra ti vo de mão-de-obra es pe ci a li za da
de ou tras re giões do País.

Além do in cha ço po pu la ci o nal – e pen sar que
Pe dro Lu do vi co Te i xe i ra ha via pla ne ja do Go iâ nia para 
ape nas 50 mil ha bi tan tes! –, as con se qüên ci as des -
sas “fa ci li da des” pro por ci o na das pela ci da de po dem
ser con fe ri das em toda par te. A ca pi tal go i a na pos sui
uma fro ta de apro xi ma da men te 550 mil ve í cu los, o
que re pre sen ta um ve í cu lo para cada dois ha bi tan tes.
O alto po der aqui si ti vo faz com que Go iâ nia es te ja en -
tre as três ca pi ta is onde mais se co mer ci a li za car ros
im por ta dos no País.

O Mu ni cí pio ain da tem o pri vi lé gio de con tar
com inú me ros car tões pos ta is, que atra em anu al men -
te mi lha res e mi lha res de tu ris tas. Entre eles, des ta -
que para o Cen tro de Cul tu ra e Con ven ções, Par que
de Expo si ções Agro pe cuá ri as, Está dio Ser ra Dou ra -
da, Au tó dro mo Inter na ci o nal de Go iâ nia, Par ques
Vaca Bra va, Are ião e Lago dos Bu ri tis, fe i ras hip pi es,
da Lua do Sol, além de cin co shop pings cen ters, en -
tre eles o Flam bo yant, um dos mais an ti gos e im por -
tan tes do Bra sil.

Essa ca rac te rís ti ca pe cu li ar de de sen vol vi men -
to, con ju gan do for ças e co nhe ci men to do go i a nen se
com a ma i or par te de fi lhos “ado ti vos” – mais de 63%
da po pu la ção não nas ceu em Go iâ nia: 51,4% no in te -
ri or go i a no e 47,4% em ou tros Esta dos – con tri bu iu
de ci si va men te para que a ca pi tal go i a na se trans for -
mas se em re fe rên cia na ci o nal nas áre as de of tal mo -
lo gia, car di o lo gia e odon to lo gia. Os me lho res pro fis si -
o na is do País nes sas es pe ci a li da des da Me di ci na es -
tão em Go iâ nia, o que é fa cil men te com pro va do pela
ex cep ci o nal pro cu ra de cli en tes e a cons tan te re a li za -
ção de con gres sos e se mi ná ri os de gran de por te no
Cen tro de Con ven ções.

Sr. Pre si den te, Srª e Srs. Se na do res, es pe ro ter
con se gui do trans mi tir-lhes a im por tân cia de Go iâ nia
para o Esta do de Go iás, a re gião Cen tro-Oes te e o
Bra sil. Tra ta-se de um di a man te pre ci o so que ne ces -
si ta ser me lhor la pi da do pelo Po der Pú bli co Mu ni ci -
pal, com o ne ces sá rio e fun da men tal au xí lio do Con -
gres so Na ci o nal. Nes se sen ti do, con ti nu a rei a de di car 
aten ção es pe ci al a emen das que be ne fi ci em o Mu ni -
cí pio, prin ci pal men te em re la ção a obras de sa ne a -
men to bá si co e cons tru ção de pos tos de sa ú de, es co -
las e vi a du tos.

Além de mi nha obri ga ção, como Se na dor da
Re pú bli ca, de aten der às re i vin di ca ções da ca pi tal de
meu Esta do, sin to-me re com pen sa do por po der tra -
ba lhar pela ci da de que tão bem me re ce beu, há mais
de três dé ca das.

Pa ra béns Go iâ nia pe los 68 anos de vida! Esse é 
o de se jo de um Par la men tar que não tem a me nor
ver go nha de con fes sar a ad mi ra ção e o amor a um
Mu ni cí pio tão prós pe ro e aco lhe dor e com uma gen te
tão que ri da.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. 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, pedi ao meu
ex-Se cre tá rio da Fa zen da, Se cre tá rio da Fa zen da à
épo ca em que fui Go ver na dor do Pa ra ná, He ron
Arzua, um tra ba lho so bre o Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor, do Se na dor Jor ge Bor nha u sen. Per mi to-me
tra zer ao co nhe ci men to des te Ple ná rio este tra ba lho
es cri to na for ma de um ar ti go.

Có di go dos Di re i tos do Con tri bu in te
He ron Arzua
Tra mi ta des de 1999 no Se na do da Re -

pú bli ca pro je to de lei com ple men tar, de ini ci -
a ti va do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, de no -
mi na do Có di go dos Di re i tos e Ga ran ti as do
Con tri bu in te, o qual es ta be le ce, com o ri gor
ci en tí fi co, as nor mas ge ra is so bre di re i tos e
ga ran ti as do su je i to pas si vo tri bu tá rio di an te
da Fa zen da Pú bli ca, cons ti tu in do-se numa
ex pli ci ta ção dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is
vol ta dos para a tri bu ta ção.

Como ano ta o au tor, o pro je to é um di -
vi sor no ca pí tu lo da ci da da nia, com o es ta -
be le ci men to de re la ção de igual da de ju rí di -
ca en tre o Fis co e o con tri bu in te. Tem o es -
co po de for ta le cer o ci da dão pa ga dor de im -
pos tos, com a mi nu den ci a ção de pre ce i tos
que vi sam, em úl ti ma aná li se, a fa zer atu an -
tes os prin cí pi os cons ti tu ci o na is da iso no -
mia, da ca pa ci da de con tri bu ti va, da equâ ni -
me dis tri bu i ção do ônus tri bu tá rio, da ge ne -
ra li da de, da pro gres si vi da de e do não-con -
fis co, além de obri gar as leis or di ná ri as a
res pe i ta rem os pos tu la dos ma i o res do Esta -
do de Di re i to De mo crá ti co, con sis ten tes na
se gu ran ça e cer te za do Di re i to.

Cu i da da es ti pu la ção ex pres sa em lei
de to dos os as pec tos do fe nô me no tri bu tá rio 
– ma te ri a li da de da hi pó te se de in ci dên cia,
in di ca ção dos su je i tos pas si vos, base de
cál cu lo, alí quo ta do im pos to, etc. –, bem



como exi ge que a ins ti tu i ção da taxa seja
acom pa nha da iden ti fi ca ção do ser vi ço
pres ta do ou do exer cí cio do po der de po lí cia 
que a jus ti fi ca.

Aten de à me lhor in ter pre ta ção da
Cons ti tu i ção no sen ti do de que os re qui si tos 
para a fru i ção das imu ni da des tri bu tá ri as ve -
nham re gu la dos em lei na ci o nal e não em
es ta tu to or di ná rio, como quer a Re ce i ta Fe -
de ral.

Fixa um re gi me de ple na trans pa rên cia 
nas re la ções en tre o Fis co e o con tri bu in te,
obri gan do o Po der Pú bli co a tra tar o ci da dão 
com ho nes ti da de e le al da de, isso por in ter -
mé dio de de síg ni os que as se gu ram di re i tos
de há mu i to exis ten tes nas do bras da Cons -
ti tu i ção, mas cons tan te men te des pre za dos
pe los ór gãos de fis ca li za ção.

Enu me ra exem plar men te os di re i tos
dos con tri bu in tes, obri gan do a Admi nis tra -
ção a in for mar, pe ri o di ca men te, a car ga tri -
bu tá ria in ci den te so bre as mer ca do ri as e
ser vi ços, como re quer o art. 150, § 5º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Tra ça pres cri ções ob je ti vas so bre o
pro ces so ad mi nis tra ti vo tri bu tá rio, ex pe din do 
re gras de com por ta men to para o Fis co no
sen ti do de cor re ta men te in ti mar o ad mi nis -
tra do de suas obri ga ções fis ca is, as se gu -
ran do a am pla de fe sa, aí in clu í do o con tra di -
tó rio e o du plo grau de de li be ra ção, com o
re co nhe ci men to da im por tân cia dos co le gi a -
dos tri bu tá ri os, mais co nhe ci dos como Con -
se lhos de Con tri bu in tes. (No Pa ra ná, se ria
pre ci so er ra di car o vezo ad mi nis tra ti vo de o
Se cre tá rio da Fa zen da mo di fi car, sis te ma ti -
ca men te, as de ci sões do Co le gi a do toda
vez que elas são con trá ri as ao Esta do.)

Na mes ma li nha, o pro je to dis ci pli na o
ins ti tu to da con sul ta fis cal, com o es ta be le ci -
men to de pra zo para a res pos ta, sem o que
fica va len do o en ten di men to ma ni fes ta do
pelo con tri bu tá rio.

O Te sou ro é con tem pla do com inú me -
ras or dens a res pe i to de seus de ve res para
com os con tri bu in tes. Numa ho me na gem ao 
prin cí pio cons ti tu ci o nal de que nin guém
será pri va do de seus bens e di re i tos sem o
de vi do pro ces so le gal (art. 5º, in ci sos LIV,
LV, da Cons ti tu i ção Fe de ral), ve dam-se inú -
me ras san ções po lí ti cas exis ten tes, como
en qua dra men to do con tri bu in te em re gi mes

es pe ci a is, res tri ções na ex pe di ção de blo cos 
fis ca is ou ins cri ções de em pre sas, re ten ção
de li vros e do cu men tos dos con tri bu in tes
além do tem po ra zoá vel para a in ves ti ga ção
fis cal, di vul ga ção dos con tri bu in tes em dé bi -
to em ór gão de co mu ni ca ção,...

É a úni ca dis cor dân cia que eu te nho com o tra -
ba lho do meu se cre tá rio essa re la ti va cen su ra à in -
for ma ção.

...pro i bi ção do apa ra to po li ci al em di li -
gên ci as no es ta be le ci men to do con tri bu in te,
di fi cul da des na ex pe di ção de cer ti dões, ins -
cri ção da em pre sa ou do ci da dão em ca das -
tros ad mi nis tra ti vos. Enfim, uso de ex pe di -
en tes co er ci ti vos e ve xa tó ri os para a bus ca
do im pos to que o Fis co en ten de de vi do,
nada obs tan te, to dos já de fe nes tra dos pelo
Tri bu nal Su pe ri or, mas nun ca ob ser va dos
pe los re gu la men tos ou atos da Admi nis tra -
ção.

A ação pe nal con tra o con tri bu in te, nos 
tem pos atu a is uti li za da como meio de cons -
tran ger e ame dron tar o con tri bu in te para
que esse leve di nhe i ro ao Erá rio de modo
rá pi do e sem dis cus são no foro pró prio, só
po de rá ser pro pos ta após o en cer ra men to
do pro ces so ad mi nis tra ti vo, sus pen den -
do-se, du ran te a tra mi ta ção do pro ce di men -
to, a fluên cia da pres cri ção. É evi den te que
essa me di da su põe pro ces so tri bu tá rio idô -
neo em que es te ja as se gu ra da igual da de às 
par tes li ti gan tes.

Em ver da de, pen so que a cri mi na li za -
ção da ma té ria tri bu tá ria só po der-se-ia dar
após o pro nun ci a men to do Ju di ciá rio, esse o 
úni co in de pen den te para di zer, de modo de -
fi ni ti vo, da le gi ti mi da de de uma exi gên cia fis -
cal. Os Tri bu na is Admi nis tra ti vos, como es -
tru tu ra dos ho di er na men te, obe de cem ao co -
man do do Go ver no e não têm a li ber da de
ne ces sá ria para con fron tá-lo. Tais co le gi a -
dos, sal vo hon ro sas ex ce ções, não po dem
de i xar de apli car uma lei ain da que a con si -
de rem in cons ti tu ci o nal. Essa é a exe ge se
ofi ci al.

Igual men te, o pro je to pre vê uma se ção 
em que a de fe sa do con tri bu in te tem des ve -
los es pe ci a is; o di re i to de im pug na ção ou re -
cur so, ad mi nis tra ti vo ou ju di ci al, não po de rá
ser con di ci o na do a de pó si to, fi an ça, ca u ção, 



aval ou qual quer ou tro ônus, ex ce to na exe -
cu ção fis cal, nos ter mos da lei pro ces su al.

O Có di go, num gran de re su mo, é um
es tuá rio de câ no nes na di re ção de pro te ger
o elo mais fra co da re la ção tri bu tá ria, con -
ten do os inú me ros abu sos de que são ví ti -
mas os con tri bu in tes e as pes so as que não
go zam da in ti mi da de dos do nos do Po der.
Con ce bi do de modo or gâ ni co e efi caz, tem
o alto pro pó si to de ro bus te cer a ci da da nia
fis cal, fa zen do com que, em as sun to de co -
bran ça e fis ca li za ção de im pos tos, o Bra sil
se per fi le jun to às na ções de mo crá ti cas do
mun do ci vi li za do.

O au tor é o Dr. He ron Arzua, ad vo ga do em Cu ri -
ti ba e Con sul tor Ju rí di co da Asso ci a ção Co mer ci al do
Pa ra ná. Dr. He ron, como dis se no iní cio, foi o Se cre tá -
rio da Fa zen da do meu pe río do de Go ver no a fren te
do Exe cu ti vo do Esta do do Pa ra ná.

Tal vez a crí ti ca que se pu des se fa zer ao Có di go
fos se a sua ace le ra da tra mi ta ção que, de cer ta for ma, 
in vi a bi li za a dis cus são e a in ser ção de al gu mas
emen das. 

O Se na dor Jor ge Bor nha u sen, li be ral do PFL,
tem, tal vez como for ma de ex ce ção, o elo gio des te
Se na dor do ve lho MDB de guer ra. O có di go de fen de
es sen ci al men te a ci da da nia, eli mi na abu sos. E o que
é bom deve ser elo gi a do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, como úl ti mo ora dor para co mu ni ca ção, o 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, o
Esta do de Ro ra i ma vem vi ven do há al guns anos uma
ques tão in tri gan te e pre ju di ci al: uma ro do via fe de ral, a 
BR–174, que cor ta uma re ser va in dí ge na, por tan to
ter ras da União, vem sen do fe cha da para a cir cu la ção 
de ve í cu los no pe río do en tre 18 ho ras e 6 ho ras do dia 
se guin te. Inú me ras ve zes bus ca mos re sol ver o pro -
ble ma jun to aos mi nis té ri os, mas nun ca ti ve mos uma
so lu ção. 

Re sol vi en tão fa zer um re que ri men to de in for -
ma ção ao Sr. Mi nis tro da Jus ti ça para sa ber que dis -
po si ti vos le ga is sus ten ta vam a in ter di ção da ro do via
fe de ral e de que au to ri da de ema na va a or dem. Re ce -
bi a res pos ta do re que ri men to de in for ma ção. Le rei
ape nas o tó pi co fi nal, que é as si na do pelo Pre si den te
da Fu nai, en ca mi nha do pelo Mi nis tro da Jus ti ça. Res -
pon den do à in da ga ção so bre que au to ri da de de ci diu

o fe cha men to da ro do via fe de ral BR–174 das 18 ho -
ras às 6 ho ras, foi afir ma do o se guin te:

A au to ri da de que de ci diu o fe cha men to 
da ro do via BR-174 du ran te à no i te, des de o
iní cio de sua cons tru ção, foi o Exér ci to Bra -
si le i ro – 6º BEC –, e a res pon sa bi li da de foi
re pas sa da para os “Wa i mi ri-Atro a ri”, quan do 
da de sa ti va ção dos seus acam pa men tos no
Abo na ri e no Jun diá, após a con clu são do
as fal ta men to da es tra da, em agos to de
1999. Nes sas con di ções, a base le gal deve
ter exis ti do, pois o Exér ci to bra si le i ro cer ta -
men te não iria fe char uma ro do via de for ma
ile gal.

Aten ci o sa men te,
Glê nio da Cos ta Alva rez
Pre si den te da Fu nai

Ora, Sr. Pre si den te, essa res pos ta me pa re ce,
no mí ni mo, ad mi rá vel, e ao mes mo tem po uma des -
con si de ra ção com qual quer pre ce i to le gal, por que
ape nas joga a cul pa no Exér ci to, di zen do que deve
ter exis ti do uma base le gal por que o Exér ci to bra si -
le i ro cer ta men te não iria fe char uma ro do via.

Por isso re sol vi pe dir a opi nião da Con sul to ria
Le gis la ti va do Se na do, para sa ber do em ba sa men to
le gal para tal ati tu de.

Vou ler a con clu são des sa aná li se, re su mi da em 
três itens, da res pos ta da Fu nai vin da do Mi nis té rio da 
Jus ti ça:

O 6º Ba ta lhão de Enge nha ria e Cons -
tru ção não está in ves ti do de po der que lhe
per mi ta, após a con clu são dos tra ba lhos de
as fal ta men to da BR-174, de le gar aos Wa i -
mi ri-Atro a ri a fa cul da de de im pe dir o trá fe go
de ve í cu los na re fe ri da ro do via, no tre cho
que cor ta as ter ras da ci ta da po pu la ção in -
dí ge na, se o fez, co me teu ato de ma ni fes ta
ile ga li da de.

Em que pese a exis tên cia de ga ran ti as 
cons ti tu ci o na is, que as se gu rem aos ín di os o 
di re i to ao usu fru to ex clu si vo dos re cur sos
na tu ra is e de to das as uti li da des exis ten tes
nas áre as por eles ocu pa das, des co nhe ce -
mos a exis tên cia de nor ma le gal que con fi ra 
aos Wa i mi ri-Atro a ri po der para fe char o tre -
cho da BR-174 que cor ta suas ter ras.

De acor do com o art. 1º, in ci so VII, da
Lei nº 5.371/67, cabe à Fu nai o po der de
po lí cia nas área in dí ge nas. Para o exer cí cio
des se po der, o art. 34 da Lei nº 6.001/73 au -



to ri za o ór gão fe de ral de as sis tên cia ao ín -
dio a va ler-se da Po lí cia Fe de ral, a quem
com pe te pre ve nir e re pri mir cri mes con tra a
vida, o pa tri mô nio e a co mu ni da de in dí ge na, 
con so an te o art. 1º, in ci so IV, alí nea f, do
De cre to nº 73.332/73".

Sr. Pre si den te, nes sa co mu ni ca ção, faço um
ape lo ao novo Mi nis tro da Jus ti ça, já que hoje o atu al
está sen do in di ca do, for mal men te, pelo Pre si den te da 
Re pú bli ca para Emba i xa dor em Por tu gal, no sen ti do
de que cor ri ja essa ar bi tra ri e da de ju rí di ca por que não
é pos sí vel ha ver esse ab sur do de fe char uma ro do via
fe de ral – ter ras da União – por cru zar a re ser va in dí -
ge na lo ca li za da no sul do Esta do de Ro ra i ma, per ten -
cen te aos Wa i mi ri-Atro a ri.

Peço que seja en ca mi nha do ao novo Mi nis tro
da Jus ti ça o ape lo que faço des ta tri bu na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci to
às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en con tram em
seus ga bi ne tes que ve nham ao ple ná rio por que ha -
ve rá vo ta ção pelo sis te ma no mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 1, de 2001, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de cen to e cin -
qüen ta e qua tro mi lhões de re a is, para os
fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do em ple ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De -
pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho, em subs ti tu i ção
à Co mis são Mis ta.

Dis cus são, em tur no úni co, da me di da pro vi só ria.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para dis cu tir, o Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, ape nas para re gis trar que esta é
uma vo ta ção mu i to sig ni fi ca ti va. Esse é um ato par la -
men tar ex tre ma men te sim bó li co, Sr. Pre si den te. Esta -
mos apre ci an do a Me di da Pro vi só ria nº 1 de 2001, a
pri me i ra den tro do novo re gi me de res tri ção das me di -
das pro vi só ri as.

Pro vam-se aqui duas co i sas: pri me i ro, que não
se de ve ria ex tir par, re al men te, o ins ti tu to das me di das 

pro vi só ri as. Ele é ne ces sá rio e é jus to quan do é uti li -
za do para fins de alta re le vân cia e de ine gá vel ur gên -
cia. Exem plo: a Me di da Pro vi só ria nº 1, que li be ra re -
cur sos – R$154 mi lhões – para aten der as ca la mi da -
des, para aten der as se cas no Nor des te, as en chen -
tes no Cen tro-Sul.

O Pre si den te ti nha ou tro ins tru men to ju rí di co, le -
gis la ti vo e ins ti tu ci o nal para fazê-lo? Não. A me di da
pro vi só ria é a úni ca for ma para aten der ime di a ta men -
te às emer gên ci as, em cima da hora, por que fla ge la -
do de en chen te não pode es pe rar a bu ro cra cia do
Exe cu ti vo, nem a bu ro cra cia par la men tar, a lon ga tra -
mi ta ção de um pro je to de lei, que tem de pas sar pe las 
Co mis sões, tem de cum prir pra zos mu i to lon gos, ou
seja, há di fi cul da de para que as ver bas che guem aos
ne ces si ta dos.

A me di da pro vi só ria é o ins tru men to ade qua do
para es sas si tu a ções de ur gên cia.

Sr. Pre si den te, faço o re gis tro de que a pri me i ra
me di da pro vi só ria é ine ga vel men te ur gen te; de que
ela é in con tes ta vel men te re le van te. É essa a ten dên -
cia da qui para o fu tu ro. Du vi do que o Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca uti li ze me di da pro vi só ria para es -
ta be le cer algo que não seja in con tes ta vel men te, ine -
ga vel men te, ine qui vo ca men te re le van te e ur gen te, tal 
como o é o con te ú do des sa me di da pro vi só ria.

O pa re cer é do Pro fes sor Lu i zi nho, o que sig ni fi -
ca que pela pri me i ra vez uma me di da pro vi só ria tem
pa re cer fa vo rá vel de um De pu ta do do PT. Quer di zer
há, re al men te, con sen so; há pra ti ca men te una ni mi -
da de a res pe i to des sa ma té ria.

Qu e ro crer que, de ago ra em di an te te re mos um
novo mo de lo ins ti tu ci o nal, uma nova re a li da de po lí ti -
ca e uma nova via le gis la ti va mu i to mais de mo crá ti ca
e par ti ci pa ti va do Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té -

ria con ti nua em dis cus são.
Escla re ço a im por tân cia des sa me di da pro vi só -

ria, por que ela se des ti na a dar con ti nu i da de aos pro -
gra mas de con ces são de bol sa-ren da e de abas te ci -
men to de água po tá vel, por car ros-pipa, no pe río do
de dois me ses, em uni da des da Fe de ra ção bra si le i ra.

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, de cla -
ro en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção a me di da pro vi só ria, em tur no úni co.
Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra

ao Se na dor Na bor Jú ni or.
O SR NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -

si den te, a Ban ca da do PMDB vota fa vo ra vel men te a
essa me di da pro vi só ria.



O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – O PFL vota 
apo i an do a me di da, Sr. Pre si den te.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – O
PSDB vota fa vo ra vel men te à me di da pro vi só ria, Sr.
Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RO) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 re da ção

fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 à Me di da Pro vi só ria nº 1, de 2001, que
será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.183, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal da Me di da Pro vi só ria
nº 1, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
da Me di da Pro vi só ria nº 1, de 2001, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da in te gra ção
Na ci o nal, no va lor de R$154.000.000,00, para os fins
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, 24 de ou tu bro
de 2001. _ Ra mez Te bet, Pre si den te _ Ro nal do
Cu nha Lima, Re la tor _ Mo ra zil do Ca val can ti _ Ma -
ria do Car mo Alves. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.183, DE 2001

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor de R$154.000.000,00 (cen to e
cin qüen ta e qua tro mi lhões de re a is),
para os fins que es pe ci fi ca.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 1, de 2001, que o Con gres -
so Na ci o nal apro vou, e eu, Ra mez Te bet, Pre si den te
da Mesa do Con gres so Na ci o nal, para os efe i tos do

dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re -
da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de
2001, pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º É aber to cré di to ex tra or di ná rio, no va lor
de R$154.000.000,00 (cen to e cin qüen ta e qua tro mi -
lhões de re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, 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 art. lº de cor re rão do can ce la men to par ci al 
de do ta ções con sig na das ao Mi nis té rio da Edu ca ção,
na for ma do Ane xo II des ta lei.

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







O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2001

(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 7, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo re i ra Men des,
que acres cen ta o § 3º ao art 50 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral (dis põe so bre o aces so a in for -
ma ções e do cu men tos si gi lo sos), ten do

Pa re cer sob nº 972, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, 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 da ma té ria em pri me i ro tur no, po den do ser
ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí -
ni mo, da com po si ção do Se na do.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Mo za ril do Ca val can ti.

São li das as se guin tes:

EMENDA Nº 2-PLEN

Acres cen te-se ao art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral os se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 50. .................................................
... ...........................................................
§ 3º As in for ma ções pres ta das nos ter -

mos do § 2º, se si gi lo sas, não po de rão ser di -
vul ga das por quem as te nho re ce bi do." (NR)

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da visa a cor ri gir equí vo co
exis ten te no tex to do subs ti tu ti vo. Com efe i to, as in for -
ma ções têm na tu re za si gi lo sa em de cor rên cia da
Cons ti tu i ção ou de lei, e não em vir tu de da clas si fi ca -

ção re a li za da pela au to ri da de que as re me te ao Po -
der Le gis la ti vo. Além do mais, não se pode com pro var 
o si gi lo da in for ma ção; ela é ou não é si gi lo sa, nos ter -
mos do or de na men to ju rí di co.

EMENDA Nº 3-PLEN

Acres cen te-se ao art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral os se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 50. .................................................
.... ..........................................................
§ 4º A inob ser vân cia, por par te do des -

ti na tá rio, do ca rá ter si gi lo so da in for ma ção
pres ta da, su je i ta rá o in fra tor à pena de cri -
me de res pon sa bi li da de, apu ra da na for ma
da lei, além da per da do man da to, por ato
in com pa tí vel com o de co ro par la men tar, se
for o caso. (NR)

Jus ti fi ca ção

A emen da tem por ob je ti vo am pli ar a res pon sa -
bi li da de de quem faz di vul ga ção de in for ma ção si gi lo -
sa à qual teve aces so por for ça do dis pos to no art. 50
da Cons ti tu i ção Fe de ral. De fato, além de su je i tar o in -
fra tor às pe nas de cri me de res pon sa bi li da de, tam -
bém im põe a ele a per da do man da do, se for con gres -
sis ta, por prá ti ca de ato in com pa tí vel com o de co ro



par la men tar. Sem dú vi da, tal al te ra ção se im põe em
ra zão dos re cen tes acon te ci men tos ocor ri dos com o
pa i nel ele trô ni co do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Dis cus -
são, em con jun to, da pro pos ta, do subs ti tu ti vo e das
emen das, 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, em pri me i ro tur no, com a apre sen ta ção
das emen das, que vão ao exa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2001

(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 12, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, que dis põe 
so bre o Fun do de De sen vol vi men to da
Ama zô nia e o Fun do de De sen vol vi men to
do Nor des te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, 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 ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 4 de ou tu bro, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para hoje.

Pas sa-se à vo ta ção da ma té ria, em pri me i ro tur no.
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 (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te 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.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten de mos
que esta ma té ria, ape sar de po lê mi ca, é im por tan te,
por que si na li za por meio de um Fun do de De sen vol vi -
men to re cur sos para am pli ar o de sen vol vi men to do
Nor te e do Nor des te.

Por con se guin te, so mos de pa re cer fa vo rá vel,
para que a emen da seja apro va da, dis cu ti da na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e, se for o caso, apri mo ra da,
pos sa re tor nar ao Se na do Fe de ral. Por tan to, o nos so
pa re cer é pela apro va ção da ma té ria. Enca mi nha mos
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria ini ci al men te de enal te cer
a po si ção do Se na dor Ro me ro Jucá. Como sa be mos, S. 
Exª tem um po si ci o na men to mu i to cla ro nes ta Casa, em 
de fe sa do Go ver no e do PSDB, mas quan do se tra ta de
qual quer ques tão en vol ven do o de sen vol vi men to do
Nor des te, do Cen tro-Oes te ou da Ama zô nia, sem pre se 
po si ci o na de for ma mu i to cla ra: fa vo rá vel a que es sas
Re giões te nham um tra ta men to di fe ren ci a do.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de pro po si ção que cons -
ti tu ci o na li za os Fun dos de De sen vol vi men to da Ama -
zô nia e do Nor des te, cri a dos por meio da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.146/1, de 4 de maio de 2001, do pró prio
Go ver no Fe de ral, ane xa da a esta Pro pos ta.

Qu e re mos, na re a li da de, co lo car es ses Fun dos
na Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de que os seus ob je ti -
vos se tor nem per ma nen tes e não pro vi só ri os, como
de cor re a sua va li da de, por meio de apro va ção de
me di da pro vi só ria.

Sr. Pre si den te, de modo ge ral, esta PEC apre -
sen ta as se guin tes re gras: cons ti tu ci o na li za os Fun -
dos de De sen vol vi men to da Ama zô nia e do Nor des te, 
cri a dos pela me di da pro vi só ria a que me re fe ri; exi ge
que leis es ta be le çam os va lo res anu a is a se rem alo -



ca dos aos Fun dos de De sen vol vi men to da Ama zô nia
e do Nor des te, que se rão re pas sa dos in te gral men te
aos res pec ti vos fun dos na for ma de du o dé ci mos
men sa is.

Então, após a pro mul ga ção des sa emen da, o
Con gres so Na ci o nal se de bru ça rá so bre a ela bo ra -
ção de uma lei que re gu la men te a mes ma, a fim de
que os re cur sos se jam alo ca dos de for ma con subs -
tan ci a da nes ta pró pria lei.

Ain da nes ta PEC, ine xis te pra zo para tér mi no
das trans fe rên ci as de re cur sos do Te sou ro Na ci o nal
para os Fun dos de De sen vol vi men to da Ama zô nia e
do Nor des te. Não sa be mos em que pra zo te re mos es -
sas Re giões ple na men te de sen vol vi das, elas são po -
bres e ain da sub de sen vol vi das, ne las há mi sé ria e
de sem pre go alar man tes. Fa lar em de sen vol vi men to
da Ama zô nia e do Nor des te num pra zo de ter mi na do é 
uma te me ri da de que não po de mos co me ter, prin ci -
pal men te numa emen da cons ti tu ci o nal. Então, não
ha ve rá pra zo para exis tên cia des ses Fun dos.

Tam bém há uma ve da ção ex plí ci ta ao pos sí vel
con tin gen ci a men to ou li mi ta ção dos re cur sos dos
Fun dos de De sen vol vi men to. Pode acon te cer que,
num de ter mi na do pe río do, o Go ver no de se je que os
re cur sos atin jam de ter mi na do pa ta mar, seja por ca u -
sa de se cas, seja por ca u sa de en chen tes, seja por
ca u sa de uma cri se ma i or que en vol va es sas Re -
giões. Então, o Go ver no fica to tal men te aber to para
trans fe rir ma i or mon tan te de re cur sos a fim de aten -
der a es sas Re giões. 

Sr. Pre si den te, vis lum bra-se que é per fe i ta men -
te opor tu no o sen ti do po lí ti co e so ci al des sa PEC,
uma vez que o Go ver no Fe de ral de i xa de cum prir
quan tas ve zes as dis po si ções cons ti tu ci o na is. Quem
com isso per de são os Esta dos do Nor des te, da Ama -
zô nia e do Cen tro-Oes te, as Re giões mais po bres do
nos so País. 

Já que fa la mos tan to em de si gual da de re gi o nal,
nada me lhor do que apre sen tar re mé di os para com ba -
tê-la. Os re mé di os não es tão ape nas nas leis, não es -
tão ape nas na nos sa Cons ti tu i ção; es tão, aci ma de
tudo, na von ta de po lí ti ca dos go ver nan tes, do Con -
gres so Na ci o nal. Essa von ta de po lí ti ca é con subs tan -
ci a da por meio de uma pro po si ção que tem o ob je ti vo
pri ma ci al de ga ran tir e as se gu rar um flu xo cons tan te
de re cur sos para duas Re giões po bres como a Re gião
Ama zô ni ca e a Re gião Nor des te do Bra sil, que pre ci -
sam não só dos re cur sos que já exis tem dos Fun dos
de Par ti ci pa ção para os Esta dos e para os Mu ni cí pi os,
para a sa ú de pú bli ca e para a edu ca ção, mas tam bém
de re cur sos or ça men tá ri os cer tos e de ter mi na dos para 
a pro mo ção do seu de sen vol vi men to.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, acen tu ar o tra ba lho fe i to
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
pelo no bre Se na dor Jef fer son Pé res, que mu i to se

em pe nhou, a fim de que os Srs. Se na do res da que la
Co mis são vo tas sem com una ni mi da de, como o fi ze -
ram, apro van do esta pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci -
o nal, be ne fi ci an do duas Re giões tão im por tan tes do
nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -

ven do mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção, de -
cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

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, do 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. 

Con vi do as Srªs e Srs. Se na do res que se en -
con tram fora do ple ná rio a com pa re ce rem, a fim de
exer ci ta rem o di re i to de voto.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca -
das.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, o PMDB re co men da o voto “sim”.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, o PFL re co men da o voto “sim”.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, o PSDB re co men da o voto “sim”.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção re co men da 
o voto “sim”.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, o PSB re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, sei que V. Exª já fez ques tão de 
con vo car os Par la men ta res au sen tes, mas so li ci -
to-lhe que esse pro ce di men to seja re a li za do no va -
men te.

Como se tra ta de uma PEC, de ex tre ma im por -
tân cia tan to para a re gião Nor des te quan to para a
Ama zô nia, é ne ces sá rio que te nha mos uma fle xi bi li -
da de ma i or para ga ran tir que os Se na do res es te jam
no ple ná rio, por que ape nas 32 pre sen tes re fle te uma
si tu a ção mu i to com pli ca da em re la ção ao quo rum.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Espe ro

que as Srªs e os Srs. Se na do res que, por aca so, não
se en con tram no ple ná rio aten dam às so li ci ta ções fe i -
tas, no sen ti do de com pa re ce rem ao ple ná rio, por que, 



logo a se guir, ha ve rá tam bém uma se gun da vo ta ção
pelo sis te ma ele trô ni co, por tan to no mi nal.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª como Lí der.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, en quan to se pro ces sa a vo ta ção, que -
ro fa zer da qui um ape lo aos Srs. Se na do res da base
do Go ver no na Casa, em seus ga bi ne tes, que ve -
nham a fim de que te nha mos um quo rum con so nan te 
com a ne ces si da de de vo tar uma PEC.

Fica aqui esse ape lo, se cun dan do ao ape lo fe i to
pe las Srªs. e os Srs. Se na do res do Blo co.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, como Lí der
do PTB.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
or dem. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – A Li de -
ran ça do PTB so li ci ta a seus in te gran tes que ve nham
ao ple ná rio para vo ta ção no mi nal e en ca mi nha mos o
voto “sim”.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer ra -
da a vo ta ção.

Vo ta ram SIM 65 Srs. Se na do res; e NÃO 0.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 65 vo tos.
A ma té ria foi apro va da por una ni mi da de dos vo -

tan tes.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia opor tu na -

men te para o se gun do tur no cons ti tu ci o nal, obe de ci -
do o in ters tí cio re gi men tal.

É a se guin te a pro pos ta apro va da:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2001

Dis põe so bre o Fun do de De sen vol -
vi men to da Ama zô nia e o Fun do de De -
sen vol vi men to do Nor des te.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral fica
acres cen ta do dos se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 43. .................................................
... ...........................................................
§ 4º Lei fi xa rá os va lo res das do ta ções 

or ça men tá ri as anu a is à con ta de re cur sos
do Te sou ro Na ci o nal, a se rem alo ca dos em
fa vor do Fun do de De sen vol vi men to da
Ama zô nia e do Fun do de De sen vol vi men to
do Nor des te.

§ 5º Os re cur sos fi xa dos na lei re fe ri da 
no pa rá gra fo an te ri or se rão re pas sa dos in te -
gral men te aos res pec ti vos fun dos, na for ma
de du o dé ci mos men sa is e não so fre rão con -
tin gen ci a men to, nem se rão ob je to de li mi ta -
ção. (NR)"

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 113, DE 2000-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 113, de 2000-Com ple -
men tar, de au to ria do Se na dor Mo re i ra Men -
des, que al te ra a Lei Com ple men tar nº 64,
de 18 de maio de 1990, para tor nar ine le gí -

vel aque le cuja pres ta ção de con tas re la ti va
à com pa nha ele i to ral te nha sido re je i ta da,
ten do

Pa re ce res sob nºs 1.045, de 2000 e
1.056, 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, 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel; 2º pro nun -
ci a men to (em re e xa me, nos ter mos do Re -
que ri men to nº 115, de 2001): fa vo rá vel, com
voto con trá rio do Se na dor Bel lo Par ga.

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
pro po si ção.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Mo re i ra Men des, V. Exª tem a pa la vra pela or dem.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or -

dem.) – Sr. Pre si den te, como au tor do pro je to, se ain -
da hou ver tem po, eu gos ta ria de so li ci tar a re ti ra da do
pro je to de pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Mo re i ra Men des, V. Exª po de ria for mu lar o re que ri -
men to, a fim de ser co lo ca do em vo ta ção.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Pois
não, Sr. Pre si den te. Para a re ti ra da de pa u ta?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para
adiá-lo, por que já está en cer ra da a dis cus são.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Per fe i -
to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 618, DE 2001

Adi a men to da vo ta ção para de ter mi -
na do dia.

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 a fim de ser fe i ta na ses -
são de 5 de de zem bro.

Sala das Ses sões, 24 de ou tu bro de 2001. – Mo -
re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pe di do
de adi a men to é para 5 de de zem bro. Peço às Li de ran -
ças que ori en tem sua Ban ca da.



O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, per -
gun to se o re que ri men to é para re e xa me pela co mis -
são ou é de adi a men to?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to é de adi a men to, por que já foi re e xa mi na do. O
re que ri men to é para o dia 5 de de zem bro, com a dis -
cus são en cer ra da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, não é pos sí vel pe dir o re e xa me pela
Co mis são de Assun tos So ci a is? Por ou tra Co mis são?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vejo que
que rem en con trar uma so lu ção. Va mos en con trar
uma so lu ção le gal, re gi men tal, por que essa ma té ria é 
de le gis la ção ele i to ral, ti pi ca men te, a meu ver, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. Cu i da do com es ses 
pre ce den tes. Cha mo a aten ção da Casa para isso.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, faço uma ou tra su ges tão: que o au tor
re ti re o pro je to, con ser te-o e re a pre sen te-o, e nós Lí -
de res da re mos ur gên cia ao pro je to re a pre sen ta do da
for ma cor re ta.

Pen so que essa tal vez seja uma so lu ção me -
lhor.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, con cor do com a su ges tão e faço o re que -
ri men to de re ti ra da do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
aguar da o re que ri men to de V. Exª de re ti ra da do pro -
je to, já dis cu ti do. Acre di to não ha ver pro ble ma re gi -
men tal.

Aguar da re mos o re que ri men to de re ti ra da do
pro je to.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, es ta mos per fe i ta men te de acor do pelo PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 619, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 256 do Re gi men to
Inter no, 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 113, de 2000-com ple men tar.

Sala das Ses sões, 24 de ou tu bro de 2001. – Mo -
re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

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 ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 53, de 1997 (nº
730/95, na Casa de ori gem), que re gu la -
men ta o art. 213 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
de fi nin do es co las co mu ni tá ri as, con fes si o -
na is e fi lan tró pi cas para fins de re ce bi men to 
de re cur sos pú bli cos, ten do

Pa re cer sob nº 1.293, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José 
Jor ge, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Du ran te o pra zo re gi men tal de 5 dias úte is pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
da Emen da n.º 1-CE (Subs ti tu ti vo). 

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 620, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in cis III, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro adi a men to da
dis cus são do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 53, de
1997, a fim de ser fe i ta no dia 5 de de zem bro do cor -
ren te ano.

Sala das Ses sões, 24 de ou tu bro de 2001. –
Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 re tor na rá à Ordem do Dia na ses são

do dia 5 de de zem bro vin dou ro.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

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 294, de 1989 (nº 189/91, na que la
Casa), de au to ria do Se na dor Ita mar Fran -



co, que dis põe so bre a se le ção de lo ca is, a
cons tru ção, o li cen ci a men to, a ope ra ção, a
fis ca li za ção, os cus tos, a in de ni za ção, a res -
pon sa bi li da de ci vil e as ga ran ti as re fe ren tes
a de pó si tos de re je i tos ra di o a ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.145, de
2001, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, com vo tos
con trá ri os da Se na do ra Emí lia Fer nan des e
dos Se na do res La u ro Cam pos e Tião Vi a na, 
e ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor Pe dro
Si mon.

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 621, DE 2001

Re quer adi a men to de dis cus são do
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei
do Se na do nº 294, de 1989, para que seja
apre ci a do pela Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet,

Nos ter mos do art. 279, I, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro o adi a men to de dis cus -
são do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 294, de 1989, de au to ria do ilus tre Se na dor 
Ita mar Fran co, que ”dis põe so bre a se le ção de lo ca is,
a cons tru ção, o li cen ci a men to, a ope ra ção, a fis ca li za -
ção, os cus tos, a re mu ne ra ção, a res pon sa bi li da de ci -
vil, as ga ran ti as dos de pó si tos de re je i tos ra di o a ti vos
e dá ou tras pro vi dên ci as“, para que seja ou vi da a Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a fim de
que se pro nun cie so bre a ju ri di ci da de da ma té ria.

Jus ti fi ca ção

Con for me cons ta de sua emen ta, o Pro je to dis -
põe so bre:

• a se le ção de lo ca is para os de pó si tos de re je i -
tos ra di o a ti vos;

• pro je to a cons tru ção e ins ta la ção dos de pó si -
tos;

• a ope ra ção e ad mi nis tra ção dos de pó si tos;
• e, fi nal men te, so bre o li cen ci a men to e a fis ca -

li za ção dos de pó si tos.

To dos es ses atos são atri bu í dos à CNEN - Co -
mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar.

Pelo Pro je to de Lei ora em dis cus são, é a CNEN
que dita li vre men te as nor mas e de fi ne os cri té ri os
para to das es sas ati vi da des, pro je ta, cons trói, ins ta la
li cen cia, ope ra, ad mi nis tra e fis ca li za os de pó si tos in -
ter me diá ri os e fi na is e au to ri za es sas ati vi da des
quan do se tra ta de de pó si tos ini ci a is.

Ja ma is se viu ta ma nha con cen tra ção de atri bu i -
ções e com pe tên ci as na al ça da de um úni co ór gão.

Bas ta ria, as sim, que o Pro je to de Lei ti ves se um
úni co ar ti go, es ta be le cen do que tudo aqui lo que dis -
ses se res pe i to a de pó si tos de re je i tos ra di o a ti vos é de 
com pe tên cia da CNEN.

O Pro je to de Lei con fe re à CNEN um che que em
bran co, o que é ina ce i tá vel, de um lado, por que te me rá -
rio, em se tra tan do de ques tões de alta pe ri cu lo si da de
para a vida em ge ral e, de ou tro, por que to tal men te des -
con for me ao or de na men to ju rí di co bra si le i ro.

É inad mis sí vel que o Pro je to de Lei não con te -
nha uma úni ca nor ma, se quer, ori en tan do, por exem -
plo, a se le ção de lo ca is para os de pó si tos.

Em vir tu de de sua de mo ra da tra mi ta ção na Câ -
ma ra dos De pu ta dos – 10 anos –, o Pro je to se tor nou
de sa tu a li za do, in clu si ve em face de no vas re gu la -
men ta ções in ter na ci o na is em ma té ria nu cle ar, como
é o caso da Con ven ção de Se gu ran ça Nu cle ar, as si -
na da em Vi e na em 1994, ra ti fi ca da pelo go ver no bra -
si le i ro e pro mul ga da por De cre to, em 1998.

No ar ti go 8º, essa Con ven ção es ta be le ce:

”Cada Par te Con tra tan te to ma rá as
me di das apro pri a das para as se gu rar uma
efe ti va se pa ra ção en tre as fun ções do ór gão 
re gu la tó rio e aque las de qual quer ou tro ór -
gão ou or ga ni za ção re la ci o na do com a pro -
mo ção ou uti li za ção da ener gia nu cle ar“.

Ain da que, em sen ti do li te ral e es tri to, se pu des se
en ten der que a Con ven ção não se apli que, como quer o 
no bre Se na dor Ro me ro Jucá, em seu voto em se pa ra -
do, dada a de fi ni ção de ”ins ta la ções nu cle a res“ nela
con ti da, o prin cí pio da se pa ra ção en tre as ati vi da des de
pro mo ção e exe cu ção e as de li cen ci a men to e fis ca li za -
ção, que cons ti tu em ex pres são do po der de po lí cia, está 
con sa gra do no di re i to bra si le i ro.

Ora, essa se pa ra ção não exis te, uma vez que a
CNEN con cen tra to das as fun ções con cer nen te aos
de pó si tos de re je i tos nu cle a res. Assim, a CNEN fis ca -
li za a si pró pria, ou seja, é a ra po sa cu i dan do do ga li -
nhe i ro!

Sala das Ses sões, 24 de ou tu bro de 2001. – Se -
na dor Pe dro Si mon.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o 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, ape sar de
todo o res pe i to que te nho pelo Se na dor Pe dro Si mon,
en ca mi nho con tra ri a men te ao re que ri men to de adi a -
men to por al gu mas ques tões que de se jo fri sar para o
Ple ná rio.

Este pro je to que está sen do dis cu ti do no Con -
gres so há 12 anos ga ran te o tra ta men to, o de pó si to, a
fis ca li za ção, a res pon sa bi li da de ci vil so bre re je i tos ra -
di o a ti vos. O Bra sil não dis põe de uma le gis la ção per ti -
nen te a esse as pec to, e por con ta dis so, ti ve mos ca -
sos como o cé sio 137, ocor ri do em Go iâ nia.

O pro je to, apre sen ta do pelo en tão Se na dor Ita -
mar Fran co, foi à Câ ma ra dos De pu ta dos, e lá apro va -
do por am pla ma i o ria por meio de um subs ti tu ti vo
mais com ple to, que che gou ao Se na do e tive con di -
ções de re la tar e apre sen tar um voto em se pa ra do
apro va do nas co mis sões per ti nen tes.

É ex tre ma men te im por tan te que o País te nha
uma le gis la ção que tra te de re je i tos ra di o a ti vos. Não
po de mos es pe rar mais. Se há ne ces si da de, como foi
si na li za do, de uma con ven ção in ter na ci o nal para dis -
ci pli nar essa ques tão, tudo bem. No dia em que hou -
ver uma con ven ção in ter na ci o nal so bre es ses as pec -
tos, o Bra sil será sig na tá rio e, in clu si ve, adap ta rá sua
le gis la ção, se for ne ces sá rio, aos as pec tos da con -
ven ção. Se de i xar mos de ter uma le gis la ção es pe cí fi -
ca so bre re je i tos ra di o a ti vos para es pe rar que a co -
mu ni da de in ter na ci o nal faça uma con ven ção, o Bra sil
a ace i te, o Con gres so a re ti fi que, e, ape nas a par tir
daí, te nha mos a le gis la ção, po de re mos es tar de fi nin -
do mais dez, doze anos de de mo ra, quan do a so ci e -
da de fica à mer cê de um pro ces so de re je i tos ra di o a ti -
vos sem con tro le al gum.

Enca mi nho con tra ri a men te ao re que ri men to do
Se na dor Pe dro Si mon, ape lan do a S. Exª, in clu si ve,
para que nos aju de a apro var esta ma té ria, que é re le -
van te. Estão aqui os téc ni cos da área nu cle ar bra si le i -
ra que acom pa nha ram e dis cu ti ram a ma té ria e pe -
dem a apro va ção de uma lei que be ne fi ci a rá e pro te -
ge rá toda a so ci e da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (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, nos ter mos do ar ti go
315, com bi na do com o art. 279, I, do Re gi men to

Inter no, re que ri o adi a men to da vo ta ção do subs ti tu ti vo 
que se re fe re ao pro je to do ex-Se na dor Ita mar Fran co.

Qu a is são as jus ti fi ca ti vas? O pro je to dis põe so -
bre a se le ção de lo ca is para de pó si to de re je i tos ra di -
o a ti vos; pro je to, cons tru ção e ins ta la ção dos de pó si -
tos; ope ra ção e ad mi nis tra ção dos de pó si tos; e, fi nal -
men te, so bre li cen ci a men to e fis ca li za ção dos de pó -
si tos.

To dos es ses atos – to dos eles – são atri bu í dos à 
CNEN (Co mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar). É
um ór gão, um ex tra or di ná rio ór gão, que fica com to -
das as atri bu i ções, de fa zer e de fis ca li zar.

Pelo pro je to de lei, é a Co mis são Na ci o nal de
Ener gia Nu cle ar que dita li vre men te as nor mas e de fi -
ne os cri té ri os para to das es sas ati vi da des, pro je ta,
cons trói, ins ta la, li cen cia, ope ra, ad mi nis tra e fis ca li za 
os de pó si tos in ter me diá ri os e fi na is e au to ri za es sas
ati vi da des quan do se tra ta de de pó si tos ini ci a is.

Ja ma is se viu ta ma nha con cen tra ção de atri bu i -
ções e com pe tên ci as a um úni co ór gão no Bra sil.

Bas ta ria, as sim, que o pro je to de lei ti ves se um
úni co ar ti go, es ta be le cen do que tudo aqui lo que dis -
ses se res pe i to a de pó si tos de re je i tos ra di o a ti vos é de 
com pe tên cia da CNEN.

O pro je to de lei con fe re à CNEN um che que em
bran co, o que é ina ce i tá vel, de um lado, por que te me -
rá rio, em se tra tan do de ques tão de alta pe ri cu lo si da -
de e, de ou tro lado, por que to tal men te des con for me
com o or de na men to ju rí di co bra si le i ro.

É inad mis sí vel que o pro je to de lei não con te nha 
uma úni ca nor ma se quer, ori en tan do, por exem plo, a
se le ção de lo ca is para os de pó si tos.

Em vir tu de de sua de mo ra da tra mi ta ção na
Casa – 10 anos na Câ ma ra dos De pu ta dos, é ver da -
de –, o Pro je to se tor nou de sa tu a li za do, in clu si ve em
face de no vas re gu la men ta ções in ter na ci o na is em
ma té ria nu cle ar, como é o caso da Con ven ção de Se -
gu ran ça Nu cle ar, as si na da em Vi e na em 1994.

No art. 8º, ve jam V. Exªs, a Con ven ção de Vi e na
es ta be le ce:

Cada Par te Con tra tan te to ma rá as me di das
apro pri a das para as se gu rar uma efe ti va se pa ra ção
en tre as fun ções do ór gão re gu la tó rio e aque las de
qual quer ou tro ór gão ou or ga ni za ção re la ci o na do
com a pro mo ção ou uti li za ção da ener gia nu cle ar.

Assim, em sen ti do li te ral e es tri to, se pu des se
en ten der que a Con ven ção não se apli que, como quer 
o no bre Se na dor Ro me ro Jucá, em seu voto em se pa -
ra do, dada a de fi ni ção de “ins ta la ções nu cle a res” nela 
con ti da, o prin cí pio da se pa ra ção en tre as ati vi da des
de pro mo ção e exe cu ção e as de li cen ci a men to e fis -
ca li za ção, que cons ti tu em ex pres são do po der de po -
lí cia, está con sa gra do no Di re i to bra si le i ro.



Ora, essa se pa ra ção não exis te, uma vez que a
CNEN con cen tra to das as fun ções con cer nen tes aos
de pó si tos de re je i tos nu cle a res. Assim, a CNEN fis ca -
li za a si pró pria, ou seja, é a ra po sa cu i dan do do ga li -
nhe i ro!

Na re u nião do dia 10 pró xi mo pas sa do, a Co -
mis são de Assun tos So ci a is apro vou voto em se pa ra -
do do Se na dor Ro me ro Jucá, fa vo rá vel à apro va ção
do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 294, de 1989, do en tão Se na dor ta mar Fran co. A 
ma té ria cons ta na Ordem do Dia de hoje.

O Pro je to de Lei em ques tão dis põe “so bre a se -
le ção de lo ca is, a cons tru ção, o li cen ci a men to, a ope -
ra ção, a fis ca li za ção, os cus tos, a in de ni za ção, a res -
pon sa bi li da de ci vil e as ga ran ti as re fe ren tes a de pó si -
tos de re je i tos ra di o a ti vos”.

Entre tan to, há sé ri as di fi cul da des quan to à ju ri -
di ci da de do tex to, uma vez que o Pro je to con cen tra to -
das as ati vi da des e atri bu i ções re la ti vas aos de pó si -
tos de re je i tos ra di o a ti vos na mão da CNEN – Co mis -
são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar, a qual, as sim, fica
in cum bi da de fis ca li zar a si pró pria.

O di re i to pá trio não se com pa de ce des sa si tu a -
ção, na me di da em que o po der de po lí cia há de ser
exer ci do por ór gão pú bli co di ver so da que le que é ob -
je to da fis ca li za ção e do con tro le.

Por es sas ra zões, afi gu ra-se con ve ni en te ou vir
a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so -
bre a ju ri di ci da de do Pro je to em tela, me di an te re cur -
so, nos ter mos re gi men ta is.

Na ver da de, o pro je to tra mi tou du ran te 10 anos
na Câ ma ra dos De pu ta dos. Tra mi tou mu i to. Mas o mal
des ta Casa, do Con gres so, é que, mu i tas ve zes, o pro -
je to fica aqui por 10 ou 20 anos, como foi o caso do Di -
re i to Ci vil e, de re pen te, se quer vo tar a to que de ca i xa.

Um ór gão de uma im por tân cia tão sig ni fi ca ti va
como essa fi car com po de res ab so lu tos de di tar nor -
mas – o que vai ser fe i to – e de fa zer fis ca li za ção, pa -
re ce-me, não exis te. A Con ven ção de Vi e na de i xou
cla ro que não pode ser.

Nada im pe de de se ou vir a Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça, que é o que es ta mos pe din do, nes te
mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca das. Tra ta-se de
um re que ri men to de adi a men to apre sen ta do pelo Se -
na dor Pe dro Si mon.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “não”, Sr.
Pre si den te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, voto “sim”, mas a Ban ca da está li be ra da.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
en ca mi nha o voto “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O Blo co está li be ra do, Sr. Pre si den te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co PSDB/PPB re co men da o voto “não”.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB li be ra sua Ban ca da.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB 
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 621, 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.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, so li ci to ve ri fi ca ção de quó rum.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, tam bém so li ci to a ve ri fi ca ção de quó rum.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos,
en tão, ve ri fi car o pa i nel, pois o pe di do de ve ri fi ca ção
está am pla men te am pa ra do.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, V. Exª ain da não ha via anun ci a do o re sul ta do. 
Hou ve um pe di do de ve ri fi ca ção an tes de a Mesa ter
di vul ga do o re sul ta do da vo ta ção sim bó li ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, dada a im por tân cia da ma té ria, ela deve ser
de ci di da no voto. Por isso, in de pen den te men te do re -
sul ta do, so li ci tei, tam bém, ve ri fi ca ção de quó rum.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Faço um ape lo aos Se na do res que não se en -
con tram nos ga bi ne tes no sen ti do de que acor ram ao
ple ná rio.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “não”, Sr.
Pre si den te.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
en ca mi nha o voto “não”.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB e o PPB en ca mi nham o voto “não”.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si -
den te.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O Blo co da Opo si ção está li be ra do, Sr. Pre si -
den te.

(Pro ce de-se à ve ri fi ca ção da vo ta ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM, 19 Sr. Se na do res e NÃO, 31. Hou ve 3 abs ten -
ções.

To tal: 53 vo tos.

O re que ri men to foi re je i ta do.

Pas sa-se à dis cus são do Subs ti tu ti vo da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, 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.

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 622, DE 2001

Se nhor Pre si den te, 

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
294, de 1989 (nº 189/91, na que la Casa), de au to ria
do Se na dor Ita mar Fran co, que dis põe so bre a se le -
ção de lo ca is, a cons tru ção, o li cen ci a men to, a ape ra -
ção, a fis ca li za ção, os cus tos, a in de ni za ção, a res -

pon sa bi li da de ci vil e as ga ran ti as re fe ren tes a de pó si -
tos de re je i tos ra di o a ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 24 de ou tu bro de 2001. – Ro -
me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, V. Exª pode es cla re cer? Não en ten di.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to é para a vo ta ção em glo bo da ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

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.

Vo ta ção, em glo bo, do subs ti tu ti vo da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

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

Apro va do, com voto con trá rio do Sr. Se na dor
Tião Vi a na, das Sras. He lo í sa He le na e Emi lia Fer -
nan des, e dos Srs. Pe dro Si mon e Car los Wil son.

A ma té ria vai à san ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:











O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Peço a
pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para uma
ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, es ta mos che gan do ao fi nal do mês. Há um
re que ri men to con vi dan do o Mi nis tro Pe dro Ma lan a vir 
de por na Co mis são no dia 29. Fi ze mos um com pro -
mis so de vo tar o pro je to dia 30, ou seja, de po is de S.
Exª aqui com pa re cer, cren do que virá, as sim como o
Se cre tá rio Na ci o nal da Re ce i ta, que tam bém foi con -
vi da do. Pre ten do ad ver tir que não po de re mos vo tar o
pro je to sem que S. Exª com pa re ça. Re ti ra mos a con -
vo ca ção por que o novo Lí der do Go ver no – esse me -
re ce a nos sa con fi an ça – ga ran tiu-nos que S. Exª virá.
Po rém, aler ta mos que o tem po está pas san do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, in for ma ram-me que S. Exª, o Sr. Mi nis -
tro da Fa zen da, foi con vi da do para com pa re cer dia 30 
e a ma té ria en tra rá em vo ta ção no dia 31. Isso está
pu bli ca do na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la para um es cla -
re ci men to.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Para um es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.) – O
Se na dor Pe dro Si mon tem toda a ra zão quan to ao cu -
i da do com essa ma té ria. A mim, cabe re i te rar a vin da
do Mi nis tro da Fa zen da e do Se cre tá rio da Re ce i ta
Fe de ral. Ape nas há uma pe que na al te ra ção de data.

Expli co: o Se na dor Jor ge Bor nha u sen está bus -
can do ajus tar ao seu pro je to idéi as dis cu ti das nes ta
Casa e as tem le va do para dis cus são in ter na com o
Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral e com o Sr. Mi nis tro da
Fa zen da, Pe dro Ma lan. O Se na dor Jor ge Bor nha u sen 
fez-me um ape lo no sen ti do de que tem uma vi a gem
mar ca da há tem pos, um com pro mis so in ter na ci o nal,
e, nes sa con di ção, pe diu-nos o adi a men to des sa vo -
ta ção, como já foi so li ci ta do à Co mis são. Nes se ín te -
rim – e esse ín te rim será o mês de no vem bro -, há
duas da tas – que já le vei ao co nhe ci men to do Po der
Exe cu ti vo – para a vin da do Mi nis tro Pe dro Ma lan e do 
Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral: 13 ou 27 de no vem bro.

A ma té ria, por tan to, só se ria vo ta da após o com -
pa re ci men to de am bos à Co mis são, con for me acor -
da do aqui, ra zão pela qual es pe ro aten der, as sim, ao
jus to cu i da do do Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
agiu, com re la ção a esse as sun to, dan do as ex pli ca -
ções de vi das. Logo, qual quer ou tra dis cus são so bre a 

ma té ria le van ta da pelo Se na dor Pe dro Si mon acho
que só po de rá ser dis cu ti da no dia 30.

Va mos con ti nu ar com a Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Ouvi aten -
ta men te a in for ma ção pres ta da pelo Lí der do Go ver -
no. Não sei se o Se na dor Jor ge Bor nha u sen está aqui 
pre sen te, pois não gos to de me re fe rir a Co le gas em
suas au sên ci as. Mas o Se na dor Artur da Tá vo la dis se 
que o pro je to está sen do adi a do para no vem bro. Pre -
o cu pa-me uma ma té ria pu bli ca da no jor nal A No tí cia, 
de San ta Ca ta ri na, que diz o se guin te:

“Pro je to de Lei do Se na dor Jor ge Bor nha u sen,
que cria o Có di go de De fe sa do Con tri bu in te e que ti -
nha vo ta ção mar ca da para ama nhã, terá sua ida a
ple ná rio adi a da.”

Aí, vêm en tre as pas, como sen do o Se na dor
Jor ge Bor nha u sen fa lan do: “Não é o mo men to para
vo tar uma ma té ria tão im por tan te. Aca ba ria ga nhan -
do um des ta que mu i to po lí ti co”.

Mais adi an te, ain da sob as pas: “Vou es pe rar o
mo men to cer to. No atro pe lo do fi nal de ano, é mais fá -
cil apro var os pro je tos”.

Então, es pe ro – aqui está en tre as pas, não sei
se é ver da de i ro ou não, mas...

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Mas fi que
tran qüi lo, que o novo Lí der do Go ver no não vai en trar
nes se atro pe la men to.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Como esse é um as sun to tão im por tan te, es pe -
ro que não seja apro va do no fi nal do ano no atro pe lo,
por que é mais fá cil apro var o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, a Mesa fará cum prir aqui lo que
foi de li be ra do pelo Ple ná rio. O Mi nis tro da Fa zen da
está con vi da do para o dia 30, e a ma té ria en tra rá em
vo ta ção no dia 31. Vale a pu bli ca ção e a de ci são do
Ple ná rio aci ma de qual quer no tí cia de jor nal.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas é
so bre o as sun to?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Não, Pre si den te, é re al men te pela or dem. Se V. Exª
me per mi te – e me per doe.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
já está en tre gue à Se cre ta ria da Mesa uma so li ci ta -
ção do adi a men to des sa vo ta ção, as si na da por mim e 
pelo Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

Só que ro in for mar à Casa isso, ape nas co ad ju -
van do o que eu dis se an tes. Adi a da a vo ta ção, ha ve rá
tem po para a vin da do Mi nis tro da Fa zen da e ha ve rá o 
tem po há bil para que o Se na dor Jor ge Bor nha u sen
pos sa fa zer adap ta ções – e ele me dis se –, in clu si ve
al gu mas obe de cen do a su ges tões fe i tas pela Opo si -
ção nes ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Artur da Tá vo la, essa é mais uma ra zão para dis cu tir -
mos a ma té ria nos dias 30 e 31.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

Dis cus são, em 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 2, de 2000 (nº 3.864/97, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre o va lor
das ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur sos
pú bli cos nas de sa pro pri a ções para fins de
re for ma agrá ria, ten do

Pa re cer sob nº 1.086, de 2001, da Co -
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Car los
Wil son, ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

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.

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. Encer ra da a dis cus são sem apre sen ta ção
de emen das, o Subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va -
men te ado ta do sem vo ta ção, nos ter mos do art. 284
do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2000

(Nº 3.864/97, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a in de ni za ção de ben -
fe i to ri as em ca sos de de sa pro pri a ções
para fins de re for ma agrá ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É es ta be le ci do que, nos ca sos de de sa -

pro pri a ção de ter ras para fins de re for ma agrá ria, as

ben fe i to ri as exe cu ta das com re cur sos pú bli cos não
se rão in clu í das na ava li a ção para o cál cu lo da in de ni -
za ção.

§ 1º Se rão in de ni za das as ben fe i to ri as exe cu ta -
das pelo de sa pro pri a do, com re cur sos pró pri os ou
com re cur sos pro ve ni en tes de fi nan ci a men to.

§ 2º Do va lor da in de ni za ção se rão des con ta dos 
os va lo res cor ri gi dos de even tu a is dé bi tos jun to a ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas fe de ra is, pro ve ni en tes
de fi nan ci a men tos re a li za dos para a im plan ta ção de
ben fe i to ri as nas ter ras ob je to da de sa pro pri a ção.

§ 3º O Go ver no Fe de ral pro vi den ci a rá a trans fe -
rên cia dos va lo res des con ta dos nos ter mos do § 2º
para as ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas fe de ra is cre -
do ras, vi san do a amor ti za ção to tal ou par ci al dos dé -
bi tos.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 26, de 2001 (nº
2.483/2000, na Casa de ori gem), que atri bui 
va lor de do cu men to de iden ti da de à Car te i ra 
de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.040, 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
Osmar Dias.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.(Pa u -
sa.)

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 2001

(Nº 2.483/2000, na Casa de ori gem)

Atri bui va lor de do cu men to de iden -
ti da de à Car te i ra de Fis cal de Tri bu tos
Esta du a is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:



Art. 1º É vá li da em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
como pro va de iden ti da de, para qual quer efe i to, a
Car te i ra de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is emi ti da pela
Fe de ra ção Na ci o nal do Fis co Esta du al – Fe na fis co.

Pa rá gra fo úni co. A car te i ra po de rá ser emi ti da
di re ta men te pela Fe de ra ção ou por in ter mé dio de
Sin di ca to de Fis ca is de Tri bu tos Esta du a is a ela fi li a -
do, des de que com a sua au to ri za ção ex pres sa e res -
pe i ta do o mo de lo pró prio.

Art. 2º Cons ta rão obri ga to ri a men te da Car te i ra
de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is os se guin tes ele men -
tos: nome com ple to; nome da mãe; na ci o na li da de e
na tu ra li da de; data de nas ci men to; es ta do ci vil; re gis -
tro ge ral e ór gão ex pe di dor da cé du la de iden ti da de;
car go ocu pa do; Esta do ou Se cre ta ria de Es ta do do
qual é fun ci o ná rio; ano de va li da de da car te i ra; data
de ex pe di ção; mar ca do po le gar di re i to; fo to gra fia; as -
si na tu ras do res pon sá vel pela en ti da de ex pe di do ra e
do por ta dor; nú me ro de ins cri ção no Ca das tro de
Pes so as Fí si cas; gru po san güí neo; de cla ra ção se o
por ta dor é ou não do a dor de ór gãos e te ci dos.

Art. 3º O mo de lo da Car te i ra de Iden ti da de de
Fis cal de Tri bu tos Esta du a is será apro va do pela Fe -
de ra ção Na ci o nal do Fis co Esta du al e tra rá a ins cri -
ção “Vá li da em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal”.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Sr. Se na dor Car los Wil -

son.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – 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 cri a ti vi da de do
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
atin ge ní ve is cada vez mais sur pre en den tes. Ago ra,
ce le bra com eu fo ria uma eco no mia de ener gia de
24,5%, con se gui da du ran te a úl ti ma se gun da-fe i ra,
dia 22, no Nor des te.

Para con se guir tão bem-su ce di da ra ci o na li za -
ção, o Mi nis tro Pe dro Pa ren te, res pon sá vel pela Câ -
ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca, fez
cum prir um fe ri a do ex tem po râ neo, que sim ples men te
pa ra li sou toda a ati vi da de eco nô mi ca da Re gião Nor -
des te. Com pe liu to dos os nor des ti nos a fi ca rem em
casa ou irem para as pra i as, em uma se gun da-fe i ra,
quan do, em todo o País, o ex pe di en te era ri go ro sa -
men te nor mal.

Qu an to aos go ver na do res, a quem, em tese, ca -
be ria ze lar pela eco no mia de seus Esta dos, a ma i o ria

fi cou em ab so lu to si lên cio. Com hon ro sas ex ce ções,
pou cos ti ve ram co ra gem ou con vic ção para de nun ci -
ar mais essa vi o lên cia que se co me te con tra o Nor -
des te.

Ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res que re fli tam
bas tan te na apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria nº
5/2001, em tra mi ta ção. O fe ri a dão re pre sen ta um
aten ta do à eco no mia re gi o nal e au men to do de sem -
pre go.

Aliás, o Pre si den te da Câ ma ra dos Di ri gen tes
Lo jis tas de Re ci fe, Edu ar do Ca tão, tem ab so lu ta ra -
zão na sua crí ti ca à for ma com que o Go ver no Fe de ral 
tra ta essa ques tão. Diz ele: “As me di das es tão sen do
to ma das sem qual quer pla ne ja men to e sem que os
di ver sos se to res eco nô mi cos da re gião se jam con sul -
ta dos.”.

Se gun do Edu ar do Ca tão, des de o iní cio do ra ci -
o na men to, o co mér cio acu mu lou um pre ju í zo su pe ri or 
a 25%.

Se o Go ver no não fos se tão im pe ri al, tão pre po -
ten te, te ria a hu mil da de de ou vir os se to res pro du ti vos 
da re gião. Quem sabe, po de ria en con trar uma so lu -
ção me nos tra u má ti ca que o fe ri a dão. Por que não a
re du ção da jor na da de tra ba lho? Por que não o es ca -
lo na men to da ati vi da de in dus tri al e co mer ci al?

Os tec no cra tas do Go ver no cul pam o mo de lo hi -
dro e ner gé ti co e a seca. Mas não ad mi tem que não in -
ves ti ram em no vas hi dre lé tri cas e em li nhas de trans -
mis são que po de ri am ago ra, nes ta cri se, trans por tar
a ener gia ex ce den te do Nor te e do Sul para o Nor des -
te e para o Su des te.

No de cá lo go do fun da men ta lis mo mo ne ta ris ta,
in ves ti men tos nes ses se to res se ri am qua li fi ca dos
como pe ca dos do dé fi cit fis cal.

Srªs e Srs. Se na do res, a Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves, dig na re pre sen tan te do Esta do de Ser -
gi pe, de nun ci ou nes te ple ná rio, no iní cio des ta se ma -
na, que as em pre sas dis tri bu i do ras, ago ra pri va ti za -
das, exi gem o cum pri men to do fa mi ge ra do Ane xo 5,
um dis po si ti vo con tra tu al pelo qual, para cada qui lo -
watt que de i xa rem de dis tri bu ir, cor res pon de rá um
res sar ci men to de até dez ve zes su pe ri or às ta ri fas
nor mal men te pra ti ca das. E quem ar ca rá com o pre ju í -
zo? As es ta ta is ge ra do ras e, na es sên cia, os con tri bu -
in tes, seus prin ci pa is aci o nis tas, com cer te za!

Pena que o povo bra si le i ro não te nha o po der de 
de cre tar um fe ri a dão que faça os tec no cra tas do Go -
ver no en cer ra rem sua ges tão na co i sa pú bli ca em
nos so País, pelo me nos até que se jam subs ti tu í dos
por sim ples mor ta is que não têm li nha di re ta com
Deus.



Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa da, quan do
da dis cus são re la ti va à Rede TV e à Rede Man che te,
fiz uma men ção ao jor nal Ga ze ta Mer can til e à gre ve
que, há al gum tem po, vem sen do re a li za da pe los jor -
na lis tas des sa em pre sa, des se im por tan te jor nal bra -
si le i ro.

Sr. Pre si den te, o di re tor res pon sá vel pela Ga ze -
ta Mer can til, Sr. Luiz Fer nan do Levy, in for mou-me que 
não é cor re ta a in for ma ção que eu ha via aqui dado,
que me ha via sido pas sa da pe los jor na lis tas, de que o 
Sr. Nel son Ta nu re ha via ad qui ri do par te aci o ná ria do
jor nal Ga ze ta Mer can til.

Hoje, Sr. Pre si den te, re ce bi a vi si ta do di re -
tor-ge ral, Ro ber to Mil ler Fi lho, que era di re tor edi to ri al
res pon sá vel; do Sr. Alo í sio So te ro, tam bém di re -
tor-ge ral da Ga ze ta Mer can til; e do Sr. Sér gio S.
Thomp son Flo res, da World Invest – gru po que for mu -
lou uma pro pos ta de re es tru tu ra ção dos re cur sos hu -
ma nos e grá fi cos da Ga ze ta Mer can til. Estes três di re -
to res prin ci pa is do jor nal in for ma ram-me que está em
an da men to um en ten di men to com os jor na lis tas.

Inclu si ve, do meu ga bi ne te, eu tive a opor tu ni da -
de de li gar para o Sr. Fre de ri co Ghe di ni, Pre si den te do 
Sin di ca to dos Jor na lis tas do Esta do de São Pa u lo,
que es ta va re a li zan do uma as sem bléia com os jor na -
lis tas. Foi, en tão, acer ta do, por ape lo do pró prio Mi nis -
tro do Tra ba lho, Fran cis co Dor nel les, um en ten di men -
to que será re a li za do na pró xi ma sex ta-fe i ra, às 14
ho ras, na De le ga cia Re gi o nal do Tra ba lho, em São
Pa u lo.

Sen do as sim, Sr. Pre si den te, não hou ve trans fe -
rên cia aci o ná ria do jor nal Ga ze ta Mer can til; o que
está ha ven do é um es for ço por par te dos jor na lis tas e
da di re ção do re fe ri do jor nal para se che gar a um en -
ten di men to. Gos ta ria que isso pu des se che gar a bom
ter mo, a fim de que a Ga ze ta Mer can til con ti nue re a li -
zan do ser vi ços de ines ti má vel va lor à co mu ni da de
bra si le i ra e a to dos aque les que se in te res sam pelo
ramo de ne gó ci os e opor tu ni da des, nas áre as eco nô -
mi ca e fi nan ce i ra, em que se es pe ci a li za o jor nal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra, como úl ti mo ora dor, pelo pra zo de cin co mi -
nu tos, ao emi nen te Se na dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, um gran de ci da dão mi ne i ro, em pre sá rio,
in te lec tu al, ci en tis ta, está co me mo ran do o seu cen te -
ná rio. Com os cin co mi nu tos que V. Exª me con ce deu,
re gis tro nos Ana is do Se na do uma sin ge la ho me na -
gem àque le gran de mi ne i ro e gran de bra si le i ro.

O ca len dá rio cul tu ral, ar tís ti co, ci en tí fi co e em -
pre sa ri al das Mi nas Ge ra is as si na la uma ce le bra ção
toda es pe ci al. 

Se ain da es ti ves se en tre nós, pro por ci o nan -
do-nos a ale gria de uma fra ter nal con vi vên cia, o in -
dus tri al, pro fes sor, ho mem de le tras e em pre en de dor
cul tu ral Nan sen Ara ú jo es ta ria com ple tan do, na data
re fe ri da, 100 anos de vida.

Ele foi per so na gem im por tan te no ce ná rio cul tu -
ral e na his tó ria do de sen vol vi men to eco nô mi co e so -
ci al de nos so Esta do.

Do ta do de vi são abran gen te do mun do e das
pes so as, fir mou pre sen ça na ati vi da de in dus tri al
como pi o ne i ro no com ple xo se tor dos ins tru men tos ci -
en tí fi cos de pre ci são. Con for me suas pró pri as pa la -
vras, ele co me çou em 1930 com uma “ca ri ca tu ra de
in dús tria” – como ele di zia –, apli can do no in ves ti men -
to um con to de réis.

“Foi uma luta de tou re i ro con tra tou ro bra vo” – di -
zia ele. “Foi as sim até a in dús tria com ple tar 20 anos”.
Estas pa la vras, pro fe ri das com o sen so de hu mor que 
com pu nha o seu per fil hu ma no, rico em dons, per ten -
cem a Nan sen Ara ú jo, num mo men to em que re la ta -
va, al guns anos atrás, a epo péia de sua fe cun da ação
em pre sa ri al.

A in dús tria ex pan diu, ad qui riu con ce i to, tor -
nou-se re fe rên cia na ci o nal, al can çou o mer ca do in ter -
na ci o nal. Hoje, com mais de 70 anos de exis tên cia, a
Nan sen S.A Instru men tos de Pre ci são, com sede em
Con ta gem, Mi nas Ge ra is, e par ti ci pa ção aci o ná ria em 
uni da de vin cu la da ao se tor de sa ne a men to em Mon -
tes Cla ros, cons ti tui, por for ça de sua pu jan ça eco nô -
mi ca e tec no lo gia avan ça da, o fru to es plên di do dos
so nhos ou sa dos de seu cri a dor.

Co man dan do, na atu a li da de, a gran de em pre -
sa, o in dus tri al Mu ri lo Ara ú jo, fi lho do Dr. Nan sen, dá
con ti nu i da de, com bri lhan tis mo, à obra im plan ta da
pelo seu ve ne ran do pai.

Nan sen Ara ú jo era na tu ral de Ro che do. Mé di co
e pro fes sor, foi ca sa do com Dona Ma ri za Ta va res Ara -
ú jo. Fa le ceu em 13 de fe ve re i ro de 1996. Fez cur so de
Hu ma ni da des no Inter na to do Co lé gio Pe dro II, co lan -
do grau em Me di ci na pela Uni ver si da de do Bra sil. À
épo ca de es tu dan te, co la bo rou como re vi sor no an ti -



go jor nal ca ri o ca A Ra zão. De i xan do à mos tra, des de
cedo, a sua veia li te rá ria, co la bo rou, des de àque la
épo ca, no an ti go su ple men to li te rá rio de O Glo bo, em
O Jor nal, na Re vis ta da Cul tu ra Bra si le i ra. 

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – V. Exª, com a
per mis são do Pre si den te, me con ce de um rá pi do
apar te?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Se o Pre si -
den te per mi tir, con ce do o apar te com mu i ta hon ra a V. 
Exª, Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Cum pri men -
to V. Exª por esse opor tu no pro nun ci a men to, ho me na -
ge an do o Dr. Nan sen Ara ú jo. No iní cio de seu pro nun -
ci a men to, V. Exª des ta cou a vida par ti cu lar de Nan sen 
Ara ú jo, sua vida em pre sa ri al, seu tra ba lho so ci al, co -
mu ni tá rio, e como lí der da Fe de ra ção das Indús tri as.
So li da ri zo-me com V. Exª por seu pro nun ci a men to
exal tan do as qua li da des de Nan sen Ara ú jo. Nos sos
cum pri men tos ao Dr. Mu ri lo Ara ú jo que, com com pe -
tên cia, su ce de o Dr. Nan sen Ara ú jo com a res pon sa -
bi li da de de con ti nu ar essa gran de em pre sa que faz
um tra ba lho de de sen vol vi men to tec no ló gi co e so ci al.
Pa ra béns a V. Exª. A sa u da de que sen ti mos do Dr.
Nan sen está atre la da à ação que ele im ple men tou
para o bem de Mi nas Ge ra is e o cres ci men to do País.
Nos sos cum pri men tos.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Agra de ço,
Se na dor Arlin do Por to, o seu aten ci o so apar te.

Ao lon go dos anos, as si nou ar ti gos em ou tros
ór gãos da im pren sa bra si le i ra, en tre eles O Esta do de 
Mi nas, a ex tin ta re vis ta Aca i a ca, a an ti ga Fo lha de Mi -
nas e o Diá rio do Co mér cio, de Belo Ho ri zon te.

Logo de po is de gra du ar-se como mé di co, foi cli -
ni car em Rio Cas ca e Pon te Nova, in te ri or do Esta do.

Foi pro fes sor da UFMG, na Ca de i ra de Fi si o lo -
gia Hu ma na do Insti tu to de Ciên ci as Bi o ló gi cas.

Pos su i dor de sa be do ria in co mum, mu i to cul to,
foi mem bro atu an te da Aca de mia Mi ne i ra de Me di ci na 
e da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras.

A in ten sa vi vên cia in te lec tu al le vou-o a es cre ver
vá ri os li vros, en tre eles Luz Va ci lan te, de po e mas, e
Pa les tras Ci en tí fi cas. Inte grou o Con se lho Cu ra dor
da Fun da ção Cló vis Sal ga do, da Fun da ção Mi ne i ra
de Edu ca ção e Cul tu ra. Fez par te ain da do Con se lho
de Indus tri a li za ção do Esta do, da Fun da ção Pro je to
Ron don e do Con se lho Cu ra dor da Uni ver si da de Mi -
ne i ra de Arte. Pre si diu o Con se lho de Admi nis tra ção
do Esta do de Mi nas Ge ra is e o Con se lho Con sul ti vo
da Fiat Au to mó ve is. Foi ain da Pre si den te da Orques -
tra Sin fô ni ca de Mi nas Ge ra is.

Como Pre si den te da Fe de ra ção das Indús tri as
do Esta do de Mi nas Ge ra is por dois man da tos, de i xou 
evi den ci a da em nu me ro sas obras a sua apu ra da sen -
si bi li da de so ci al. Tive a hon ra de su ce dê-lo na di re ção 
do Sis te ma Fi emg e de ina u gu rar o im po nen te Cen tro
Cul tu ral que tem o seu nome e que está lo ca li za do na
Ca pi tal mi ne i ra. Obra por ele ide a li za da, o Cen tro Cul -
tu ral Nan sen Ara ú jo pode ser apon ta do, sem fa vor al -
gum, como um dos mais im por tan tes em pre en di men -
tos no gê ne ro exis ten tes no Bra sil. É pro vi do de ex -
cep ci o na is con di ções para ati vi da des ar tís ti cas e cul -
tu ra is. É uti li za do com fre qüên cia como ce ná rio de
even tos co mu ni tá ri os de alto sig ni fi ca do e re per cus -
são.

A atu a ção de Nan sen Ara ú jo, sem pre mar can te, 
na in dús tria, no cam po cul tu ral, ci en tí fi co e ar tís ti co,
no ma gis té rio, na li de ran ça clas sis ta e sin di cal, exer -
ci da com de sas som bro, des ve lo e dig ni da de, fez dele
um be ne mé ri to na gra ti dão e apre ço da co mu ni da de
mi ne i ra. Seu exem plo ad mi rá vel de vida gran je ou-lhe
o eter no re co nhe ci men to dos mi ne i ros, que nele
apon tam per so na gem com lu gar as se gu ra do na ga le -
ria dos me lho res e mais au tên ti cos va lo res pro je ta dos 
em Mi nas, no cur so do sé cu lo de i xa do para trás.

Esta a ra zão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, pela qual, como re pre sen tan te de Mi nas Ge ra is,
nes ta au gus ta Casa, es tou aqui re gis tran do, com re -
ve rên cia e sim pa tia, nes tas bre ves pa la vras, a ce le -
bra ção do cen te ná rio de Nan sen Ara ú jo, um bra si le i ro 
ilus tre que de i xou, em sua lu mi no sa ca mi nha da pela
pá tria ter re na, si na is ina pa gá ve is de sua gran de za
hu ma nís ti ca e es pi ri tu al. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Car los Be zer ra, João Alber -
to Sou za, Ro me ro Jucá e Edu ar do Si que i ra Cam pos
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, o ba ir ris mo por
ve zes se con fun de com sen ti men tos vin cu la dos a um
nar ci sis mo re gi o nal sem con tro le, res va lan do para
uma co no ta ção lar ga men te ne ga ti va. No en tan to, há
mu i to que os psi có lo gos e so ció lo gos se em pe nham
na ta re fa de re la ti vi zar a apli ca ção do con ce i to para
um sen ti do mais po si ti vo, de re for ço da auto-es ti ma,
do re co nhe ci men to do va lor pró prio. Nes sa li nha, gos -
ta ria hoje de va ler-me de cer ta por ção da qui lo que se



con ven ci o nou cha mar ba ir ris mo para jus ti fi car meu
or gu lho em re la ção à ci da de de Si nop, lo ca li za da no
nor te do Mato Gros so. 

Vou ex pli car: meu or gu lho se deve ao re cen te
anún cio de que aque la ci da de, em ca rá ter de qua se
ine di tis mo, está im plan tan do o pro je to Pro mo to ria Co -
mu ni tá ria. Tra ta-se de uma ini ci a ti va ex tre ma men te
de mo crá ti ca de le var pro mo to res de Jus ti ça da res -
pec ti va co mar ca aos ba ir ros re si den ci a is, in ver ten do
a or dem tra di ci o nal da pres ta ção do ser vi ço. Em ou -
tras pa la vras, des de se tem bro úl ti mo, re pre sen tan tes
do Mi nis té rio Pú bli co es tão se des lo can do até os ba ir -
ros mais lon gín quos, com o ob je ti vo de aten der os
mo ra do res ca ren tes. Com mais ên fa se, pres tam aten -
di men to nas áre as de di re i to do con su mi dor, meio
am bi en te, di re i tos da cri an ça e ques tões ju rí di cas va -
ri a das. 

Mais con cre ta men te, os pro mo to res vi si tam se -
ma nal men te as as so ci a ções de mo ra do res da ci da -
de, com pro me ti dos com a ta re fa de di ri mir dú vi das da
le gis la ção jun to aos ha bi tan tes, bus can do so lu ções
para seus pro ble mas. Numa en tre vis ta re cen te, a pro -
mo to ra de Mato Gros so, Eli sa ma ra Sin gles, da Co -
mar ca de Si nop, de cla rou que os ca sos não re sol vi -
dos lo cal men te se rão de vi da men te en ca mi nha dos
para que a pes soa te nha seu pro ble ma re sol vi do em
cur to es pa ço de tem po. Acres cen tou, ain da, que a
meta é au men tar em 50% o nú me ro de aten di men tos
ao pú bli co.

Do pon to de vis ta da pre vi são de ro ti na, es ta be -
le ceu-se, en tão, que o Pro je to Pro mo to ria Co mu ni tá -
ria se ca rac te ri za ria pelo des lo ca men to se ma nal de
re pre sen tan tes das Pro mo to ri as para as re giões mais 
ca ren tes de Si nop. Na opor tu ni da de, os agen tes da
ins ti tu i ção fa ri am o re gis tro de ques ti o na men tos pes -
so a is em re la ção ao an da men to pro ces su al nas áre -
as cí ve is e cri mi na is. Vi san do a me lhor ra ci o na li za ção 
do ser vi ço, foi ela bo ra do um ca len dá rio de aten di -
men to aos ba ir ros, a par tir do qual se fará am pla di vul -
ga ção à co mu ni da de para que os ob je ti vos se jam ple -
na men te al can ça dos. Sem dú vi da, uma par ce la sig ni -
fi ca ti va da so ci e da de bra si le i ra, no ge ral, des co nhe ce 
as ações da Pro mo to ria por fal ta ade qua da de in for -
ma ções so bre o fun ci o na men to da má qui na pú bli ca e
dos de ve res do Esta do. A par tir de ago ra, a po pu la ção 
tam bém terá aces so a tais in for ma ções pelo te le fo ne,
dis can do o ser vi ço 0800.

Na ver da de, o pro gra ma do Mi nis té rio Pú bli co já
ha via sido pre vi a men te im plan ta do em ou tras duas ci -
da des do Mato Gros so, Cu i a bá e Vár zea Gran de.
Eram ex pe riên ci as ti pi ca men te pi lo to, que ser vi ri am
como mo de lo a ser se gui do por ou tras ci da des do

Esta do. Si nop saiu à fren te, ina u gu ran do com su ces -
so um mo de lo de ser vi ço pú bli co que pri vi le gia, ine xo -
ra vel men te, a apro xi ma ção do Esta do de Di re i to e a
so ci e da de. Além dis so, pres ta-se a ava li ar a re cep ti vi -
da de do tra ba lho dos pro mo to res jun to à so ci e da de,
bem como es cla re cer ao ci da dão o trâ mi te dos pro -
ces sos cí ve is e cri mi na is na Jus ti ça.

His to ri ca men te, a ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co 
de Mato Gros so re mon ta à ela bo ra ção do Pla no de
Ação Estra té gi ca para o biê nio 2001/2002, quan do se 
de fi niu como po lí ti ca pri o ri tá ria a in ten si fi ca ção do tra -
ba lho na área so ci al do Esta do. Nes se con tex to, de li -
ne ou-se que, além de re for ços na área da Vi gi lân cia
Sa ni tá ria, nos Con se lhos Mu ni ci pa is de Sa ú de e na
Edu ca ção, de ver-se-ia des ti nar um vo lu me de in ves ti -
men tos sig ni fi ca ti vos ao ser vi ço “dis que-ci da da nia”
em todo o Mato Gros so.

Cen tra li za do em Cu i a bá, o ser vi ço “dis que-ci da -
da nia”, que ope ra des de o fi nal dos anos 90, ocu pou
lu gar de des ta que na Pro mo to ria de De fe sa da Ci da -
da nia, na me di da em que co lhia, re gis tra va e tra ta va as 
in for ma ções re ce bi das de to das as par tes do Esta do,
en ca mi nhan do-as de vi da men te aos des ti na tá ri os cor -
res pon den tes. Se gun do es ti ma ti vas re cen tes, exis te
uma de man da de apro xi ma da men te 5 mil pes so as por
mês, por tan do que i xas que se es ten dem des de de -
nún ci as de ir re gu la ri da des na pres ta ção de ser vi ços
pú bli cos até ofen sas a di re i tos da co le ti vi da de.

Por isso mes mo, cons ci en te de que a lei deve
ser in ter pre ta da como meio de trans for ma ção so ci al e 
modo de ope ra ci o na li za ção de mo crá ti ca, a Pro mo to -
ria do Mato Gros so con clu iu que não ha ve ria como
pri o ri zar o tra ba lho co mu ni tá rio se não pela fa ci li ta ção
do aces so da co mu ni da de à ins ti tu i ção e pelo ata que
aos gar ga los nos se to res pú bli co e pri va do no exer cí -
cio da ci da da nia. Mais que isso, de fen deu uma con -
cep ção de en vol vi men to co mu ni tá rio cuja na tu re za
exi gis se es pí ri to al tru ís ta, ab ne ga ção e com pro mis so
com a ca u sa so ci al, por meio do tra ba lho em equi pe
mul ti dis ci pli nar.

Dito e fe i to, os re sul ta dos só ten dem a com pro -
var a pros pe ri da de das re la ções en tre a so ci e da de
ma to gros sen se e o Mi nis té rio Pú bli co. Na con vic ção
de que o Pro je to Pro mo to ria Co mu ni tá ria hon ra-nos
mu i to como ci da dãos do Mato Gros so, não me in co -
mo da se quer uma vír gu la a crí ti ca que, por ven tu ra, se 
pos sa aven tar so bre cer to ba ir ris mo sen ti men tal que
car re ga ria em meu dis cur so. Pelo con trá rio, ba ir ris mo
para mim em re la ção ao Mato Gros so é si nô ni mo sin -
ce ro de apre ço e or gu lho de meu Esta do.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.



O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ......

Atri bui-se a um po e ta la ti no a afir ma ção de que
as guer ras são de tes ta das pe las mães. As mães não
que rem ver os seus fi lhos sa cri fi ca dos pela guer ra. As 
mães de tes tam a guer ra.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res, o bom sen so têm-no os que es tão per to da
vida, os que sen tem a vida, os que per ce bem a vida,
os que sa bem do va lor da vida. As mu lhe res pos su em 
es ses va lo res, por isso de tes tam a guer ra.

Re pu di ar a guer ra e amar a vida é uma ques tão
de in te li gên cia e de de sen vol vi men to do va lor que se
ma te ri a li za na ci vi li za ção. Assim sen do, as mu lhe res
são mais ci vi li za das do que os ho mens, em es pe ci al
dos ho mens que do mi nam a tec no lo gia da guer ra e
dos que de ci dem pô-la em prá ti ca.

Os acon te ci men tos de onze de se tem bro e o
que está ocor ren do pre sen te men te no Afe ga nis tão
ne gam a in te li gên cia, ne gam a ci vi li za ção. Por obra
de al guns que se jul gam sá bi os, in clu si ve em nome
de uma pre ten sa jus ti ça de Deus, o re tor no à bar bá rie 
se con cre ti za de for ma trá gi ca.

Os ata ques ao Afe ga nis tão já vêm ocor ren do há 
três se ma nas. Inten sos bom bar de i os e lan ça men tos
de mís se is têm ocor ri do sem ces sar, atin gin do a in -
fra-es tru tu ra mi li tar, mas des tru in do tam bém ins ta la -
ções que nada têm a ver com a guer ra e ma tan do ci -
vis ino cen tes.

As ci fras são con tra di tó ri as, são jo ga das ao sa -
bor das par tes in te res sa das. Mas há mor tes, mu i tas
mor tes. A con clu são, se gun do a ex pres são do edi to ri -
al do Cor re io Bra zi li en se de 23 de ou tu bro, que faço
mi nha, é de que “... nas gran des con fla gra ções, a pri -
me i ra ví ti ma é sem pre a ver da de”. É ví ti ma a ver da de
so bre as mor tes ca u sa das pe las bom bas, é ví ti ma a
ver da de so bre a ra zão da guer ra, se exis te, são ví ti -
mas o de sen vol vi men to e a li ber da de dos po vos e das 
na ções. Na ex pres são vi go ro sa de Rui Bar bo sa, a lei
da guer ra é a “Lei da men ti ra, na fal sa his tó ria que es -
cre ve, nos fal sos pre tex tos que in vo ca, na fal sa ciên -
cia que ex plo ra, na fal sa dig ni da de que os ten ta, na
fal sa bra vu ra que as so a lha, nas fal sas li ber da des que 
re i vin di ca, fu zi lan do en fer me i ras, ata can do hos pi ta is,
me tra lhan do po pu la ções de sar ma das, in cen di an do
al de i as, bom bar de an do ci da des aber tas, mi nan do as
es tra das na va is do co mér cio, sub mer gin do na vi os
mer can tes, ca nho ne an do tri pu la ções e pas sa ge i ros
re fu gi a dos nas lan chas de sal va men to, aban do nan do 
as ví ti mas da co bar dia das suas pro e zas ma rí ti mas
aos ma res re vol tos e aos fri os dos in ver nos bo re a is”.

As guer ras mo der nas di fe rem das tra di ci o na is.
Di fe ren ci am-se pe los efe i tos so bre os ci vis. De acor do 
com le van ta men to da Ca ri tas Inter na ti o na lis, na pri -
me i ra Gu er ra Mun di al, foi de 5% o per cen tu al  de ví ti -
mas ci vis. Na se gun da Gu er ra Mun di al, esse per cen -
tu al su biu para 50%. Na Gu er ra do Vi et nã, para 80%.
Nos con fli tos da úl ti ma dé ca da, os mor tos ci vis fo ram
de 85 a 95%.

No Afe ga nis tão, com a che ga da do in ver no, em
de cor rên cia da po bre za ge ne ra li za da da po pu la ção,
agra va da pelo ar ra sa men to pro vo ca do pe los bom bar -
de i os, cem mil cri an ças afe gãs ha ve rão de mor rer, se -
gun do o Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia –
UNICEF. Em se tra tan do de adul tos, quan tos mor re -
rão, de bi li ta dos como já se en con tram de po is de vin te
anos de guer ra in ter na, exa cer ba dos pela pre sen te
tra gé dia dos bom bar de i os?

Toda con de na ção me re cem os aten ta dos de se -
tem bro ao World Tra de Cen ter, no en tan to, re cu -
so-me a re co nhe cer aos Esta dos Uni dos o di re i to de
de mo lir o Afe ga nis tão em vin gan ça, até por que a his -
tó ria des se país ame ri ca no não o isen ta de prá ti ca e
par ti ci pa ção na vi o lên cia e na pre pa ra ção da vi o lên -
cia. É vi o lên cia con tra a hu ma ni da de as fi xi ar a eco no -
mia dos pa í ses emer gen tes; é vi o lên cia fa bri car e
ven der ar mas de guer ra; é vi o lên cia tre i nar e fa vo re -
cer a tor tu ra de opo si to res po lí ti cos e pa tro ci nar in sur -
re i ções; é vi o lên cia des ti nar re cur sos ex tra or di ná ri os
para de sen vol ver tec no lo gi as avan ça das, para des -
tru ir e ma tar. É vi o lên cia de fen der a de mo cra cia e a
jus ti ça ape nas sob a pers pec ti va de in te res ses ex clu -
si vis tas.

Ne nhu ma ar gu men ta ção tem sen ti do, Se nhor
Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res, sem a
pre o cu pa ção es sen ci al de ga ran tir que as vo zes das
ví ti mas das guer ras e das in jus ti ças se jam ou vi das no 
dis cur so mo ral das co mu ni da des, dos go ver nos e das 
na ções. Não há dis cur so éti co, po lí ti co e mo ral que se
sus ten te sem le var em con ta a bru ta li da de pre sen ci a -
da por cri an ças con tra seus pais, ir mãos e vi zi nhos,
ou sem con si de rar as ge ra ções de jo vens tra u ma ti za -
dos pela ex pe riên cia da mor te bru tal pro vo ca da pe los 
con fli tos. Não há ati tu de hu ma na de fen sá vel na pro -
mo ção da guer ra, na prá ti ca da “lei de tor pe za, que
pros cre ve o co ra ção, a mo ral e a hon ra, mis tu ran do a
mor te com o es tu pro, a vi u vez com a pros ti tu i ção, a ig -
no mí nia com a or fan da de” (Rui Bar bo sa).

Não sub sis te ra zão para a con ti nu i da de dos ata -
ques aé re os so bre o Afe ga nis tão. O ma i or apa ná gio
de um país e de seu go ver no é o cul ti vo e a prá ti ca da
ra ci o na li da de, da jus ti ça e do equi lí brio. A ra ci o na li da -
de, a jus ti ça e o equi lí brio são ca rac te rís ti cas de ci vi li -



za ção. Fora des se cam po, mer gu lha-se na bar bá rie. E 
as bar bá ri es são to das igua is, seja as mo der nas, exe -
cu ta das por meio de tec no lo gi as de pon ta, seja as
pra ti ca das pe los sol da dos ro ma nos nas Gá li as, seja
as dos hu nos que pi lha ram o Impé rio Ro ma no.

Se jam sus pen sos os bom bar de i os, Se nhor Pre -
si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res! De i xe-se
de in vo car a Deus para jus ti fi car cha ci nas! “Deus _ se
algo sa be mos so bre ele, pre ten são que não te nho _
pre fe re o en vio efi caz de ali men tos, a pre sen ça de
equi pes mé di cas de di ca das, bar ra cas se gu ras e con -
for tá ve is para os de sa bri ga dos e os que per de ram en -
tes que ri dos, e um re co nhe ci men to de cen te e sem re -
ser vas de nos sos pe ca dos pas sa dos, jun to com a dis -
po si ção de cor ri gi-los. Ele pre fe re que se ja mos me -
nos ava ren tos, me nos ar ro gan tes, me nos evan gé li -
cos e me nos des de nho sos com os per de do res des ta
vida”  (John Le Car ré, es cri tor in glês. in Cor re io Bra -
zi li en se, 21-10-01).

Era o que ti nha a di zer!

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao lon go de
sua bem-su ce di da tra je tó ria ins ti tu ci o nal, e exa ta -
men te por isso, a di plo ma cia bra si le i ra tem sido mo ti -
vo de or gu lho para to dos nós. Com atu a ção sem pre
ori en ta da por es tu da da dis cri ção e pelo low pro fi le,
que a ati vi da de, de vi do a sua pró pria na tu re za, re co -
men da e im põe, o Ita ma raty mos tra-se per ma nen te
cre dor da ad mi ra ção e do res pe i to de to dos os bra si -
le i ros. Em uma atu a ção con cer ta da e re gi da pela pre -
va lên cia de três ve to res – in for ma ção, re pre sen ta ção
e ne go ci a ção –, o Mi nis té rio da Re la ções Exte ri o res
do Bra sil ins cre ve-se há mu i tos anos no se le tís si mo
gru po que con cen tra os me lho res e os mais efi ca zes
agen tes di plo má ti cos de todo o mun do.

É, en fim, a re fi na da ex pli ci ta ção de uma his tó ria
pró xi ma, mas que já per pas sa dé ca das e re mon ta ao
pe río do co lo ni al de Pe dro II, es ta dis ta que sem pre de -
di cou aten ção, apre ço e gos to pela ação bra si le i ra na
cena in ter na ci o nal. Cul ti vou-se, as sim, des de o nas -
ce dou ro de nos sa ação di plo má ti ca, a pre o cu pa ção e
a ine quí vo ca in ten ção do Bra sil de co lo car-se com so -
bri e da de, po rém fir me za e efe ti vi da de, nos di ver sos
âm bi tos e fo ros em que ocor rem as re la ções in ter na -
ci o na is, mar can do, en fim, de for ma pe re ne, a nos sa
pre sen ça no ex te ri or. 

A tra di ção que se foi cons tru in do em tor no da -
que la que cha ma mos Casa de Rio Bran co, em me re -
ci da mas nem por isso me nos ge ne ro sa ho me na gem
ao Ba rão, que au xi li ou a de mar car e con so li dar ter ri -
to ri al men te o Bra sil, con fir ma uma sem pre re no va da

e vi go ro sa ati vi da de di plo má ti ca. Evi den cia es tra té gi -
as e ações ca pa zes de de fen der os in te res ses na ci o -
na is per ma nen tes e tran si tó ri os, além de atu ar como
re fe rên cia e ár bi tro res pe i tá vel nas sem pre cons tan -
tes, re no va das e apa ren te men te ines go tá ve is dis pu ta 
e que re las en tre Esta dos.

Hoje, mais do que nun ca, vol ta mos os nos sos
olhos, mu i tas ve zes le i gos, para a di plo ma cia. É jus ta -
men te nela que to dos nós de po si ta mos as nos sas
mais fer vo ro sas es pe ran ças, para a su pe ra ção dos
enor mes de sa fi os e pro ble mas que afli gem e ame a -
çam toda a hu ma ni da de. São ques tões que aca bam
por in si nu ar a imi nên cia de ris cos já co gi ta dos, mas
nun ca tão pró xi mos de even tu al con su ma ção, den tro
da den sa e tur bu len ta ar ti cu la ção que vi a bi li za a con -
du ção dos ne gó ci os do mun do.

É ne ces sá rio re co nhe cer que se, até re cen te -
men te, os te mas pro pri a men te di plo má ti cos cin gi -
am-se, ex ce to pe las pu bli ca ções es pe ci a li za das, a
bre ves no tas em jor na is, re vis tas, rá di os e te le vi sões
do Bra sil e do mun do, hoje ocu pam as prin ci pa is man -
che tes. Por isso, con vi dam a to dos nós, do mais mo -
des to ci da dão às mais al tas au to ri da des, a uma pro -
fun da re fle xão em tor no da no vís si ma or dem in ter na -
ci o nal, que co me çou a ser de se nha da des de o abo -
mi ná vel 11 de se tem bro de 2001.

Como se es ses so bres sal tos não fos sem su fi ci -
en tes, a ação di plo má ti ca pre ci sa ain da acom pa nhar,
de ci dir e dar con ta da com ple xi da de e dos no vos de -
sa fi os que al can çam a to dos nas es fe ras da eco no -
mia e da cul tu ra, como re fle xo di re to da ace le ra ção do 
pro ces so de glo ba li za ção.

Para fa zer fren te a es ses for mi dá ve is de sa fi os, o 
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res con ta, há mais de
meio sé cu lo, com uma es co la de eli te, as sim cons ti tu -
í da pela qua li da de de seus pro gra mas e pela ex ce lên -
cia de seus pro fes so res: é o Insti tu to Rio Bran co, res -
pon sá vel pelo re cru ta men to, se le ção, tre i na men to e
aper fe i ço a men to re gu lar do cor po di plo má ti co bra si -
le i ro.

Em mais de 55 anos de his tó ria, o Insti tu to for -
mou mais de 1.200 bra si le i ros e 122 es tran ge i ros,
con quis tan do uma re pu ta ção de cen tro de pri me i ra li -
nha, no Bra sil e no mun do. O Rio Bran co res pon de
ain da pela for ma ção con ti nu a da, um im pe ra ti vo da
con tem po ra ne i da de, e, as sim, mi nis tra em di ver sos
ní ve is, in clu si ve com equi va lên cia aos dos pro gra mas 
de mes tra do mi nis tra dos em nos sas uni ver si da des,
cur sos de aper fe i ço a men to de seus qua dros di plo má -
ti cos.

Como dis se, a edu ca ção per ma nen te, em seus
dis tin tos gra us, é uma im po si ção dos no vos tem pos,



da dita so ci e da de do co nhe ci men to. A for ma ção só li -
da e a cons tan te atu a li za ção tor na ram-se man da tó ri -
as para aque les que, por de ver de ofí cio, aten tos sem -
pre à pers pec ti va e aos in te res ses bra si le i ros, de vem
tra tar de te mas tão dís pa res, con tro ver sos e di nâ mi -
cos quan to paz, meio am bi en te, se gu ran ça, co mér -
cio, eco no mia e fi nan ças, di re i tos hu ma nos, trá fi co de
dro gas e flu xos mi gra tó ri os.

Tudo isso, sem por um só ins tan te des cu rar da
am pli a ção e do for ta le ci men to dos la ços de ami za de
e co o pe ra ção do País com os seus inú me ros par ce i -
ros ex ter nos, o que se dá pela im ple men ta ção de
ações cul tu ra is es pe cí fi cas, ca pa zes de le var aos es -
tran ge i ros os mo dos de ser e fa zer do bra si le i ro, ao
tem po em que, com base em uma en ge nho sa re ci pro -
ci da de – pre mis sa de to das as ações no ce ná rio in ter -
na ci o nal –, fa cul ta tam bém aos na ci o na is co nhe cer
as me lho res ex pres sões dos dis tin tos po vos com os
qua is nos re la ci o na mos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, en cer ran do esta cur ta
in ter ven ção, que ro con gra tu lar-me com os qua dros
dis cen te e ad mi nis tra ti vo do Insti tu to Rio Bran co,
mas, so bre tu do, com os di plo ma tas bra si le i ros, to dos
eles con cur sa dos, e ori un dos, diga-se de pas sa gem,
de con cur sos que se si tu am nos mais al tos ní ve is de
exi gên cia. Sob a li de ran ça da in te li gên cia, do des cor -
ti no e da sen si bi li da de do mi nis tro Cel so La fer, es ses
pro fis si o na is pres tam di u tur na men te, e com fre qüên -
cia de for ma anô ni ma, re le van tes ser vi ços ao Bra sil e
aos bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, 

Re ce bi, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, um
an gus ti a do car tão do no bre Se na dor Mo za ril do Ca -
val can te, ca pe an do o vo lu me XIII da Co le tâ nea “De -
ba te so bre Po lí ti cas Pú bli cas para a Ama zô nia”, na
qual a ONG Ami gos da Ter ra — a Ama zô nia bra si le i -
ra, re ú ne ar ti gos de vá ri as ten dên ci as pu bli ca dos na
im pren sa bra si le i ra em tor no do tema.

No car tão, diz o ilus tre Se na dor:

“Pre ci sa mos nos unir, se não fe cha rão de vez as
pos si bi li da des de de sen vol vi men to da Ama zô nia.
Não po de mos de i xar que con ti nu em fa lan do por nós”.

Tem ra zão o no bre Se na dor, Se nhor Pre si den te. 
So bre a Ama zô nia, fa lam to dos. Fa lam os in gle ses, os 
su e cos, os ame ri ca nos. Fa lam os ja po ne ses, os ale -
mães, os ca na den ses. Fa lam os pa u lis tas — às ve -
zes, os ga ú chos, os po e tas, os pa tri o tas, os co mer ci -

an tes, os gri le i ros. Fa lam os mi li ta res, fa lam os ma de i -
re i ros.

Mas no Bra sil, Sr. Pre si den te, o que fala o Bra sil
so bre a Ama zô nia?

O que sabe o Bra sil, que co nhe ci men to efe ti vo
tem o Bra sil so bre a Ama zô nia - sem dú vi da sua ma i -
or ri que za, ma i or que o pe tró leo, ma i or que a in dús tria 
au to mo bi lís ti ca, ma i or que o sis te ma fi nan ce i ro?

Ou con ti nua a Ama zô nia des co nhe ci da e ig no -
ra da pelo Bra sil, en quan to cres cem so bre ela os
olhos do mun do, por que nela vê, não ape nas a ma i or
re ser va am bi en tal do pla ne ta a ser pre ser va da, mas a 
ma i or re ser va de re cur sos na tu ra is, a ma i or re ser va
de bi o di ver si da de, a ma i or re ser va de Re cur sos Hí dri -
cos e por aí  adi an te.

Enquan to esta di men são é pla ne tá ria, Sr. Pre si -
den te, nós não te mos con se gui do Tra tar a Ama zô nia
como uma ques tão de di men são na ci o nal. Re le ga -
mos a Ama zô nia a uma di men são re gi o nal — e fre -
qüen te men te mu i to mais como um pro ble ma re gi o nal
do que como uma so lu ção.

O ín di ce de 0,5% dos in ves ti men tos em pes qui -
sa e de sen vol vi men to tec no ló gi co des ti na do pe los di -
ver sos fun dos a se rem ge ren ci a dos pela Co mis são
re cém cri a da na área do MCT, re ve lam bem este to tal
alhe a men to.

Tem-se, às ve zes a ten ta ção de per gun tar: o
Bra sil me re ce a Ama zô nia?

Mas es te ja cer to, Se na dor Mo za ril do Ca val can -
te, que nós, como tan tos ou tros par la men ta res, es ta -
re mos cer ran do fi le i ras para des per tar o Bra sil so bre
si mes mo, este Bra sil des per to ape nas pe los pro ble -
mas de Ca i xa.

Vol ta re mos a esta tri bu na tan tas ve zes quan tas
ne ces sá ri as, se ne ces sá rio sem pre, a toda hora e a
qual quer pre tex to, como fa zia Ca tão, o tri bu no ro ma no, 
que, fos se qual fos se o tema de seus dis cur sos no Se -
na do, ter mi na va sem pre di zen do: “Ca e te ra cen so Car -
ta gi nem esse de len da”. Além des sas co i sas to das di -
zia o tri bu no “pen so que Car ta go deve ser des tru í da”.
A per sis tên cia le vou à des tru i ção de Car ta go, a sal va -
ção de Roma e a cons tru ção do Impé rio Ro ma no.

Te re mos que fa zer o mes mo, Sr. Pre si den te, no -
bres Se na do res. Seja so bre o que pen sa mos, seja so -
bre o que fa la mos - da cri se, do ter ro ris mo, do equi lí -
brio das con tas pú bli cas, das ex por ta ções bra si le i ras,
ou da de fe sa do con su mi dor, da re for ma po lí ti ca ou
da re for ma fis cal - cre io que se apro xi ma o mo men to
em que so bre o que quer que fa le mos, te nha mos que
con clu ir e re pe tir sem pre:



“Além dis to tudo, por mais im por tan te que seja
— é pre ci so ocu par sus ten ta vel men te a Ama zô nia”.

Além de tudo, Sr. Pre si den te, é pre ci so co nhe -
cer a Ama zô nia.

Além de tudo, Sr. Pre si den te, é pre ci so in te grar
a Ama zô nia como eixo e ân co ra do pro ces so de de -
sen vol vi men to na ci o nal, como ins tru men to de in te -
gra ção so be ra na do Bra sil no pro ces so de glo ba li za -
ção.

Esta é uma chan ce e uma res pon sa bi li da de que 
te mos e que não há como des per di ça-la por que ela
pode não vir a se re pe tir ama nhã.

Face à in sen si bi li da de na ci o nal à ques tão de tal
di men são, já le van tei a hi pó te se de que esta Casa for -
mu las se um “Có di go de De sen vol vi men to da Ama zô -
nia” ca paz de es ta be le cer con ce i tos, po lí ti cas, es tra -
té gi as e re cur sos para esta obra de re des co ber ta do
Bra sil, do Bra sil de no vos ru mos e de nos sos tem pos.

Num pas so a mais des ta mes ma pro pos ta, le -
van to tam bém a al ter na ti va de cons ti tu i ção de um
gru po es pe ci al de di ca do ao es tu do e for mu la ção des -
te Có di go.

Esse gru po, mais que um gru po par la men tar —
ou uma Co mis são da Casa, se ria cons ti tu í do de téc ni -
cos, po lí ti cos e ou tros re pre sen tan tes da so ci e da de e
do po der pú bli co, para ini ci ar esta ur gen te ta re fa de
en ca mi nhar esta nova pers pec ti va para o Bra sil. Pre -
ten do, com meus com pa nhe i ros, so bre tu do das ban -
ca das da Ama zô nia, mas, de to das as ban ca das do
Bra sil, ini ci ar este tra ba lho.

Sei que te rei uma res pos ta a al tu ra.
À al tu ra do de sa fio, Sr. Pre si den te, à al tu ra da di -

men são des te novo Bra sil que de ve mos cons tru ir
para que se ja mos dig nos dele.

Alguns ha ve rão de di zer que ou tras tan tas pro -
pos tas já pas sa ram por essa Casa e que ou tras Co -
mis sões já hou ve com esse mes mo ob je ti vo.

É ver da de, Sr. Pre si den te, mas em ou tros tem -
pos.

Qu an do ma pas de sa té li tes não ha via, de nun ci -
an do de uma lado a des tru i ção con tí nua da Ama zô nia 
e de ou tro sua imen sa po ten ci a li da de.

Qu an do, ob je ti va men te, não ha via so bre a Ama -
zô nia uma ame a ça con tra a so be ra nia na ci o nal.

Qu an do não se ti nha cons ciên cia do que sig ni fi -
cas se ter qua se 20% da bi o di ver si da de do Pla ne ta,
por que es ses con ce i tos mal eram co nhe ci dos.

Qu an do en fim, não se co nhe cia o con ce i to do
uso sus ten tá vel e por tan to do que sig ni fi cas se ser e
de ten tor da ma i or re ser va am bi en tal do Pla ne ta e a
Ama zô nia não sig ni fi ca va mais do que um mun do

mís ti co ou len dá rio, apre sen ta do como o in fer no ver -
de, ou como o Eldo ra do dos nos sos so nhos.

Hoje, Sr. Pre si den te e no bres Se na do res, a
Ama zô nia tem que ser en ten di da nou tra pers pec ti va e 
em sua ver da de i ra di men são.

É este de sa fio his tó ri co que se apre sen ta a esta
Casa, e es pe ro, Sr. Pre si den te até por que V. Exª re -
pre sen ta o Cen tro-Oes te do país, Re gião à qual são
apli cá ve is boa par te dos con ce i tos emi ti dos, até por
isto te nho cer te za que esta Casa não fa lha rá  a este
de sa fio.

Mu i to obri ga do. – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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

REQUERIMENTO Nº 616, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
616, de 2001, de au to ria do Se na dor Ge ral do Cân di -
do, re que ren do seja en ca mi nha do ao Pre si den te do
Tri bu nal de Con tas da União, Mi nis tro Hum ber to Gu i -
ma rães Sou to, pe di do de ela bo ra ção de au di to ria ou
ins pe ção de na tu re za con tá bil, em con tra to re a li za do
en tre a Pe tro brás S.ª e a Com pa nhia Ma rí ti ma; na atu -
a ção da Bra so il como in ter me di a do ra en tre a Pe tro -
brás e a Ma rí ti ma; e so bre a fun ção da “The law De -
ben tu re Trust Cor po ra ti on (Cay man) Li mi ted”, no re fe -
ri do con tra to.

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 57, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 57, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade -
mir Andra de, que dá nova re da ção ao art. 243 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (des ti na ção de área de cul tu ras
ile ga is de plan tas psi co tró pi cas ou de ex plo ra ção de
tra ba lho es cra vo), ten do

Pa re cer sob nº 1.165, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.



– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 231, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 231, de 2001 (nº 616/2000, 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 Inte gra ção Co mu ni tá ria No vos Tem -
pos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Antô nio João, Esta do de Mato Gros so do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.105, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ju vên -
cio da Fon se ca.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 232, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 232, de 2001 (nº 636/2000, 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 Se a bren se de Co mu ni ca ção 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Se a bra, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.126, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 234, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 234, de 2001 (nº 703/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Pres ta do ra de Ser vi ços à Co mu ni da de
Mi gue lo po len se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Mi gue ló po lis, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.106, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 235, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 235, de 2001 (nº 744/2000, 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 para o De -
sen vol vi men to So ci al e Cul tu ral de Pe dro Ca ná rio a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Pe dro Ca ná rio, Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.107, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do
San tos.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 295, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 295, de 2001 (nº 877/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da TV Espla na da do Pa ra ná 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 Pon ta Gros sa, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.172, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
565, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são de Assun tos
So ci a is, so li ci tan do o so bres ta men to da tra mi ta ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 55, de 2001, a fim de
aguar dar a con clu são do gru po de tra ba lho que foi
cons ti tu í do para ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº
2.177-44, de 2001, re fe ren te à ma té ria.

– 8 –
REQUERIMENTO Nº 566, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
566, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são de Assun tos
So ci a is, so li ci tan do o so bres ta men to da tra mi ta ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 231, de 2000, a fim de
aguar dar a con clu são do gru po de tra ba lho que foi
cons ti tu í do para ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº
2.177-44, de 2001, re fe ren te à ma té ria.

– 9 –
REQUERIMENTO Nº 576, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
576, de 2001, do Se na dor Ma u ro Mi ran da, so li ci tan do 
a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 265, de 1999 e 137, de 2001, por ver sa rem so bre
o mes mo as sun to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 20 ho ras e 25 
mi nu tos.)
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 
 
 
ATAS DA 135ª À 141ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 51ª LEGISLATURA 
DE 16 DE OUTUBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2001 
 
 
 
V.25 Nº 25  



ADEMIR ANDRADE 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1999, que dá 
nova redação ao art. 243 da Constituição Federal (destinação de área 
de culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou de exploração de 
trabalho escravo). 191 
 
 Posicionamento favorável à ampliação de recursos do 
Orçamento da União destinados ao desenvolvimento econômico do 
Estado do Pará. 405 
 
 Reivindicação do asfaltamento da rodovia PA-279, que liga os 
Municípios de Xinguara e São Félix do Xingu. 636 
 
 
ÁLVARO DIAS 
 
 Pronunciamento do Senador Álvaro Dias, como Presidente da 
CPI do Futebol, solicitando providências à Mesa Diretora diante de 
ofício recebido da Associação dos Consultores Legislativos e dos 
Consultores de Orçamento do Senado Federal, a respeito das 
ameaças sofridas pelos servidores públicos que assessoram os 
trabalhos daquela Comissão. 065 
 
 Elogios a produtividade das comissões parlamentares de 
inquérito, ressaltando o papel positivo que desempenharam nos últimos 
anos.  168 
 
 Avaliação do impacto produzido pelos trabalhos da CPI do 
Futebol. 168 
 
 Preocupação com a situação de declínio das universidades 
federais, agravada pela greve dos professores e servidores. 409 
 
 Parecer nº 1.172, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2001 (nº 877/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
TV Esplanada do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 427 
 
 Parecer nº 1.178, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 42, 
de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que 
dá nova redação ao art. 217 da Constituição Federal, para vedar a 
recondução dos dirigentes de entidades de administração do desporto 
por mais de um período consecutivo. 485 
 
 Considerações sobre o processo de privatização da 
Companhia Hidrelétrica do Paraná – Copel, ressaltando as ações 
impetradas contra a sua venda e a desistência de diversas empresas 



do leilão previsto para o próximo dia 31. 495 
 
 Requerimento nº 612, de 2001, da Comissão Parlamentar de 
Inquérito criada pelo Requerimento nº 497, de 2000, destinada a 
investigar fatos envolvendo as Associações Brasileiras de Futebol, 
solicitando suplementação de verba, tendo em vista a prorrogação dos 
seus trabalhos até 15 de dezembro do corrente ano. 608 
 
 Repúdio à campanha alarmista em Foz do Iguaçu/PR, acerca 
da existência de terroristas árabes naquela cidade. 637 
 
 
AMIR LANDO 
 
 Necessidade urgente da construção do gasoduto Urucu-Porto 
Velho para abastecimento de usinas termelétricas daquela região. 435 
 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 
 Parecer nº 1.150, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 520, de 2001, solicitando informações a Ministros 
de Estado. 029 
 
 Parecer nº 1.152, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 524, de 2001, solicitando informações a Ministros 
de Estado. 030 
 
 
ANTÔNIO CARLOS JUNIOR 
 
 Parecer nº 1.173, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nº 1, 2 e 3, de Plenário, 
apresentadas ao Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001, de autoria 
do Senador Waldeck Ornelas, que acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao 
artigo 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições. 480 
 
 
ANTONIO CARLOS VALADARES 
 
 Parecer nº 1.149, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 448, de 2001, solicitando informações a Ministros 
de Estado. 029 
 
 Parecer nº 1.156, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 49, de 2001. 101 
 
 Parecer nº 1.157, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 50, de 2001. Sen. Antonio 



Carlos Valadares. 103 
 
 Homenagem pelo transcurso, no último dia 4, da descoberta do 
Rio São Francisco. 208 
 
 Apelo ao Governo por uma solução à greve dos professores 
universitários, advertindo sobre os prejuízos gerados aos alunos e à 
sociedade. 363 
 
 Parecer nº 1.180, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999. 633 
 
 Transcrição do editorial “Inversão de valores”, publicado no 
Jornal da Cidade, de Aracaju, Estado de Sergipe. 665 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2001, que dispõe 
sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste. 712 
 
 
ARTUR DA TÁVOLA 
 
 Providências adotadas pelo Governo Federal, particularmente 
pelo Ministério da Saúde, para prevenir a contaminação por Antraz. 066 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Anúncio da apresentação do seu Relatório sobre a reforma do 
Judiciário, no próximo dia 30, na reunião da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 429 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2001, que altera a Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação), para 
modificar o traçado da BR-080 072 
 
 Recebimento de ofício da Federação Nacional dos 
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, 
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos 
– FENAVENPRO, a respeito da atuação irregular da Fenaprovar. 110 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2001, que estabelece 
prazo para que a União firme convênios com Estados e Municípios com 
vistas ao cumprimento de disposições constitucionais e legais e 
acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 154 
 
 Premência na efetiva vigência da Lei nº 9.974, de 2000, que 



ordena o recolhimento adequado das embalagens de produtos 
agrotóxicos. 204 
 
 Apoio às ações movidas pela Associação dos ex-Cabos da 
Força Aérea Brasileira contra a União, por prejuízos sofridos a partir da 
edição da Medida Provisória nº 2.151, de 2001, que regulamenta a 
reparação econômica aos anistiados políticos. 418 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2001, que concede 
pensão especial a Mário Juruna. 643 
 
 Apoio ao pleito da Associação dos ex-Cabos da Força Aérea 
Brasileira no sentido de dar total cumprimento à Lei de Anistia. 662 
 
 Satisfação com o Projeto Promotoria Comunitária, implantado 
na cidade de Sinop/MT, que tem como objetivo prestar atendimento 
nas áreas de Direito aos moradores carentes daquela região. 730 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Comentários sobre a palestra do Embaixador Sérgio Amaral, 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na 
Comissão de Assuntos Econômicos. 430 
 
 Conseqüências para a economia brasileira da redução nas 
importações em decorrência dos recentes atentados terroristas 
ocorridos pelo mundo. 430 
 
 Satisfação diante da autorização, pelo Ministro da Agricultura e 
do Abastecimento, Pratini de Morais, da adição de mais 2% de álcool 
hidratado à gasolina. 430 
 
 Expectativas de crescimento no Setor de Embalagem. 527 
 
 Defesa de uma política nacional de reciclagem e padronização 
de embalagens. 527 
 
 Necessidade de mudança na orientação do Ministério do 
Trabalho quanto à concessão de vistos temporários de trabalho para 
executivos estrangeiros. 653 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Críticas ao feriadão para economizar energia, decretado pelo 
governo federal à região Nordeste. 728 
 
 
CASILDO MALDANER 



 
 Comentários ao aumento da produtividade agrícola nas 
pequenas propriedades rurais no oeste do Estado de Santa Catarina, 
resultado da atuação das cooperativas associadas à tecnologia da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. 115 
 
 Discussão, na Comissão de Assuntos Sociais, de projeto de lei 
que permite a concessão de licença maternidade às mães de crianças 
adotadas. 203 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2001, que denomina 
“Prefeito Lebon Duvoisin” o viaduto situado no Km 6 da Rodovia BR-
101, no acesso ao Município de Garuva, Estado de Santa Catarina. 373 
 
 Preocupação com a greve nas universidades federais. 453 
 
 Regozijo com a terceira colocação obtida pela Universidade 
Federal de Santa Catarina no ranking Nacional das Instituições 
Brasileiras de Ensino Superior, de acordo com o Guia do Estudante 
para 2002. 453 
 
 Defesa da autonomia do PMDB na apresentação de candidato 
próprio às eleições presidenciais. 636 
 
 Registro das pré-candidaturas do Governador Itamar Franco e 
do Senador Pedro Simon. 636 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Parecer nº 1.151, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 521, de 2001, solicitando informações a Ministros 
de Estado. 030 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, que estabelece 
instrumentos legais de prevenção e repressão à falsificação de obras 
de artes visuais e dá outras providências. 399 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, que dispõe sobre o 
seguro-garantia e dá outras providências. 646 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Necessidade da instituição de um Código Nacional para o 
Desenvolvimento da Amazônia. 108 
 
 Regozijo diante das solenidades que marcaram o transcurso do 
13º aniversário do Estado de Tocantins. 205 
 



 Regozijo pela implementação de programas destinados ao 
atendimento da população indígena no Estado do Tocantins. 459 
 
 Comemoração, no próximo dia 28 de outubro, do 77º 
aniversário da Coluna Prestes. 537 
 
 Defesa do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 734 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Requerimento nº 598, de 2001, solicitando que sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 236, de 2000, seja ouvida também a 
Comissão de Assuntos Sociais. 067 
 
 Requerimento nº 598, de 2001, solicitando que sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 236, de 2000 (nº 608/2000, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da TV Ômega 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV, 
nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São 
Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, 
Ceará e São Paulo, respectivamente, além da Comissão constante do 
despacho inicial, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Sociais.  381 
 
 Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, questionando 
colocações do Ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, acerca 
das negociações envolvendo a criação da Área de Livre Comércio das 
Américas – ALCA, durante audiência pública realizada no último dia 17 
na Comissão de Assuntos Econômicos; que a seu ver se contrapõem à 
competência exclusiva do Congresso Nacional para resolver sobre 
tratados, acordos e atos internacionais. 645 
 
 Esclarecimentos sobre as informações equivocadas prestadas 
por S.Ex.ª acerca da transferência de parte acionária da Gazeta 
Mercantil. 729 
 
 Comentários sobre os entendimentos entre os dirigentes da 
Gazeta Mercantil e os jornalistas em greve daquela empresa. 729 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Questionamento ao veto presidencial aposto a projeto de lei 
que inclui a sociologia e a filosofia como disciplinas obrigatórias do 
Ensino Médio. 370 
 
 
GERALDO ALTHOFF 
 



 Parecer nº 1.175, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 92, de 2001 (nº 2.287/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha ao Senado Federal cópia 
da Decisão nº 320, de 2001, referente à auditoria realizada no Tribunal 
Regional Eleitoral de Santa Catarina na área de Pessoal. 482 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Defesa da retomada das atividades docentes a partir da 
negociação entre os professores grevistas das universidades federais e 
o Governo. 415 
 Proposta de Emendas à Constituição nº 44, de 2001, que altera 
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo 
para a Promoção Econômica e Social dos Afro-descendentes. 491 
 
 Requerimento nº 616, de 2001, solicitando ao Presidente do 
Tribunal de Contas da União, que seja elaborada auditoria ou inspeção 
de natureza contábil, em contrato realizado entre a Petrobras S.A. e a 
Companhia Marítima, na atuação da Brasoil como intermediadora 
entre a Petrobras e a Marítima, e qual a função da “Thelaw Debenture 
Trust Corporation (Cayman) Limited” no referido contrato. 640 
 
 
GERALDO MELO 
 
 Parecer nº 1.170, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Projeto de Resolução nº 126, de 1996 – CN, de autoria da Senadora 
Marina Silva, que institui o Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente e 
Cidadania e dá outras providências. 425 
 
 
GILVAM BORGES 
 
 Críticas à situação da segurança pública no Estado do Amapá. 365 
 
 Comentários ao relatório da Unicef sobre a situação mundial da 
infância. 439 
 
 Apelo ao BNDES para a liberação de recursos para a 
construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Jari, no 
Estado do Amapá. 504 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados para 
providenciar a anulação da sessão daquela Casa, que aprovou o 
projeto que concede 13º salário a ex-deputados e pensionistas. 174 
 



 Manifestação contrária ao argumento de que a Oposição 
protestaria contra o Governo Fernando Henrique Cardoso, na sessão 
de homenagem ao ex-Governador Mário Covas, conforme 
pronunciamento do Sr. Pedro Simon. 199 
 
 Requerimento nº 615, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Agrário as informações que menciona. 640 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Apelo à Câmara de Gestão da Crise de Energia para que 
suspenda os cortes de energia previstos para as famílias de baixa 
renda e para as empresas que não se ajustarem às cotas de 
racionamento. 165 
 
 Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre a Mensagem nº 213, de 2001, da Presidência da 
República, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor José Artur Denot Medeiros, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Federal da Alemanha. 196 
 
 Defesa da proposta de renegociação de dívidas de produtores 
rurais.  502 
 
 Homenagem à memória do ex-Senador Pedro Ludovico 
Teixeira, por ocasião das comemorações dos 68 anos de criação da 
cidade de Goiânia. 610 
 
 Encaminhamento do Requerimento nº 614, de 2001, que 
solicita seja incluído na coleção intitulada Grandes Vultos que 
Honraram o Senado e a História Constitucional do Brasil, o ex-
Senador, pelo Estado de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, que exerceu 
mandatos nos períodos de 19-9-1946 a 31-1-1951 e de 1º-2-1955 a 1º-
10-1969. 610 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Repúdio à votação do projeto que concede 13º salário a ex-
deputados e pensionistas, bem como, o aumento de seus subsídios, 
realizada na Câmara dos Deputados. 175 
 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Reflexão acerca do último Relatório sobre o Desenvolvimento 
da Organização das Nações Unidas. 106 



 
 Repúdio à violência da guerra e ao terrorismo internacional. 732 
 
 
JONAS PINHEIRO 
 
 Premência na tramitação no Senado Federal, da proposta de 
emenda à constituição que institui a Contribuição de Intervenção sobre 
o Domínio Econômico – Cide, a ser cobrada nas importações de 
petróleo e derivados e também álcool combustível. 529 
 
 
JOSÉ ALENCAR 
 
 Homenagem ao empresário e cientista Nansem Araújo, falecido 
em 1996, pelo centenário de seu nascimento. 729 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Parecer nº 1.171, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 179, de 1996 (nº 3.162/97, naquela Casa), que dispõe 
sobre o registro geral de recém-nascidos e dá outras providências. 426 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Parecer nº 1.179, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 32, 
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, 
que altera o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal para permitir 
o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego 
permanente, mediante processo seletivo. 487 
 
 Considerações a respeito da apreciação, marcada para 
amanhã, da Medida Provisória nº 1, de 2001, sob a nova sistemática 
constitucional. 656 
 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Parecer nº 1.164, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 94, de 20001 (nº 2.343/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
318/2001, referente à auditoria realizada na Secretaria de Políticas de 
Saúde do Ministério da Saúde. 148 
 
 
LAURO CAMPOS 



 
 Reflexões sobre religião, santidade e ateísmo. 455 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Parecer nº 1.158, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 79, de 2000, de autoria do 
Senador Paulo Souto, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 128 
 Considerações acerca do relatório da Unicef intitulado 
“Situação Mundial da Infância 2002", sobre os resultados das ações 
propostas pela Cúpula Mundial pela Criança, realizada em 1990. 416 
 
 Participação de S. Ex.ª em debate sobre a nova ordem 
mundial, realizado no Colégio Lourenço Filho, em Fortaleza, no último 
dia 19.  535 
 
 
LÚDIO COELHO 
 
 Parecer nº 1.166, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 193, de 2001, da 
Presidência da República, que submete à apreciação do Senado 
Federal a escolha do Senhor Ney do Prado Dieguez, 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 Cooperativista da Guiana, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Granada. Sen. Lúdio 
Coelho.  195 
 
 Parecer nº 1.167, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 200, de 2001, da 
Presidência da República, que submete à apreciação do Senado 
Federal o nome 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 ao Reino da 
Suazilândia. Sen. Lúdio Coelho. 196 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Parecer nº 1.162, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Diversos nº 128, de 1995 (nº 1.683/95, na origem), do 
Procurador-Geral da República, que encaminha ao Senado Federal, 
para conhecimento e providências cabíveis, cópia de relatórios 



preliminares das perícias técnicas contábeis e médicas, realizadas em 
procedimentos instaurados na Procuradoria da República no Estado de 
São Paulo, em atendimento às recomendações da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregularidades no 
Inamps/SUS. 142 
 
 
LUIZ PONTES 
 
 Posicionamento contrário à adoção de feriados no Nordeste 
para cumprimento da meta do racionamento de energia. 419 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2001, que dispõe sobre a 
construção e o funcionamento de creches em assentamentos rurais. 637 
 Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2001, que cria linha de 
crédito especial do BNDES para o financiamento da modernização do 
setor de radiodifusão. 639 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Censura ao projeto que concede 13º salário aos ex-
congressistas. 176 
 
 Críticas à atuação do Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato, 
nas negociações com os professores e funcionários grevistas das 
universidades federais. 176 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Protesto contra a obrigatoriedade dos feriados impostos, pelo 
Governo Federal, à região Nordeste. 494 
 
 Considerações sobre a finalização, pelo Congresso Nacional, 
do novo texto do Código Civil brasileiro. 661 
 
 
MARINA SILVA 
 
 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. 179 
 
 Parecer nº 1.165, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que dá redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1999. 194 
 
 Requerimento nº 608, de 2001, solicitando ao Ministro de 



Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que 
menciona. 404 
 
 Dificuldades enfrentadas pelos profissionais do ensino público 
superior, em greve por reajustes salariais. 420 
 
 Requerimento nº 550, de 2001, solicitando que sejam 
fornecidas, pelo Ministro da Fazenda, lista de todas as operações de 
financiamento externo, excetuando as originárias de organismos 
multilaterais (BIRD, BID, FMI, CFI), realizadas com o setor privado 
brasileiro, superiores a dez milhões de dólares norte-americanos, de 
1995 até a presente data. 649 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2001, que altera 
o inciso II, do § 1º, do art. 40 da Constituição Federal, a fim de fixar em 
setenta e cinco anos a idade limite para aposentadoria compulsória no 
serviço público. 159 
 
 Regozijo pelo transcurso dos 5 anos da instalação dos 
Municípios de Cantá, Amajari, Caroebe, Rorainópolis, Pacaraima e 
Uiramutã, nos Estado de Roraima. 408 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Reflexão sobre os resultados de pesquisa referente à 
participação das microempresas na distribuição de renda na economia 
nacional e da alta mortalidade dos pequenos negócios no Brasil. 163 
 
 Repúdio à atitude do Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato, 
de não receber comissão de senadores que visavam tratar da greve 
nas universidades públicas. 198 
 
 Saudação aos convencionais do PMDB que escolherão, no 
próximo domingo, os novos membros dos diretórios municipais do 
partido em todo o País. 370 
 
 Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia do Médico. 460 
 
 Homenagem à cidade de Goiânia/GO pelos 68 anos de 
emancipação política. 703 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que 
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de 



informações e documentos sigilosos). 104 
 
 Requerimento nº 501, de 2001, solicitando, nos termos 
regimentais, seja formulada consulta à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
regimentalidade da apreciação, em caráter terminativo, pela Comissão 
de Educação, dos projetos de decreto legislativo referentes a outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de imagens e sons. 202 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que 
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de 
informações e documentos sigilosos). 202 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que 
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de 
informações e documentos sigilosos). 399 
 
 Restrição das possibilidades de desenvolvimento da Amazônia 
em virtude do disposto no art. 16 da Medida Provisória nº 2.166, de 
2001, que trata de modificações no Código Florestal Brasileiro. 456 
 
 Parecer nº 1.177, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 132, de 1999, que altera o artigo 
39 da Lei 4.886, de 1965, que regula as atividades dos representantes 
comerciais autônomos. 484 
 
 Participação de S.Ex.ª em solenidade de lançamento do 
Programa de Mecanização Agrícola em pequenas propriedades rurais, 
no município de Porto Velho/RO. 523 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2001, que dispõe sobre o 
exercício de atividades das agências de viagens e turismo. 641 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que 
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (dispõe sobre o 
acesso a informações e documentos sigilosos). 645 
 
 Justificativa à apresentação, oportunamente, de projeto de lei 
que dispõe sobre o exercício das atividades das agências de viagens e 
turismo. 651 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que 
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (dispõe sobre o 
acesso a informações e documentos sigilosos). 711 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2000-Complementar, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para tornar 
inelegível aquele cuja prestação de contas relativa a companha 
eleitoral tenha sido rejeitada. 715 
 



 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Parecer nº 1.155, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 48, de 2001. 096 
 
 Comparação entre a atuação pública e a privada na área de 
educação superior. 111 
 
 Requerimento nº 605, de 2001, solicitando a prorrogação do 
prazo, por mais 180 (cento e oitenta) dias, para que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 146, de 2001, 
destinada a apurar as demarcações de terras indígenas na Amazônia, 
notadamente na Faixa de Fronteira, apresente o relatório final. 151 
 
 Homenagem ao Dia do Médico, defendendo a interiorização da 
saúde.  361 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2001, que altera o nome 
do Aeroporto Internacional de Boa Vista. 372 
 
 Preocupação com a confiabilidade dos medicamentos 
genéricos produzidos no País. 432 
 
 Críticas pelo tratamento dispensado por setores da imprensa à 
CPI das ONGs. 507 
 
 Defesa de projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre a 
realização de plebiscito para a criação do Estado do Tapajós. 629 
 
 Indagação ao Ministro da Justiça sobre o fechamento da 
rodovia BR-174, no Estado de Rondônia, para circulação no período 
das 18 às 6 horas. 706 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Aspectos da apreciação, pelo Congresso Nacional, do 
Orçamento da União para o exercício de 2002. Defesa do Orçamento 
Impositivo. 443 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Repúdio à publicação de notas na imprensa referentes à 
indicação de S. Ex.ª para ocupar a pasta do Ministério da Integração 
Nacional. 170 
 
 Denúncias contra fiscais do Ibama, pela exigência do 
pagamento para liberação de licença que possibilitaria a criação de 



camarão nas aldeias indígenas do Estado da Paraíba. 170 
 
 Homenagem pelo transcurso do Dia do Professor, em 15 de 
outubro último. 170 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2001, que altera o § 1º do 
art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e o art. 38 da Lei nº 
9.841, de 5 de outubro. 372 
 
 Requerimento nº 552, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Resolução nº 41, de 2001, sua autoria. 403 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2001, que 
introduz § 11 ao art. 37 da Constituição Federal para disciplinar a perda 
do cargo do servidor público não estável. 685 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 221, de 2001, que acrescenta 
incisos ao art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 e 
dá outras providências. 687 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 222, de 2001 – Complementar, 
que altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 690 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 223, de 2001, que cria o Programa 
Especial de Acesso à Moradia para a pessoa portadora de deficiência. 701 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Gravidade da notícia publicada hoje pelo jornal A Gazeta do 
Povo, sobre a articulação da bancada governista da Assembléia 
Legislativa do Paraná no sentido de priorizar a distribuição de recursos 
orçamentários às prefeituras aliadas do Governo Jaime Lerner. 369 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2001, que altera a redação 
do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, para estabelecer 
cota mensal mínima gratuita de água para consumo residencial 
unifamiliar. 400 
 
 Homenagem aos Médicos e Cirurgiões-Dentistas. 664 
 
 
PAULO SOUTO 
 
 Responsabilidade da Funai sobre as conseqüências de 



invasões promovidas por índios, em três municípios do sul da Bahia. 659 
 
 
PEDRO PIVA 
 
 Parecer nº 1.153, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000 (nº 608/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
TV Ômega Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens – TV, nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, 
Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Minas Gerais, Ceará e São Paulo, respectivamente. 030 
 
 Parecer nº 1.174, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2000 (nº 2.508/2000, na Casa de 
origem), que denomina “Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro” o aeroporto 
internacional da cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. 481 
 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Apelo ao Presidente do Congresso para que agende sessão 
solene em homenagem à memória do ex-Governador Mário Covas. 198 
 
 Requerimento nº 609, de 2001, justificando sua ausência à 
votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000, ocorrida na 
sessão do dia 18 de outubro último, embora tenha registrado presença. 506 
 
 Votos de louvor à Rede Globo de Televisão pelo retorno do 
programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. 533 
 
 Elogios às reportagens da Rede Globo sobre a fome, 
reapresentadas no programa Fome Zero, do PT. 533 
 
 Comentários ao pronunciamento do Sr. Ciro Gomes, durante 
palestra em Fortaleza/CE, que fez referências ao voto de S. Ex.ª, no 
ex-Senador Jader Barbalho, para ocupar a presidência do Senado 
Federal. 533 
 
 Requerimento nº 617, de 2001, solicitando Voto de Aplauso ao 
Movimento Brasília pela Paz, a realizar-se no dia 27 de outubro. 644 
 
 Parecer nº 1.181, de 2001, de PLEN, que trata sobre o 
Requerimento nº 617, de 2001, sobre o Movimento Brasília pela Paz. 645 
 
 
RAMEZ TEBET 
 



 Apoio à manifestação do Sr. Mauro Miranda. 198 
 
 Resposta ao Senador Pedro Simon. 199 
 
 Parecer nº 1.169, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, de autoria do 
Senador Edison Lobão, que estabelece instrumentos legais de 
prevenção e repressão à falsificação de obras de artes visuais e dá 
outras providências. 403 
 
 Associação aos pronunciamentos em homenagem ao Dia do 
Médico.  416 
 
 Associação às homenagens pelo transcurso do Dia do Aviador. 636 
 
 Parecer nº 1.182, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, de autoria do 
Senador Edison Lobão, que dispõe sobre o seguro-garantia e dá outras 
providências. 649 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Requerimento nº 597, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Educação, solicitando urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº 
236, de 2000, que aprova o ato que renova a concessão da TV Ômega 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV, 
nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São 
Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, 
Ceará e São Paulo, respectivamente. 066 
 
 Encaminhamento de requerimento solicitando voto de louvor à 
Rede Globo de Televisão pela reedição do programa infantil Sítio do 
Pica-Pau Amarelo. 498 
 
 Requerimento nº 611, de 2001, solicitando voto de aplauso à 
Rede Globo de Televisão, pela retomada da produção do programa 
infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. 507 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Apelo para o restabelecimento da Subcomissão da CPI do 
Judiciário, para apurar denúncias contra a Petrobras, relativas à 
concessão de liminares favoráveis às distribuidoras. 178 
 
 Considerações acerca da reportagem publicada pela revista 
Veja, que aponta a região da Grande Recife como a mais violenta do 
Brasil.  440 
 



 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Apresentação de estudo elaborado pelo ex-secretário da 
Fazenda do Estado do Paraná, Sr. Heron Arzua, sobre o Código dos 
Direitos do Contribuinte. 704 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Parecer nº 1.154, de 2001, de PLEN, sobre a renegociação da 
dívida com a Polônia e sobre o Orçamento. Sen. Romero Jucá. 076 
 
 Comentários ao relatório de 2000 do Departamento de Defesa 
Comercial – DECOM, da Secretária de Comércio Exterior. 109 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2001, que altera a redação 
do art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991. 158 
 
 Registro de ofício encaminhado pelo Ministro da Educação, 
relatando seus esforços de negociação com os professores 
universitários em greve. 199 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Governador de 
Roraima, Sr. Fernando Ramos Pereira. 199 
 
 Congratulações ao Ministério de Minas e Energia pela iniciativa 
de implantação do programa Luz no Campo. 206 
 
 Registro do Relatório do Fundo Internacional para o 
Desenvolvimento da Agricultura das Nações Unidas – FIDA, que 
aponta a relevância do programa brasileiro de reforma agrária. 422 
 
 Necessidade do fortalecimento das Escolas Técnicas Federais. 452 
 
 Apelo às partes envolvidas no movimento grevista das 
universidades federais pela retomada das negociações. 452 
 
 Parecer nº 1.176, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº 84, de 1999, de autoria 
do Senador Roberto Saturnino, que determina a redução da dívida 
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá outras 
providências. 483 
 
 Solicitação de voto de louvor ao jornal Folha de Boa Vista 
pelos 18 anos de fundação. 505 
 
 Requerimento nº 610, de 2001, solicitando voto de louvor e 
aplauso ao jornal Folha de Boa Vista, e seus funcionários, pelos 18 
anos de sua fundação. 506 



 
 Comemoração, hoje, do Dia do Aviador. 634 
 
 Homenagem aos 95 anos do primeiro vôo mecânico no mundo, 
realizado por Alberto Santos Dumont. 634 
 
 Congratulações ao Instituto do Rio Branco, responsável pela 
formação do corpo diplomático brasileiro. 733 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 1.161, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000 
(nº 855/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 9.503, de 23 de 
dezembro de 1997, de forma a obrigar a realização de exame 
psicológico periódico para os motoristas profissionais. 137 
 
 Realização, no último dia 8, em São Paulo, pela revista IstoÉ 
Dinheiro, de homenagem às 100 empresas detentoras dos maiores 
lucros no Brasil. 420 
 
 Requerimento nº 529, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Fazenda informações sobre a regularidade fiscal e possíveis 
processos na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, da empresa 
“Fazendas Reunidas Boi Gordo”. 649 
 
 
RONALDO CUNHA LIMA 
 
 Requerimento nº 613, de 2001, solicitando que seja consignado 
voto de congratulação à Editora Geração de Comunicação Integrada 
Comercial Ltda., na pessoa de seu Editor e Jornalista Luiz Fernando 
Emediato e ao Professor Rinaldo Nunes de Fernandes, da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Coordenador da Obra, pelo 
lançamento da edição comemorativa do centenário da publicação de 
Os Sertões, de Euclides da Cunha. 608 
 
 Parecer nº 1.183, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final da Medida Provisória nº 1, de 2001.  708 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 206, de 2001, que autoriza a 
criação de Distrito Agropecuário no Município de Porto Grande, no 
Estado do Amapá, e dá outras providências. 068 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2001, que autoriza a 
criação de Distrito Agropecuário no Município de Amapá, no Estado do 



Amapá, e dá outras providências. 069 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2001, que autoriza a 
criação de Distrito Agropecuário no Município de Laranjal do Jari, no 
Estado do Amapá, e dá outras providências. 070 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2001, que autoriza a 
criação de Distrito Agropecuário no Município de Serra do Navio, no 
Estado do Amapá, e dá outras providências. 071 
 
 Parecer nº 1.160, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2001 
(nº 467/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 1.060, de 5 de 
fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de 
assistência judiciária aos necessitados, para conceder a gratuidade do 
exame de DNA, nos casos que especifica. 135 
 
 Homenagem pelo Dia do Médico, comemorado hoje. 360 
 
 Críticas à falta de condições materiais para o exercício da 
profissão e o baixo salário dos médicos. 360 
 
 Registro de audiência pública da Comissão de Assuntos 
Econômicos, a ser realizada no próximo dia 6 de novembro, sobre a 
relação entre a Ambev e os distribuidores de bebidas. 660 
 
 
SÉRGIO MACHADO 
 
 Proposta de transposição das águas do rio Tocantins, como 
alternativa à prevenção do colapso d’água anunciado para o Nordeste 
Setentrional em 2005. 112 
 
 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 
 Registro da sua participação, ontem, em São Paulo, na 
Conferência Internacional sobre Açúcar, Álcool e Energia da Cana-de-
Açúcar.  447 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Requerimento nº 599, de 2001, solicitando que seja dispensado 
o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 357, de 1999, de autoria da Senadora 
Luzia Toledo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de 
desfibriladores a bordo de aeronaves, para que seja imediatamente 
submetido à apreciação da Comissão de Assuntos Sociais. 073 
 



 Transcurso, ontem, do Dia do Médico. Considerações sobre a 
política governamental destinada à integração social dos deficientes 
visuais.  436 
 
 Leitura do manifesto dos jovens doutores brasileiros formados 
pelas universidades brasileiras e de outros países, que traduz o 
sentimento e a preocupação com o futuro do pensamento científico 
brasileiro e da atividade de pesquisa no Brasil. 509 
 
 
VALMIR AMARAL 
 
 Parecer nº 1.159, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2000, de autoria do 
Senador Arlindo Porto, que dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de Cerimonialista e suas correlatas, cria o Conselho Federal 
e os Conselhos Regionais, e dá outras providências. 132 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2001, que dá nova 
redação ao § 1º do art. 19 da Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001, 
para atribuir prioridade absoluta aos alunos Afro-descendentes. 156 
 
 
WELLINGTON ROBERTO 
 
 Parecer nº 1.163, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 182, de 2000 (nº 6.168/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
778/2000, referente à auditoria realizada no Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS, sobre a construção da Barragem do 
Açude Público Castanhão, localizada no Município de Alto Santo, no 
Estado do Ceará. 146 
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	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 470    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 472    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 474    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 476    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 478    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 480    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 482    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 488    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 494    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 496    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 498    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 500    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 502    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 504    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 506    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 508    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 510    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 512    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 514    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 516    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 518    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 520    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 522    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 524    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 526    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 528    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 530    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 532    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 534    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 536    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 538    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 540    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 542    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 544    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 546    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 548    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 550    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 552    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 554    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 556    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 558    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 560    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 562    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 564    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 566    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 568    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 570    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 572    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 574    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 576    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 578    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 580    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 582    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 584    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 586    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 588    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 590    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 592    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 594    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 596    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 598    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 600    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 602    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 604    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 606    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 608    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 610    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 612    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 614    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 616    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 618    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 620    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 622    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 624    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 626    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 628    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 630    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 632    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 634    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 636    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 638    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 640    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 642    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 644    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 646    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 648    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 650    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 652    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 654    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 656    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 658    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 660    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 662    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 664    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 666    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 668    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 670    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 672    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 674    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 676    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 678    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 680    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 682    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 684    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 686    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 688    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 690    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 692    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 694    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 696    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 698    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 700    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 702    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 704    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 706    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 708    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 710    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 712    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 714    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 716    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 718    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 720    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 722    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 724    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 726    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 728    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 730    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 732    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 734    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Esq_Normal: OUTUBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO 2001
	Esq_Normal: 736    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




