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Í N D I C E    T E M Á T I C O 

 
 
AGRICULTURA 
 
 Apelo ao governo federal para que promova ação emergencial 
em socorro do setor agrícola, especialmente o nordestino. Sen. Heloísa 
Helena.  312 
 
 
AGROPECUÁRIA 
 
 Apelo ao Governo Federal para que desenvolva uma política 
de apoio ao setor agropecuário. Sen. Mauro Miranda. 035 
 
 
(AIDS) 
 
 Apelo para aprovação de projeto de lei, de sua autoria, que 
permite aos portadores de HIV o saque do FGTS. Sen.Emília 
Fernandes. 412 
 
 Apelo ao Ministério da Saúde para promover campanhas 
publicitárias de alerta contra a Aids, voltadas para as donas-de-casa e 
os idosos. Sen. Emília Fernandes. 412 
 
 Comentários ao trabalho publicado pela Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids, intitulado “As estratégias do Banco Mundial e a 
resposta à Aids no Brasil”. Sen.Romero Jucá 506 
 
 
(ALCA) 
 
 Importância de acompanhamento, pelo Congresso Nacional, 
dos desdobramentos do novo Fast Track, aprovado, ontem, pela 
Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que repercutirá nas 
decisões referentes à Área de Livre Comércio das Américas (Alca). 
Sen. Eduardo Suplicy. 407 
 
 
AMAZÔNIA 
 
 Satisfação com a implantação, pelo Ministério do Meio 
Ambiente, do programa de desenvolvimento das Reservas 
Extrativistas, visando a exploração racional da Amazônia. Sen.Romero 
Jucá.  321 
 
 
AMAZONTECH 



 
 Comentários sobre a realização do evento Amazontech 2001, 
nos dias 20 a 25 de novembro último, em Boa Vista/RR. Sen. Marluce 
Pinto.  096 
 
 
(ANAC) 
 
 Criação da Agência Nacional de Aviação Comercial – ANAC, 
destinada a regular o setor do transporte aéreo brasileiro. Sen.Sergio 
Machado. 615 
 
 
(ANEEL) 
 
 Comentários ao resultado do leilão da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, para concessão de aproveitamento 
hidroelétrico, realizado na última sexta-feira. Sen.Paulo Souto. 360 
 
 
ARTISTA PLÁSTICO 
 
 Regozijo com a exposição, no Senado Federal, do artista 
plástico Cícero Dias. Sen.Roberto Freire 617 
 
 
ASSASSINATO 
 
 Solicitação de providências ao Governador do Amapá, João 
Alberto Capiberibe, para apuração do assassinato do comandante do 
navio inglês de pesquisa científica Seamaster, ocorrido ontem, próximo 
à cidade de Macapá. Sen.Sebastião Rocha 269 
 
 
ASSISTENTE JURÍDICO 
 
 Registro da criação da Associação Nacional dos Assistentes 
Jurídicos da Advocacia-Geral da União. Sen. Morazildo Cavalcanti 037 
 
 
AVIAÇÃO CIVIL 
 
 Defesa da interferência do governo federal na Transbrasil para 
evitar conseqüências ainda mais graves à aviação civil brasileira. 
Sen.Antonio Carlos Valadares 269 
 
 
(BNDES) 
 
 Preocupação com a nomeação do Sr. Eliezer de Carvalho Filho 



para a direção do Banco Nacional de Desenvolvimento Social – 
BNDES. Sen.Roberto Saturnino. 424 
 
 
CAMPANHA POLÍTICA 
 
 Análise do processo político brasileiro diante da influência dos 
marketeiros. Sen. Artur da Távola 483 
 
 
CAMPANHA POLÍTICA 
 
 Considerações sobre o projeto de lei aprovado no Senado 
Federal, que dispõe sobre o financiamento público de campanhas 
políticas. Sen.Pedro Simon 495 
 
 
CARREIRA EXCLUSIVA DE ESTADO 
 
 Participação  no XIII Encontro Nacional da Federal dos 
Auditores e Fiscais do Município – FENAFIN, realizado na cidade de 
Fortaleza/CE, no último dia 30 de novembro, em que foi convidado a 
discutir questões relativas ao projeto que trata das carreiras exclusivas 
de Estado. Sen. Lúcio Alcântara 496 
 
 
(CIDE) 
 
 Satisfação com a aprovação da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico – CIDE, que promoverá a recuperação das 
estradas brasileiras. Sen. Mauro Miranda. 210 
 
 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 
 Necessidade de definição da política governamental de 
desenvolvimento para os setores de ciência e tecnologia. Sen. Iris 
Rezende 618 
 
 
CONGRESSO NACIONAL 
 
 Balanço das atividades do Congresso Nacional em 2001, 
lamentando os acontecimentos políticos e econômicos que impediram 
a votação das reformas estruturais necessárias ao desenvolvimento do 
País. Sen. Paulo Hartung 459 
 
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 Defesa da criação do Conselho de Comunicação Social, 
dependente de regulamentação pelo Congresso Nacional, e da 



democratização dos meios de comunicação. Sen.Geraldo Cândido 409 
 
 
COPA 
 
 Transcrição da palestra “A Contribuição da Mulher para o 
Processo Democrático”, proferida na Conferência Parlamentar das 
Américas – COPA. Sen.Emília Fernandes. 322 
 
 
(CPI) 
 
 Comentários sobre os trabalhos desenvolvidos pela CPI do 
Futebol e os principais ilícitos descobertos e comprovados. Sen. Álvaro 
Dias.  052 
 
 
DEFESA CIVIL 
 
 Celeridade para a aprovação de projeto de lei de sua autoria, 
que institui o Fundo de Defesa Civil Nacional. Sen.Casildo Maldaner 610 
 
 
DEFICIENTE 
 
 Avanços na política de inserção da pessoa portadora de 
deficiência. Sen.Bello Parga 067 
 
 
DIREITOS HUMANOS 
 
 Transcurso, hoje, do Dia da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, oportunidade em que chama a atenção do Governo para a 
questão da transgressão dos direitos do menor infrator e do presidiário. 
Sen.Geraldo Cândido 492 
 
 
DÍVIDA EXTERNA 
 
 Reflexão sobre a política cambial brasileira e os acordos de 
renegociação da dívida externa. Sen.Roberto Saturnino 044 
 
 
DROGAS 
 
 Realização, entre os dias 11 a 13 do corrente, no Colégio 
Militar de Brasília, do Fórum Nacional Antidrogas, ocasião em que será 
discutida a Política Nacional Antidrogas. Sen.Romero Jucá 100 
 
 



EDUCAÇÃO 
 
 Considerações sobre a questão educacional brasileira e os 
baixos salários dos professores. Sen.Valmir Amaral 257 
 
 
ELOGIO 
 
 Voto de aplauso ao ex-jogador de futebol Raí. Sen. Maguito 
Vilela  137 
 
 
EMPRESA BRASILEIRA 
 
 Louvor aos investimentos sociais realizados pelas empresas 
brasileiras. Sen.Ademir Andrade 434 
 
 
(ENEM) 
 
 Comentários sobre as avaliações levadas a cabo pelo Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM e pelo Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos – PISA. Sen.Emília Fernandes 466 
 
 
ENERGIA 
 
 Críticas à gestão do modelo energético brasileiro. Sen.Valmir 
Amaral  319 
 
 
ESCLARECIMENTO 
 
 Esclarecimentos ao Senador Roberto Requião. Sen. Morazildo 
Cavalcanti 219 
 
 Esclarecimentos ao Senador Geraldo Cândido. Sen.Edison 
Lobão  412 
 
 
ESTADO DE RORAIMA 
 
 Críticas à Portaria nº 824 da Funai, de 11 de outubro último, 
que criou grupo de estudo para delimitar nova área indígena no Estado 
de Roraima. Sen. Marluce Pinto 272 
 
 
ESTADO DE RORAIMA 
 
 Questionamentos à intenção da Fundação Nacional do Índio 



em estabelecer nova demarcação de terras indígenas em Roraima. 
Sen. Morazildo Cavalcanti 275 
 
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 Leitura de correspondência enviada ao Ministro-Chefe da Casa 
Civil e Presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, 
na qual solicita a redefinição das cotas de energia elétrica das cidades 
turísticas do Espírito Santo. Sen. Paulo Hartung 048 
 
 Relatório sobre a calamidade no Estado do Espírito Santo, em 
decorrência das chuvas. Sen.Ricardo Santos 094 
 
 
ESTADO DO PARÁ 
 
 Considerações sobre a exploração do trabalho infantil, 
reportando-se à realidade do Estado do Pará. Sen. Ademir Andrade 150 
 
 
ESTADO DO PARANÁ 
 
 Apelo aos Deputados Estaduais do Paraná para que rejeitem 
os aumentos de impostos pretendidos pelo Governo daquele Estado. 
Sen. Osmar Dias 302 
 
 
ESTADO DO TOCANTINS 
 
 Considerações sobre as ações do Governo de Tocantins nas 
áreas de educação, saúde e habitação. Sen.Eduardo Siqueira Campos 612 
 
 
ESTATUTO DO ENFERMO 
 
 Solicitação de apoio à aprovação de projeto de lei, de sua 
autoria, que cria o Estatuto do Enfermo. Sen.Carlos Bezerra 430 
 
 
ESTUDANTE 
 
 Resultados da pesquisa realizada pela Organização pela 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre o desempenho 
acadêmico de estudantes de 15 anos de idade. Sen.Carlos Wilson 428 
 
 
EXPOSIÇÃO 
 
 Visita à exposição do artista japonês Taizi Harada, na Galeria 



de Arte do Centro Cultural Fiesp, em São Paulo. Sen. Romeu Tuma 148 
 
 
(FCVS) 
 
 Justificativas a projeto de lei que dispõe sobre as dívidas do 
Fundo de Compensação de Variações Salariais. Sen. Ademir Andrade 060 
 
 
(FINEP) 
 
 Comentários à publicação da Fundação de Estudos e Projetos 
– Finep, intitulada ”Projeto Inovar: Ações e Resultados“. Sen.Romero 
Jucá.  259 
 
 
FORD DO BRASIL 
 
 Registro do encontro dos ex-distribuidores de veículos da 
marca Ford, com destaque ao processo judicial visando indenização 
pelos prejuízos decorrentes das práticas comerciais daquela 
montadora em território nacional. Sen. Lindbeg Cury 220 
 
 
(FUNAI) 
 
 Críticas à exclusão de representantes indígenas do grupo de 
trabalho especial destinado a propor medidas de reestruturação da 
Funai. Sen. Morazildo Cavalcanti 609 
 
 
FUTEBOL 
 
 Considerações acerca do Relatório final da CPI do Futebol e da 
necessidade de indiciamento dos envolvidos em irregularidades. 
Sen.Geraldo Cândido 049 
 
 Considerações sobre a CPI do Futebol. Sen. Leomar 
Quintanilha 138 
 
 Necessidade de medidas administrativas no âmbito dos clubes 
e federações de futebol para eliminação de práticas ilícitas e 
reformulação da legislação para o desporto brasileiro. Sen. Álvaro Dias 214 
 
 Indagação à Mesa sobre a possibilidade de prorrogação dos 
trabalhos da CPI do Futebol. Sen.Roberto Requião 219 
 
 Congratulações aos integrantes da CPI do Futebol pelo 
trabalho desenvolvido, em especial ao Presidente Senador Álvaro Dias 
e ao Relator Senador Geraldo Althoff. Sen. Mauro Miranda 301 



 
 Considerações sobre seu  voto em separado ao Relatório da 
CPI do Futebol. Sen. Gilvam Borges 313 
 
 Louvor ao trabalho realizado pela CPI do Futebol, destacando 
a agenda positiva que consta do seu relatório. Sen. Artur da Távola 415 
 
 
(GECEX) 
 
 Importância da iniciativa do Governo na criação da Câmara de 
Gestão do Comércio Exterior (Gecex), a propósito das graves 
deficiências do comércio exterior brasileiro. Sen.Carlos Patrocínio 433 
 
 
GREVE 
 
 Satisfação com o fim da greve dos professores universitários e 
expectativa quanto à reposição das aulas. Sen.Carlos Patrocínio 042 
 
 Críticas ao posicionamento do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso à greve dos professores universitários, bem como à política do 
Governo adotada contra a inflação. Sen. Lauro Campos 400 
 
 
GUERRA 
 
 Reflexão sobre os ataques israelenses a alvos palestinos e a 
guerra do Afeganistão. Sen.Eduardo Suplicy 308 
 
 
HABITAÇÃO 
 
 Defesa da aprovação da emenda que destina R$350 milhões 
para atender a programas de habitação popular. Sen. Mauro Miranda 450 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem pelo transcurso do Dia do Evangélico, no último 
dia 30 de novembro. Sen.Romero Jucá 039 
 
 Associação à homenagem ao Dia do Evangélico. Sen.Carlos 
Patrocínio 040 
 
 Transcurso, em 1º de dezembro, do Dia Nacional da Romênia. 
Sen. Moreira Mendes 067 
 
 Homenagem pelo transcurso, ontem, dos 97 anos de vida do 
jornalista Roberto Marinho. Sen. Iris Rezende 124 



 
 Associando-se à homenagem prestada ao Sr. Roberto Marinho. 
Sen.Ramez Tebet 131 
 
 Homenagem pelo transcurso do Dia Internacional do 
Voluntário. Sen. Jorge Bornhausen 219 
 
 Homenagem a Goiaci Alves Guimarães, que deixa a 
presidência da Associação Brasileira de Agências de Viagem – 
ABAVE. Sen. Romeu Tuma 222 
 
 Homenagem ao jornalista Roberto Marinho pelo transcurso de 
seu 97º aniversário. Sen.Antonio Carlos Junior 224 
 
 Homenagem pelos 55 anos de existência do Serviço Social do 
Comércio – SESC. Sen. Lúcio Alcântara 317 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do executivo do Banco 
do Brasil, Leomar Bezerra Andrade, que teve participação na promoção 
do desenvolvimento da região de Araguaína/TO. Sen. Leomar 
Quintanilha 457 
 
 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
 
 Preocupação com a possibilidade de fechamento do Hospital 
da Universidade Federal de Sergipe, caso sejam demitidos 200 
servidores contratados sem concurso público. Sen. Maria do Carmo 
Alves  473 
 
 
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 
 
 Atenção para a proposta de reajuste das tabelas do Imposto de 
Renda Pessoa Física. Sen.Eduardo Suplicy 407 
 
 
IMPRENSA 
 
 Transcrição, nos Anais do Senado, do artigo do jornal O 
Estado de S.Paulo, edição de 12 de novembro, intitulado “Crise 
política não afeta a agenda do Legislativo“.Sen. Morazildo Cavalcanti 133 
 
 Preocupação com as notícias divulgadas pelo jornal Folha de 
S. Paulo, em 11 de novembro, sobre o narcotráfico na Amazônia 
brasileira. Sen. Morazildo Cavalcanti 261 
 



 Transcrição de artigo publicado no jornal O Estado de S. 
Paulo, em 2 do corrente, intitulado “Governo quer o fim do 
paternalismo na Funai”. Sen. Morazildo Cavalcanti 275 
 
 Elogios à matéria publicada na revista Veja, intitulada “Os xiitas 
da ecologia estão errados: a Amazônia pode e deve ser explorada.” 
Sen. Morazildo Cavalcanti 403 
 
 Transcrição de artigo publicado no jornal O Globo, sobre a 
aprovação, pela Câmara dos Deputados, de gratificação para os 
servidores do Executivo. Sen.Romero Jucá 427 
 
 
IMUNIDADE PARLAMENTAR 
 
 Recebimento pelo Senado Federal, ainda hoje, das alterações 
aprovadas pela Câmara dos Deputados à proposta de Emenda 
Constitucional que dispõe sobre a imunidade parlamentar. 
Sen.Bernardo Cabral  268 
 
 Expectativa quanto à apreciação da lei de imunidade 
parlamentar, que retorna hoje ao Senado Federal. Sen. Mauro Miranda 301 
 
 
ÍNDIO 
 
 Apelo ao Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania para a apreciação de projeto de lei de sua autoria que 
regulamenta a demarcação de terras indígenas. Sen. Morazildo 
Cavalcanti 609 
 
 
MAÇONARIA 
 
 Cumprimentos às lojas maçônicas que estão desenvolvendo 
trabalhos com a juventude brasileira, visando seu aperfeiçoamento 
físico e intelectual. Sen. Morazildo Cavalcanti 508 
 
 
MEDICAMENTO 
 
 Repúdio ao aumento abusivo dos preços dos medicamentos e 
à falta de fiscalização do setor. Sen.Carlos Patrocínio 270 
 
 
MULHER 
 
 Comemoração, no último dia 25 de novembro, do Dia 
Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Sen. Maria 
do Carmo Alves 065 



 
 Participação de S. Ex.ª no Fórum Internacional sobre a 
responsabilidade política da violência contra a mulher, da gravidez 
indesejada e da Aids, realizado na Argentina. Sen.Roberto Freire 093 
 
 Importância do estudo publicado pela Fundação Instituto de 
Pesquisa e Informação do Ceará, sobre a mulher cearense, 
abrangendo as características demográficas, de saúde, de participação 
no mercado de trabalho e na política, na última década. Sen. Lúcio 
Alcântara 429 
 
 Alerta para a necessidade de políticas destinadas ao combate 
à violência doméstica contra a mulher. Sen.Valmir Amaral 613 
 
 
MUSEU 
 
 Inauguração, hoje, na cidade do Recife/PE, de museu que 
abrigou a primeira sinagoga das Américas. Sen.Roberto Freire 093 
 
 
(OMC) 
 
 Comentários sobre as conquistas alcançadas pelo Brasil na 4ª 
Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, realizada 
no mês passado, em Doha, no Qatar. Sen.Romero Jucá 146 
 
 Reflexões sobre o resultado estratégico, para o Brasil, da 
reunião da Organização Mundial do Comércio, em Doha, no Catar. 
Sen. Paulo Hartung 040 
 
 
ORÇAMENTO 
 
 Análise da execução orçamentária para o ano de 2002. Sen. 
Leomar Quintanilha 138 
 
 Defesa do orçamento impositivo. Sen.Sebastião Rocha 223 
 
 Apoio à adoção do orçamento impositivo pelo poder Executivo. 
Sen. Mauro Miranda 450 
 
 Necessidade da reformulação da lei que regulamenta a 
elaboração do orçamento público. Sen.Waldeck Ornelas 457 
 
 Defesa da maior participação do Congresso Nacional na 
discussão do processo orçamentário. Sen. Leomar Quintanilha 507 
 
 Questionamentos sobre os critérios para a liberação de 
recursos das emendas individuais ao Orçamento. Sen. Heloísa Helena 607 



 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 1.413, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2001 (nº 3.446/2001, na Casa de 
origem), que denomina “Aeroporto de Imperatriz – Prefeito Renato 
Moreira” o Aeroporto de Imperatriz, no Estado do Maranhão. Sen. 
Gilvam Borges 011 
 
 Parecer nº 1.414, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 2001 (nº 5.178/2001, na Casa de 
origem), que denomina “Aeroporto do Cacau Escritor Jorge Amado” o 
aeroporto localizado na cidade de Ilhéus, Estado da Bahia. Sen.Antonio 
Carlos Junior 011 
 
 Parecer nº 1.415, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 266, de 2001 (nº 804/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade 
de Proteção à Criança Pobre de Aratuba a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Aratuba, Estado do Ceará. Sen. 
Lúcio Alcântara 013 
 
 Parecer nº 1.416, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 339, de 2001 (nº 892/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação São Francisco para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Pedra Branca, Estado do Ceará. 
Sen. Lúcio Alcântara 014 
 
 Parecer nº 1.417, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 350, de 2001 (nº 915/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Educacional Erich Gade para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Caratinga, Estado de 
Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira 016 
 
 Parecer nº 1.418, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 359, de 2001 (nº 921/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Clarim de Palmas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Paracuru, Estado do 
Ceará. Sen. Lúcio Alcântara 018 
 
 Parecer nº 1.419, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 360, de 2001 (nº 927/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Educadora FM – RACE/FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba. 
Sen.Antonio Carlos Junior 020 



 
 Parecer nº 1.420, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV São José do Rio Preto Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo. Sen.Pedro Piva 021 
 
 Parecer nº 1.421, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 372, de 2001 (nº 972/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária “Caminho do Sol” a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Queluz, Estado de São Paulo. Sen.Pedro 
Piva  022 
 
 Parecer nº 1.422, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 373, de 2001 (nº 991/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cristalense de Radiodifusão A Executar Serviço de 
Radiodifusão comunitária na cidade de Cristais, Estado de Minas 
Gerais. Sen. Francellino Pereira. 023 
 
 Parecer nº 1.423, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 374, de 2001 (nº 1.054/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de Mineiros do Tietê – SP a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mineiros do 
Tietê, Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma 025 
 
 Parecer nº 1.424, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 86, de 1999, 
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta parágrafo ao 
art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho. Sen. Osmar Dias 026 
 
 Parecer nº 1.425, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2001, 
de autoria do Senador Sebastião Rocha, que altera o Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para o fim de definir 
o crime de coação no curso da atividade administrativa. Sen. José 
Fogaça  028 
 
 Parecer nº 1.426, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/43, de 2001 (nº 2.872/2001, na 
origem), do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, 
encaminhando solicitação do Município de Juiz de Fora – MG, para 
contratar operação de crédito Finame junto ao Banco ABN AMRO Real 
S.A. no valor de R$6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais). 
Sen.Carlos Bezerra 081 
 
 Parecer nº 1.427, de 2001, da Comissão de Assuntos 



Econômicos, sobre o Ofício nº S/44, de 2001, do Senhor Presidente do 
Banco Central do Brasil, que encaminha ao Senado Federal 
manifestação do Banco Central do Brasil acerca da solicitação da 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora – MG, para que possa contratar 
operação de crédito com o Banco ABN AMRO Real S.A. – Leasing, no 
valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para 
renovação da frota de veículos do Município. Sen.Carlos Bezerra 082 
 
 Parecer nº 1.428, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000 (nº 855, de 
1999, na Casa de origem). Sen. Antônio Carlos Valadares. 121 
 
 Parecer nº 1.429, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre a Mensagem nº 251, de 2001 (nº 1.257/2001, na 
origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Sebastião do Rego Barros Netto, para exercer o cargo de 
Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo-ANP. Sen. Romeu 
Tuma  167 
 
 Parecer nº 1.430, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre a Mensagem nº 252, de 2001 (nº 1.258/2001, na 
origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Luís Augusto Horta Nogueira, para exercer o cargo de Diretor 
da Agência Nacional do Petróleo-ANP. Sen.Teotônio Vilela Filho 167 
 
 Parecer nº 1.431, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 259, de 2001 (nº 1.286/2001, na 
origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Beny Parnes para exercer o cargo de Diretor do Banco Central 
do Brasil. Sen.Bello Parga 168 
 
 Parecer nº 1.432, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2001 (nº 4.302/98, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre 
o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências 
e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de 
serviços a terceiros. Sen. Moreira Mendes 169 
 
 Parecer nº 1.433, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2001 
(nº 4.302/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 
1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e 
dá outras providências e dispõe sobre as relações de trabalho na 
empresa de prestação de serviços a terceiros. Sen.Sebastião Rocha 172 
 
 Parecer nº 1.434, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2001 (nº 
4.302/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 



que altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que 
dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras 
providências e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de 
prestação de serviços a terceiros. Sen.Paulo Souto 174 
 
 Parecer nº 1.435, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 2001 
(nº 3.474/2000, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, referentes a recursos e ao reexame 
necessário. Sen. Osmar Dias 184 
 
 Parecer nº 1.436, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 48, 
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Bernardo Cabral, 
que altera o caput do art. 27 da Constituição Federal. Sen. Osmar Dias 189 
 
 Parecer nº 1.437, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 38, 
de 2000, que dá nova redação ao § 2º do art. 55 da Constituição 
Federal, para exigir voto ostensivo no caso de perda de mandato de 
Deputado e Senador nas hipóteses dos incisos I, II e VI do caput do 
mesmo artigo. Sen. José Eduardo Dutra 190 
 
 Parecer nº 1.438, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 517, de 1999, de autoria do Senador Luiz 
Estevão, que determina a apresentação por instituição de ensino 
superior de certificado de avaliação positiva para participação em 
programa de financiamento a estudante, e dá outras providências. 
Sen.Emília Fernandes 195 
 
 Parecer nº 1.439, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2001, de autoria do Senador 
Pedro Ubirajara, que denomina ”Rodovia Deputado Flávio Derzi“ trecho 
da rodovia BR-158. Sen.Juvêncio da Fonseca 198 
 
 Parecer nº 1.440, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 253, de 2001 (nº 1.272/2001, 
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor SYNESIO SAMPAIO GOES FILHO, Ministro de Primeira 
Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica. Sen.Carlos 
Wilson  241 
 
 Parecer nº 1.441, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 254, de 2001 (nº 1.273/2001, 
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Argentina. Sen.Carlos Wilson 242 
 



 Parecer nº 1.442, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2001 (nº 2.208, de 
1999, na Casa de origem). Sen. Ronaldo Cunha Lima. 244 
 
 Parecer nº 1.443, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 59, de 2001. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 290 
 
 Parecer nº 1.444, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 60, de 2001. Sen. Carlos 
Wilson.  291 
 
 Parecer nº 1.445, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 346, de 2001 (nº 905/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Desenvolvimento Comunitário de Avelinópolis-GO a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Avelinópolis, Estado 
de Goiás. Sen. Mauro Miranda 442 
 
 Parecer nº 1.446, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 362, de 2001 (nº 934/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
MR Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Sen. 
Gilvam Borges 443 
 
 Parecer nº 1.447, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de 2001 (nº 302/1999, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Itapuã de Rio Claro Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Claro, 
Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma 444 
 
 Parecer nº 1.448, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 378, de 2001 (nº 939/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação e 
Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taubaté, Estado de 
São Paulo. Sen. Romeu Tuma 445 
 
 Parecer nº 1.449, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 322, de 2001. (nº 
810, de 2000, na Câmara dos Deputados). Sen. Mozarildo Cavalcanti. 478 
 
 Parecer nº 1.450, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 248, de 2001 (nº 1.250/2001, na 
origem), do Presidente da República, que encaminha pleito do Estado 
do Piauí, solicitando autorização do Senado Federal para contratar 
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, com o Banco Internacional para Reconstrução e 



Desenvolvimento – BIRD, no valor de US$22,500,000.00 (vinte e dois 
milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América). 
Sen.Pedro Piva 556 
 
 Parecer nº 1.451, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/49, de 2001 (nº 3.251/2001, na 
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha ao 
Senado Federal pedido do Estado do Tocantins para contratar 
operação de crédito com o Mediocredito Centrale para financiamento 
do Projeto de Eixos Rodoviários de Integração e Desenvolvimento, no 
valor de US$100,341,982.50 (cem milhões, trezentos e quarenta e um 
mil, novecentos e oitenta e dois dólares dos Estados Unidos da 
América e cinqüenta centavos). Sen.Carlos Bezerra 560 
 
 Parecer nº 1.452, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 257, de 2001, do Presidente da 
República, que encaminha pleito do Governo do Estado de Sergipe, 
solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de 
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no 
valor de US$20,800,000.00 (vinte milhões e oitocentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América). Sen.Freitas Neto 563 
 
 Parecer nº 1.453, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2001-
Complementar, de autoria do Senador Romeu Tuma, que atualiza a 
ementa e altera o artigo 1º da  Lei Complementar nº 51, de 20 de 
dezembro de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do funcionário 
policial, nos termos do artigo 103, da Constituição Federal, para 
regulamentar a aposentadoria da mulher servidora policial. Sen. Maria 
do Carmo Alves 567 
 
 Parecer nº 1.454, de 2001, da Co missão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 264, de 2001 (nº 1.301/2001, na 
origem), do Presidente da República, que propõe a elevação 
temporária do limite de endividamento da Petrobras Transporte S/A – 
Transpetro, no valor de R$1,01 bilhão; destinado à assunção de dívida 
relativa a navios transferidos à empresa pela Petrobras S.A. (R$595 
milhões), à aquisição de novas embarcações (R$379 milhões) e à 
aquisição de sede e investimentos em informática (R$36 milhões). Sen. 
José Agripino Maia 568 
 
 Parecer nº 1.455, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 280, de 2001, do Presidente da 
República, encaminhando ao Senado Federal proposta para que seja 
autorizada a República Federativa do Brasil a contratar operação de 
crédito externo no valor equivalente a até US$8,880,000.00 (oito 
milhões, oitocentos e oitenta mil dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD. Sen.Romero Jucá 571 



 
 Parecer nº 1.456, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que dá redação final da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 12, de 2001. Sen. Paulo Hartung. 589 
 
 Parecer nº 1.457, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2001 (nº 2.359/2000, na Casa de 
origem), que institui o ano 2002 como “Ano Nacional Carlos Drummond 
de Andrade”. Sen.Tião Viana 605 
 
 
PARTIDO POLÍTICO 
 
 Confirmação, em convenção nacional do PSB, do lançamento 
de candidatura própria para presidente da República. Sen. Ademir 
Andrade. 060 
 
 
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 
 Defesa da priorização da educação entre as metas de 
desenvolvimento do País, questionando vetos presidenciais a 
solicitações de novos recursos para atender projetos constantes do 
Plano Nacional de Educação (PNE). Sen. Gilvam Borges 132 
 
 
POEMA 
 
 Transcrição do poema de Carlos Drumonnd de Andrade 
intitulado “ A bomba”. Sen.Eduardo Suplicy 308 
 
 
POLÍTICA EXTERNA 
 
 Avaliação dos erros cometidos pelo Brasil no passado, no que 
tange à sua política externa, defendendo a união com blocos 
econômicos fortes. Sen.Gerson Camata 408 
 
 
PRÊMIO SENADOR MILTON CAMPOS 
 
 Participação  na solenidade de entrega do 5º Prêmio Senador 
Milton Campos de monografias, oferecido aos universitários de todo o 
País. Sen. Luiz Otávio 318 
 
 
PROFESSOR 
 
 Defesa de melhores condições de trabalho e da recuperação 
salarial dos professores brasileiros. Sen.Emília Fernandes 466 



 
 
PROFISSÃO LIBERAL 
 
 Necessidade de ajustamento jurídico dos conselhos de 
fiscalização das profissões liberais. Sen.Carlos Bezerra 141 
 
 
PROJETO DE LEI  
 
 Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2001, que dá nova 
redação aos artigos 39 e 40, da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 
2000, que “dispõe sobre a novação de dívidas do Fundo de 
Compensação de Variação Salariais – FCVS; altera o Decreto-Lei nº 
2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 
14 de março de 1990, 5 de dezembro de 1990 e 28 de julho de 1993, 
respectivamente, e dá outras providências”. Sen. Ademir Andrade 031 
 
 Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 676, de 1999, 
de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei nº 9.496, de 11 de 
setembro de 1997, modificando o índice de atualização monetária dos 
contratos de refinanciamento das dívidas estaduais. Sen.Ramez Tebet 059 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 265, de 2001, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização de exame oftalmológico para detecção 
de catarata congênita em recém-nascidos. Sen. Marluce Pinto 084 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2001, que institui a renda 
básica incondicional ou a renda de cidadania e dá outras providências. 
Sen.Eduardo Suplicy 107 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 267, de 2001, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 5º e altera a redação da alínea ”a” do § 3º do 
art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que restabelece 
princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, que institui o 
Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e dá outras 
providências. Sen.Roberto Requião 110 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 269, de 2001, que altera artigos da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre as características dos capacetes 
de uso obrigatório por motociclistas. Sen.Carlos Bezerra 113 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 270, de 2001, que denomina 
”Plácido de Castro“ o Aeroporto Internacional de Rio Branco. Sen. 
Nabor Júnior 203 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 271, de 2001, que altera a Lei nº 
9.491, de 9 de setembro de 1997, para excluir de suas disposições as 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte. Sen. Marina 



Silva  204 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 272, de 2001, que estabelece 
condições especiais para o pagamento de prestações da casa própria 
quando o mutuário se torna desempregado e dá outras providências. 
Sen.Carlos Bezerra 205 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999 – Complementar, 
que dispõe sobre os direitos e as garantias do contribuinte e dá outras 
providências. Sen. Jorge Bornhausen 243 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 273, de 2001, que altera a Lei nº 
8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquias), para vedar a 
sublocação de imóveis, pelo franqueador, por valor superior ao da 
locação. Sen.Carlos Bezerra 303 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 274, de 2001, que acrescenta 
parágrafo ao art. 94 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o 
posicionamento de redutores de velocidade ao longo de vias com 
passagens de pedestre demarcadas. Sen.Carlos Bezerra 421 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 275, de 2001, que autoriza o 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a 
conceder empréstimos para as empresas de transporte aéreo. Sen. 
Moreira Mendes 447 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 276, de 2001, que modifica o art. 
40 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de 
Aeronáutica), instituindo o regime de concessão de direito real de uso 
para utilização de áreas aeroportuárias pelos concessionários e 
permissionários de serviços aéreos públicos. Sen. Moreira Mendes 448 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2001, que dispõe sobre a 
isenção de responsabilidade civil para pessoas voluntárias que prestam 
serviços de assistência ou atendimento de emergência. Sen.Tião Viana 577 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Discussão do Projeto de Resolução nº 59, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão 
de seu Parecer nº 1.426, de 2001, Relator: Senador Carlos Bezerra), 
que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG a contratar operação de 
crédito Finame junto ao Banco ABN AMRO Real S/A, no valor de R$ 
6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais). Sen. Arlindo Porto 289 
 
 Encaminhando à votação Projeto de Resolução nº 60, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão 
de seu Parecer nº 1.427, de 2001, Relator: Senador Carlos Bezerra), 



que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG a contratar operação de 
crédito com Banco ABN AMRO Real S/A – Leasing, no valor de R$ 
1.200.000,00  (um milhão e duzentos mil reais). Sen. José Alencar 290 
 
 Redação final do Projeto de Resolução nº 59, de 2001. Sen. 
Morazildo Cavalcanti 290 
 
 Redação final do Projeto de Resolução nº 60, de 2001 
Sen.Carlos Wilson 291 
 
 Projeto de Resolução nº 61, de 2001, que dá o nome de Mário 
Covas à sala de sessões da Comissão de Fiscalização e Controle do 
Senado Federal. Sen.Freitas Neto 115 
 
 
PRONUNCIAMENTO 
 
 Comentários ao pronunciamento do Senador Bernardo Cabral. 
Sen.Edison Lobão 268 
 
 Associa-se ao pronunciamento do Senador Artur da Távola. 
Sen.Edison Lobão 420 
 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2001, que altera 
a redação do artigo 159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal 
(define novo percentual de participação no produto da arrecadação do 
Imposto de Renda e do IPI, destinada à programas de financiamento 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste). Sen. Ademir Andrade 056 
 
 Participação de representantes do Governo Federal, amanhã, 
em audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, para discutir a Proposta de Emenda à Constituição, que cria 
uma nova forma de tributação para combustíveis. Sen.Romero Jucá 100 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 1995, que dá nova 
redação ao inciso X do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal 
(isenção de ICMS). Sen.Geraldo Melo 117 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2001, que altera 
a redação do artigo 159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal 
(define novo percentual de participação no produto da arrecadação do 
imposto de renda e do IPI, destinada à programas de financiamento 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste). Sen. Ademir Andrade 118 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2001, que altera 
a redação do artigo 159, inciso I, alínea ”c“, da Constituição Federal 
(define novo percentual de participação no produto da arrecadação do 



imposto de renda e do IPI, destinada a programas de financiamento 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste). Sen.Ademir Andrade 239 
 
 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 243 
 
 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 292 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2001, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. 
Sen.Antonio Carlos Valadares 293 
 
 Discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 
2001 (nº 277/2000, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera os artigos 149, 155 e 177 da 
Constituição Federal (dispondo que as contribuições sociais e de 
intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas 
decorrentes de exportação, contudo podendo incidir sobre a 
importação de bens ou serviços de telecomunicações, derivados de 
petróleo e combustíveis, define alíquotas e competência). Sen.Roberto 
Saturnino 422 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2001, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. 
Sen.Antonio Carlos Valadares 422 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2001, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. 
Sen.Antonio Carlos Valadares 477 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 2000, que altera 
a redação do § 4º do art. 225 da Constituição Federal (inclui o Pantanal 
Sul Mato-Grossense como patrimônio nacional). Sen.Ramez Tebet 477 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 2001 (nº 308/96, 
na Câmara dos Deputados), que dá nova redação à alínea "c" do inciso 
XVI do art. 37 da Constituição Federal (inclui dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde na permissão para acumular dois 
cargos públicos remunerados). Sen.Ramez Tebet 477 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2001, que dispõe 



sobre o Fundo de Desenvol Sen.Antonio Carlos Valadares 584 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2001 (nº 
277/2000, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera os artigos 149, 155 e 177 da Constituição Federal 
(dispondo que as contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, 
contudo podendo incidir sobre a importação de bens ou serviços de 
telecomunicações, derivados de petróleo e combustíveis, define 
alíquotas e competência). Sen. Paulo Hartung 589 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 2000, que altera 
a redação do § 4º do art. 225 da Constituição Federal (inclui o Pantanal 
Sul Mato-Grossense como patrimônio nacional). Sen.Ramez Tebet 600 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2001, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. 
Sen.Antonio Carlos Valadares 601 
 
 
QUESTÃO URBANA 
 
 Considerações sobre os aspectos da concentração urbana no 
país. Sen. Paulo Hartung  085 
 
 
RACIONAMENTO ENERGÉTICO 
 
 Prejuízos causados à região Nordeste pela imposição do 
racionamento de energia elétrica. Sen. Maria do Carmo Alves 286 
 
 
RELATOR 
 
 Anúncio da designação do Senador José Fogaça para relatar a 
matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Sen.Bernardo Cabral 268 
 
 
RENDA BÁSICA 
 
 Apresentação de projeto de lei, que institui uma renda básica 
incondicional ou a renda de cidadania. Sen.Eduardo Suplicy 088 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 671, de 2001, solicitando a retirada, em 



caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 263, de 2000, de sua 
autoria.Sen.Geraldo Cândido 060 
 
 Requerimento nº 674, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2001, com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 44, de 2000 e o Projeto de Lei do Senado nº 35, 
de 2001, que já se encontram apensados, por regularem a mesma 
matéria. Sen. Lúcio Alcântara 060 
 
 Requerimento nº 721, de 2001, solicitando o desapensamento 
do Projeto de Resolução nº 57, de 2001, para que tenha tramitação 
autônoma. Sen. Marina Silva 115 
 
 Requerimento nº 722, de 2001, solicitando voto de aplausos e 
congratulações ao atleta Raí Oliveira. Sen. Maguito Vilela  115 
 
 Requerimento nº 723, de 2001, de urgência para o Projeto de 
Resolução nº 59, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº S/43, de 
2001, que encaminha ao Senado Federal Parecer DEDIP nº 25, de 
2001, de 29 de outubro último, contendo manifestação do Banco 
Central do Brasil acerca do pedido do Município de Juiz de Fora (MG) 
para contratar operação de crédito com o Banco ABN AMRO Real S.A. 
– FINAME – destinado à aquisição de caminhões, tratores, 
retroescavadeiras e similares, no valor de R$6.800.000,00 (seis 
milhões e oitocentos mil reais). Sen. Lúcio Alcântara 117 
 
 Requerimento nº 724, de 2001, de urgência para o Projeto de 
Resolução nº 60, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº S/44, de 
2001, que encaminha ao Senado Federal Parecer DEDIP nº 26, de 
2001, de 29 de outubro último, contendo manifestação do Banco 
Central do Brasil acerca do pedido do Município de Juiz de Fora (MG) 
para contratar operação de crédito com o Banco ABN AMRO Real S.A. 
– Leasing para renovação de frota de veículos, no valor de 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Sen. Lúcio Alcântara 117 
 
 Requerimento nº 628, de 2001, solicitando informações ao 
Ministro de Estado da Fazenda sobre a mudança para adaptar os 
cálculos da dívida externa brasileira às normas internacionais e os 
novos critérios adotados pelo Banco Central referentes a empréstimos 
entre matrizes e filiais que passou a ser classificado como 
investimentos diretos. Sen.Eduardo Suplicy 120 
 
 Requerimento nº 635, de 2001, solicitando informações ao 
Ministro de Estado da Fazenda sobre o perfil da dívida do setor 
agropecuário, a partir de 1990, a serem obtidas junto aos agentes 
financeiros e Banco Central, inclusive os recursos dos Fundos 
Constitucionais, Pronaf, Procera, Proger Rural e BNDES/Finame. Sen. 
Heloísa Helena 120 
 
 Requerimento nº 727, de 2001, solicitando que além da 



Comissão de Assuntos Sociais, constante do despacho inicial dado ao 
Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2000, seja ouvida também a 
Comissão de Assuntos Econômicos. Sen.Wellington Roberto 122 
 
 Requerimento nº 728, de 2001, de autoria do Senador Osmar 
Dias, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda as informações que 
menciona. Sen. Osmar Dias 200 
 
 Requerimento nº 729, de 2001 (nº 16-CRE/2001, na origem), 
solicitando que seja enviada moção ao Governo e ao Congresso dos 
Estados Unidos da América, manifestando a preocupação do Senado 
Federal da República Federativa do Brasil com as anunciadas medidas 
protecionistas recomendadas pela Comissão de Comércio 
Internacional, vinculada ao Governo Americano, e que poderão afetar 
significativamente as exportações brasileiras de aço para aquele País. 
Sen.Ricardo Santos 201 
 
 Requerimento nº 730, de 2001, solicitando que a Hora do 
Expediente da sessão do dia 12 do corrente seja dedicada à 
apresentação e lançamento dos tratados da Agenda 21 Infantil, em 
processo de construção pela Conferência Criança Brasil no Milênio – 
CCBM, endossada pela Agência das Nações Unidas para Programas 
Ambientais – UNEP. Sen.Ramez Tebet 225 
 
 Requerimento nº 731, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 2001, que altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas 
urbanas e dá outras providências e dispõe sobre as relações de 
trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Sen. Lúcio 
Alcântara 226 
 
 Requerimento nº 729, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando seja enviada moção 
dirigida ao Governo e ao Congresso dos Estados Unidos da América, 
manifestando a preocupação do Senado Federal com as anunciadas 
medidas protecionistas recomendadas pela Comissão de Comércio 
Internacional, vinculado ao Governo Americano e que poderão afetar 
significativamente as exportações brasileiras de aço para aquele País. 
Sen.Ricardo Santos 287 
 
 Requerimento nº 678, de 2001, solicitando o desapensamento 
do Projeto de Lei do Senado nº 16, de 2001, do Projeto de Lei do 
Senado nº 133, de 1999. Sen. Mauro Miranda 301 
 
 Requerimento nº 680, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 503, de 1999, de sua 
autoria.Sen.Pedro Simon 301 
 
 Requerimento nº 736, de 2001, solicitando ao Ministro dos 



Transportes as informações que menciona. Sen.Emília Fernandes 420 
 
 Requerimento nº 737, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 53, de 2000. Sen. Marina 
Silva  473 
 
 Requerimento nº 738, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Justiça as informações que menciona. Sen. Morazildo 
Cavalcanti 473 
 
 Requerimento nº 740, de 2001, solicitando a retirada da 
Emenda nº 1, de Plenário, de sua autoria, oferecida ao Projeto de Lei 
do Câmara nº 99, de 2001, que autoriza doação de imóvel de 
propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social. Sen.Waldeck 
Ornelas  474 
 
 Requerimento nº 739, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Planejamento e Orçamento as informações que menciona. 
Sen. Mauro Miranda 474 
 
 Requerimento nº 741, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 62, de 2001, que autoriza o Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor 
de vinte e dois milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América. Sen.Freitas Neto 575 
 
 Requerimento nº 742, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 63, de 2001, que autoriza o Estado do Tocantins a 
contratar operação de crédito externo, junto ao Mediocredito Centrale, 
no valor de cem milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e 
oitenta e dois dólares dos Estados Unidos da América e cinqüenta 
centavos, equivalentes a duzentos e sessenta e oito milhões, quarenta 
e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos, em 
28 de setembro de 2001. Sen.Pedro Piva 575 
 
 Requerimento nº 743, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 64, de 2001, que autoriza o Estado de Sergipe a 
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no 
valor de vinte milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América. Sen. Lúcio Alcântara 576 
 
 Requerimento nº 744, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 65, de 2001, que autoriza a elevação temporária do limite 
de endividamento da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), no valor 



de um bilhão e dez milhões de reais. Sen. Lúcio Alcântara 577 
 
 Requerimento nº 745, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 66, de 2001, que autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a 
até oito milhões, oitocentos e oitenta mil dólares dos Estados Unidos 
da América, com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD. Sen. Lúcio Alcântara 577 
 
 Requerimento nº 746, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do velejador neozelandês Peter Blake, ocorrido 
no último dia 5 de dezembro, em Macapá/AP. Sen.Sebastião Rocha 581 
 
 Requerimento nº 747, de 2001, solicitando que os Projetos de 
Lei do Senado nºs 216, de 1999, e 271, de 2000, que tramitam em 
conjunto, sejam remetidos à apreciação das Comissões de Assuntos 
Econômicos. Sen.Eduardo Siqueira Campos 582 
 
 Requerimento nº 748, de 2001, solicitando que os Projetos de 
Lei do Senado nºs 216, de 1999, e 271, de 2000, que tramitam em 
conjunto, sejam remetidos à apreciação das Comissões de, de 
Educação. Sen.Eduardo Siqueira Campos 582 
 
 Requerimento nº a 749, de 2001, solicitando que os Projetos de 
Lei do Senado nºs 216, de 1999, e 271, de 2000, que tramitam em 
conjunto, sejam remetidos à apreciação das Comissões de e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente. Sen.Eduardo 
Siqueira Campos 582 
 
 Requerimento nº 752, de 2001, de urgência para Projeto de Lei 
da Câmara nº 107, de 2001, que institui o ano 2002 como “Ano 
Nacional Carlos Drummond de Andrade”. Sen.Tião Viana 606 
 
 Requerimento nº 753, de 2001, de urgência para Projeto de Lei 
do Senado nº 149, de 2001-Complementar. Sen.Francelino Pereira 607 
 
 
RIO SÃO FRANCISCO 
 
 Registro da presença do presidente da Assembléia Legislativa 
de Sergipe, Deputado Bosco Costa, membro da Comissão dos Estados 
Nordestinos, que estuda medidas para a revitalização do Rio São 
Francisco. Sen.Antonio Carlos Valadares 099 
 
 
RODOVIA 
 
 Precariedade da rodovia Belém-Brasília. Sen.Carlos Patrocínio 270 
 



 Estabelecimento de critérios mais adequados à escolha de 
prioridades para a recuperação das estradas federais. Sen.Edison 
Lobão  303 
 
 
SEGURO 
 
 Apresentação de projeto de lei do Senado, de sua autoria, que 
veda a inclusão de cláusula, nos contratos de seguro, que determine 
seu cancelamento automático no caso de inadimplência. Sen.Eduardo 
Siqueira Campos 145 
 
 
SEMINÁRIO 
 
 Informações sobre palestra a ser proferida pelo governador do 
Estado do Ceará, Tasso Jereissati, na sede do Banco Mundial, em 
Washington, no seminário “Participação, Descentralização e 
Desenvolvimento Rural”. Sen. Lúcio Alcântara 098 
 
 
SERVIÇO PÚBLICO 
 
 Apelo ao Governo Federal para uma solução definitiva para a 
greve de diversos setores do funcionalismo público federal. Sen.Emília 
Fernandes 122 
 
 Elogios à iniciativa do Senador Ramez Tebet de convocar 
sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se amanhã, para 
apreciação de créditos suplementares, destinados ao pagamento de 
servidores públicos civis e militares. Sen. Romeu Tuma 131 
 
 Urgência para aprovação de plano de carreira para o servidor 
público federal. Sen.Valmir Amaral 431 
 
 
(SESC) 
 
 Homenagem pelos 55 anos de existência do Serviço Social do 
Comércio – SESC. Sen. Lúcio Alcântara 317 
 
 
SINDICALISTA 
 
 Contestação da versão oficial do assassinato do sindicalista 
João Dantas, do Rio Grande do Norte. Sen. Marina Silva 254 
 
 
(SINE) 
 



 Congratulações ao Sistema Nacional de Emprego – SINE – 
pelo trabalho que vem realizando no atendimento aos trabalhadores 
tocantinenses, por meio do Programa Estadual de Qualificação 
Profissional. Sen.Carlos Patrocínio 149 
 
 
SISTEMA TRIBUTÁRIO 
 
 Considerações sobre o sistema tributário brasileiro. Sen. Iris 
Rezende  453 
 
 
SUCESSÃO PRESIDENCIAL 
 
 Críticas às declarações do candidato à Presidência da 
República, Sr. Ciro Gomes, aos políticos brasileiros. Sen. Morazildo 
Cavalcanti 133 
 
 
TARIFA PÚBLICA 
 
 Protesto diante do anúncio de elevação das tarifas públicas. 
Sen. Osmar Dias 302 
 
 
TECNOLOGIA AGRÍCOLA 
 
 Realização na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, entre 
os dias 9 a 12 de abril do próximo ano, da feira de tecnologia agrícola 
do País, a Agrishow Cerrado 2002. Sen.Carlos Bezerra 616 
 
 
TELEFONIA 
 
 Registro do oferecimento, pela Brasil Telecom, dos serviços de 
data center, a partir do corrente mês, aos clientes pessoas jurídicas. 
Sen. Mauro Miranda 432 
 
 
TERMELÉTRICA 
 
 Inconveniência da construção de usina termelétrica movida à 
carvão no município de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro. 
Sen.Geraldo Cândido 212 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
 
 Transcurso do jubileu do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região.Sen. Romeu Tuma 222 



 
 
VIAGEM OFICIAL 
 
 Registro de viagem oficial realizada a Taiwan, enfatizando a 
possibilidade de se dinamizar o comércio bilateral entre aquele país e o 
Brasil. Sen. Moreira Mendes 471 
 
 
VIOLÊNCIA 
 
 Reflexão sobre a gravidade da violência no campo, lamentando 
a morte do trabalhador rural Cleudenir de Almeida, no município de 
Buritis-RO. Sen.Amir Lando 140 



SENADO FEDERAL

Ata da 166ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 3 de de zem 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, Mo za ril do Ca val can ti e Car los Pa tro cí nio

ÀS 14 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 – Antô nio Car los Va la da res –
Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Edi son Lo bão –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Fer nan do Ri be i ro – Fran -
ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do 
Cân di do – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil -
vam Bor ges – Iris Re zen de – João Alber to Sou za – Jor -
ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car – José
Co e lho – José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – 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 – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo za ril do Ca -
val can ti – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Ri car do San tos – Ro ber -
to Fre i re – Ro ber to Sa tur ni no – Ro bin son Vi a na – Ro -
me ro Jucá – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral.

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 52 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 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

MENSAGEM Nº 262, DE 2001
(Nº 1.288, 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 III, alí nea
f, 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 con si de ra ção de Vos sas
Exce lên ci as o nome do Se nhor Au gus to Sevá, para o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma —
Anci ne, com man da to de 3 anos.

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.





















PARECERES

PARECER Nº 1.413, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca cão, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 98, de 2001,
(nº 446/2001, na Casa de ori gem), que de -
no mi na “Ae ro por to de Impe ra triz – Pre fe -
i to Re na to Mo re i ra” o Ae ro por to de Impe -
ra triz, no Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são de
Edu ca ção, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 98, de 2001 (PL nº 3.446, de 2000, na
Casa de ori gem), que pro põe de no mi nar “Ae ro por to
de Impe ra triz Pre fe i to Re na to Mo re i ra” o Ae ro por to de 
Impe ra triz, no Esta do do Ma ra nhão.

O pro je to pre ten de ho me na ge ar “um dos mais
ilus tres ho mens pú bli cos do Mu ni cí pio de Impe ra triz”,
ci da de da qual foi por duas ve zes pre fe i to, em ges tões 
que te ria mar ca do com sua in can sá vel dis po si ção de
lu tar com di na mis mo pelo de sen vol vi men to e pro -
gres so do Mu ni cí pio, com me di das de ine gá vel im por -
tân cia para a re gião". Re na to Mo re i ra teve seu se gun -
do man da to “in ter rom pi do co var de men te por as sas si -
nos, por con tra ri ar in te res ses es cu sos e es pú ri os com 
os qua is não con cor da va”.

Na Câ ma ra, o pro je to foi apro va do nas Co mis -
sões de Vi a ção e Trans por tes; de Edu ca ção, Cul tu ra
e Des por tos; e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da -
ção. Nes ta Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de -
ral, não re ce beu emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

A ho me na gem à fi gu ra do Pre fe i to Re na to Mo re -
i ra é um tri bu to à sua ca pa ci da de de tra ba lho, re ti dão
e ho nes ti da de e, so bre tu do, à sua co ra gem de en fren -
tar o cri me or ga ni za do ins ta la do na re gião. A es co lha
de seu nome para de sig nar o ae ro por to da ci da de é a
opor tu ni da de de se aten der a um pre i to da po pu la ção
de Impe ra triz e, ao mes mo tem po, per pe tu ar sua me -
mó ria como exem plo de ho mem pú bli co para as fu tu -
ras ge ra ções ma ra nhen ses.

O pro je to aten de aos re qui si tos cons ti tu ci o na is
for ma is re la ti vos à com pe tên cia le gis la ti va da União,
às atri bu i ções do Con gres so e à ini ci a ti va par la men -
tar. É res pal da do pela Lei nº 1.909, de 21 de ju nho dc
1953, que es ta be le ce, em seu art. lº, que “os ae ro por -
tos bra si le i ros te rão em ge ral a de no mi na ção das pró -
pri as ci da des, vi las ou po vo a dos em que se en con -

trem (...)”, po den do ain da ter a “de sig na ção de um
nome de bra si le i ro que te nha pres ta do re le van te ser -
vi ço à ca u sa da Avi a ção, ou de um fato his tó ri co na ci -
o nal”. Ade ma is, o pro je to se en con tra va za do em boa
téc ni ca le gis la ti va.

III – Voto

Pelo ex pos to, con clu í mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 98, de 2001.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Gil vam Bor ges, Re la -
tor – Antô nio Car los Jú ni or – Fre i tas Neto – Pe dro
Piva – Val mir Ama ral – Ge ral do Cân di do – Lú cio
Alcân ta ra – Emi lia Fer nan des – Na bor Jú ni or –
Ger son Ca ma ta – Alva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 1.909,  DE 21 DE JULHO DE 1953

Dis põe so bre a de no mi na ção dos
ae ro por tos e ae ró dro mos na ci o na is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu pro mul go,
nos ter mos do ar ti go 70, § 4º, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, a se guin te lei:

Art. 1º Os ae ro por tos bra si le i ros te rão em ge ral
a de no mi na ção das pró pri as ci da des, vi las ou po vo a -
dos em que se en con trem, de cla ran do-se a po si ção
Nor te, Sul, Les te ou Oes te, quan do hou ver mais de
um na lo ca li da de.

§ 1º Sem pre me di an te lei es pe ci al para cada
caso po de rá um ae ro por to ou um ae ró dro mo ter a de -
sig na ção de um nome de bra si le i ro que te nha pres ta -
do re le van te ser vi ço à ca u sa da Avi a ção, ou de um
fato his tó ri co na ci o nal.

§ 2º São con ser va das as de no mi na ções “San -
tos Du mont” e “Bar to lo meu de Gus mão” para os ae ro -
por tos do Rio de Ja ne i ro e “Sal ga do Fi lho”, “Pin to
Mar tins”, “Au gus to Se ve ro”, “Gu a ra ra pes e Pal ma -
res”, res pec ti va men te, para os ae ro por tos de Por to
Ale gre, For ta le za, Na tal, Re ci fe e Ma ce ió.
....................................................................................

PARECER Nº 1.414, DE 2001

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 115, de 2001, 
(nº 5.178/2001, na Casa de ori gem) que
de no mi na “Ae ro por to do Ca cau Escri tor
Jor ge Ama do” o ae ro por to lo ca li za do na
ci da de de Ilhéus, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or



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 do Se na do nº 115, de 2001
(PL nº 5.178/2001), de au to ria do De pu ta do Ro land La -
vig ne. A ini ci a ti va visa subs ti tu ir a de no mi na ção atu al do 
Ae ro por to de Ilhéus/Ba hia, na Ci da de de Ilhéus, por
”Ae ro por to do Ca cau Escri tor Jor ge Ama do“.

Jus ti fi ca o ilus tre au tor da pro po si ção que
”Ilhéus, pela sua cul tu ra, pela sua be le za, pela sua
gen te, que se trans for mou em per so na gens de Jor ge
Ama do, não po de ria de i xar de ho me na ge ar eter na -
men te este mito que cons ter nou e en tris te ceu todo o
povo bra si le i ro com o seu fa le ci men to“.

Com ple men ta, ain da, que ”para se fa zer jus ti ça
e eter ni zar um nome de um bra si le i ro que tan to enal -
te ceu o Bra sil, nada mais dig no do que a de no mi na -
ção do Ae ro por to de Ilhéus pas se a se cha mar: ‘Ae ro -
por to do Ca cau Escri tor Jor ge Ama do’, para que se
tor ne eter no a jun ção do ca cau com seu nome, pro du -
to tão enal te ci do por Jor ge Ama do em suas his tó ri as
de luta e amor".

É o re la tó rio.

II – Aná li se

É cer ta men te lou vá vel a ini ci a ti va do emi nen te
De pu ta do Ro land La vig ne de pres tar essa ho me na -
gem ao ba hi a no Jor ge Ama do – o mais co nhe ci do e 
tra du zi do es cri tor bra si le i ro. Nas ci do em Fer ra das,
Mu ni cí pio de Ita bu na, na Ba hia, Jor ge Ama do era fi -
lho de um co mer ci an te e che gou a pro pri e tá rio de
ter ras na re gião do ca cau de seu Esta do.

Sua obra sem pre se des ta cou por uma lí ri ca
sen su al, vol ta da para os mar gi na li za dos e, na ma i or
par te das ve zes, ten do como ce ná rio sua Ba hia na -
tal. Jor ge Ama do era, sem som bra de dú vi das um
gran de re gi o na lis ta que, com es ti lo per so na lís si mo,
dis se cou te mas uni ver sa is, pas san do ao lar go do re -
a lis mo crí ti co e de tan tos ou tros mo vi men tos da mo -
der na li te ra tu ra bra si le i ra.

Nes se con tex to, res ta-nos lou var a ini ci a ti va do 
ilus tre De pu ta do Ro land La vig ne em ho me na ge ar
Jor ge Ama do. No en tan to, o tex to pro pos to no PLC
nº 115/2001 traz al gu mas ina de qua ções de re da ção
le gis la ti va que nos cabe re pa rar.

Em pri me i ro lu gar, o nome ofi ci al do ae ro por to
é Ae ro por to de Ilhéus/Ba hia. Em se gun do, há um
en ten di men to no Con gres so de que o nome da per -
so na li da de que se quer ho me na ge ar deve ser
acres ci do à de no mi na ção em vi gor, como for ma de

pre ser var inal te ra da a iden ti fi ca ção das ins ta la ções
ae ro por tuá ri as.

Obser ve-se, adi ci o nal men te, que, além de ser
uma re gra in ter na ci o nal men te con sa gra da dar-se aos 
ae ro por tos o nome da lo ca li da de onde se si tua, a ma -
nu ten ção da de sig na ção ori gi nal con fi gu ra-se item
fun da men tal para a se gu ran ça das ope ra ções e con fi -
a bi li da de das co mu ni ca ções aé re as.

Com pe te-nos lem brar, tam bém, que o nome ofi -
ci al do ae ro por to é Ae ro por to Ilhéus/Ba hia e não ”Ae -
ro por to de Ilhéus, Bri ga de i ro Edu ar do Go mes“, con -
for me de ter mi na o art. 3º do pro je to. Assim, não há
jus ti fi ca ti va para ma nu ten ção do dis po si ti vo.

E, por fim, é im por tan te men ci o nar que a lei que
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 (Lei nº 6.682, de
27 de agos to de 1979), es ta be le ce li mi ta ções para a
al te ra ção de no mes de ae ro por tos que de ve rão ser
ob ser va das na ava li a ção da pro pos ta ora em apre ço:

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.

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

  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.

Assim, o ter mo ”Ca cau", in se ri do na de no mi na -
ção do ae ro por to da ci da de de Ilhéus pelo Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 115, de 2001, foge às exi gên ci as da
Lei, que é cla ra ao li mi tar a de no mi na ção su ple ti va a
”fato his tó ri co ou nome de pes soa já fa le ci da“. Por
essa ra zão, o ter mo de ve rá ser ex clu í do da de no mi -
na ção pre ten di da.

III – Voto

Pelo ex pos to, es ta mos con vic tos de que a ini ci a -
ti va do no bre De pu ta do Ro land La vig ne é me re ce do -
ra de todo nos so apo io, ra zão pela qual con clu í mos
este re la tó rio com voto pela Apro va çao do Pro je to de
Lei do Se na do nº 115, de 2001, com as se guin tes
emen das de re da ção:



EMENDA Nº 1-CL

Dê-se à Emen ta do PLC nº 115, de 2001, a se -
guin te re da ção:

”De no mi na ‘Ae ro por to de Ilhéus/Ba hia – Jor ge
Ama do’ o Ae ro por to de Ilhéus/Ba hia.“

EMENDA Nº 2-CE

Dê-se ao art. lº do PLC nº 115, de 2001, a se -
guin te re da ção:

“Art. lº É de no mi na do ‘Ae ro por to de Ilhéus/Ba -
hia –  Jor ge Ama do’ o Ae ro por to de Ilhéus/Ba hia, na
ci da de de Ilhéus.”

EMENDA Nº 3-CE

Exclua-se o art. 3º do PLC nº 115, de 2001.
Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001, –  

Ri car do San tos, Pre si den te –  Antô nio Car los Jú ni -
or, Re la tor –  Ro meu Tuma –  Lú cio Alcân ta ra –  Na -
bor Jú ni or –  Artur da Tá vo la –  Val mir Ama ral – 
Álva ro Dias –  Ge ral do Cân di do –  Emí lia Fer nan -
des –  Ger son Ca ma ta –  Ca sil do Mal da ner –  Fre i -
tas Neto –  Ju vên cio da Fon se ca –  Arlin do Por to –  
Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA.

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.

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

PARECER Nº 1.415, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 266, de
2001 (nº 804/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
So ci e da de de Pro te ção à Cri an ça Po bre
de Ara tu ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara tu ba,
Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I –  Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 266, de 2001 (nº 804, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a So ci e da de de Pro te ção à Cri an ça Po bre de Ara tu ba

a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ara tu ba, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.173,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 250,
de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da So ci e da de de Pro te -
ção à Cri an ça Po bre de Ara tu ba:
Pre si den te –  Mo a cir Cor de i ro Le i te
Se cre tá rio –  Iris mar Bar ros de Ma tos
Te sou re i ro –  Fran cis co de Pa u lo B. Go mes

  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 Luiz Pi a uhy li no.

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 266, de 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 So ci e da de de Pro te ção à Cri an ça Po bre
de Ara tu ba aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -



ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re -
la tor – Ro meu Tuma – Na bor Jú ni or – Artur da Tá -
vo la – Val mir Ama ral – Álva ro Dias – Ge ral do Cân -
di do – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta –
Ca sil do Mal da ner – Fre i tas Neto – Antô nio Car los
Jú ni or – Arlin do Por to – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.416, 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 339, de
2001 (nº 892/2001, 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 São Fran cis co, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Pe dra Bran ca, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ma cha do

Re la tor (Ad hoc) Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.447,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so
XII, com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 583, de 26 
de se tem bro de 2000, que ou tor ga per mis são à
Fun da ção São Fran cis co para exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pe dra 
Bran ca, Esta do do Ce a rá.

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

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

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

É a se guin te a di re ção da Fun da ção São Fran -
cis co (cf. fls. 97):



Di re tor Pre si den te – Ju a rez Do na to da Sil va
Di re tor Admi nis tra ti vo-Fi nan ce i ro – Ma ria Amé lia
Aze ve do Lima
Di re tor de Pro du ção e Pro gra ma ção – Anto nio Eri -
nal do V. Pi nhe i ro
Di re tor Téc ni co-Ope ra ci o nal – Ma ria das Do res V. da 
Sil va

II – Aná li se

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

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

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

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 339, de 2001.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra,
Re la tor (Ad hoc) – Ro meu Tuma – Fran ce li no Pe -
re i ra – Na bor Jú ni or – Artur da Tá vo la – Val mir
Ama ral – Álva ro Dias – Ge ral do Cân di do (Absten -
ção) – Ger son Ca ma ta – Ca sil do Mal da ner – Fre i -
tas Neto – Anto nio Car los Jú ni or – Ju vên cio da
Fon se ca – Lú dio Co e lho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962 

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

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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



Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -
rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe -
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
ú na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele -
men tos

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1986

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

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

PARECER Nº 1.417, 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 350, de
2001 (nº 915/2001, 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 Edu ca ci o nal
Erich Gade, para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Ca ra tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.448,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com -
bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ato cons tan te do De cre to de 6 de ou tu bro de 2000, que
ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ci o nal Erich
Gade para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to 
de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de 
Ca ra tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,



cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

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

E a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ci o -
nal Erich Gade (cf. fl. 92):

Di re tor Pre si den te — Kle ber Sil va do Val
Di re tor Fi nan ce i ro — Fer nan do Sil va Ara ú jo
Di re tor Admi nis tra ti vo — Wask Mo ra is Go mes
Di re tor Ju rí di co — Pa u lo Cé sar de Lima

II – Aná li se

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

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

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

III – Voto

O mu ni cí pio de Ca ra tin ga, um dos ma i o res do
Vale do Rio Doce e de Mi nas Ge ra is é, tam bém, um
dos mais ex pres si vos, do pon to de vis ta eco nô mi co.
Com qua se 80 mil ha bi tan tes, Ca ra tin ga se des ta ca

por uma in ten sa ati vi da de eco nô mi ca li ga da à pe cuá -
ria e à agri cul tu ra, es pe ci al men te à cul tu ra do café.

Acom pa nho des de lon go tem po o tra ba lho que as
li de ran ças po lí ti cas e em pre sa ri a is de Ca ra tin ga de sen -
vol vem em fa vor do pro gres so do mu ni cí pio, e sou tes te -
mu nha do es for ço que to dos fa zem para trans for mar a
fi si o no mia eco nô mi ca e cul tu ral da ci da de.

A ins ta la ção da pri me i ra emis so ra de te le vi são
do mu ni cí pio é bem um exem plo da per ma nen te pre o -
cu pa ção em au men tar a ofer ta de ser vi ços cul tu ra is,
in for ma ti vos e de la zer para a po pu la ção.

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 350, de 2001.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
Re la tor – Ro meu Tuma – Lú cio Alcân ta ra – Na bor
Jú ni or – Artur da Tá vo la – Val mir Ama ral – Álva ro
Dias – Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Emí lia Fer -
nan des – Ger son Ca ma ta – Ca sil do Mal da ner –
Fre i tas Neto – Antô nio Car los Jú ni or – Arlin do
Por to – Ju vên cio da Fon se ca – Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

DECRETO Nº  52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

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

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

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

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

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

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

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

PARECER Nº 1.418, 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 359, de
2001 (nº 921/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Cla rim de Pal mas Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Pa ra cu ru, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 359, de 2001 (nº 921, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio Cla rim de Pal mas
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa ra cu ru,
Esta do do Ce a rá.



Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.102,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 284,
de 19 de ju nho de 2000, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Cla rim de Pal mas Ltda. (cf. fl. 37):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Ro ber to Cos ta e Sil va 400
Ru bens Cos ta e Sil va 400
To tal de Co tas 800

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 Au gus to Fran co.

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 359, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Cla rim de Pal mas 
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na mos

pela apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to 
le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001, – 
Ri car do San tos, Pre si den te –  Lú cio Alcân ta ra, Re -
la tor Re la tor – Ro meu Tuma – Na bor Jú ni or – Artur
da Tá vo la – Val mir Ama ral – Álva ro Dias – Ge ral do
Cân di do (abs ten ção) – Ju vên cio da Fon se ca – Ger -
son Ca ma ta – Ca sil do Mal da ner – Fre i tas Neto –
Antô nio Car los Jú ni or – Arlin do Por to – Ro ber to
Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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



PARECER Nº 1.419, 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 360, de
2001 (nº 927/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Rá dio Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM –
RACE/FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta
Rita, Esta do da Pa ra í ba.

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 360, de 2001 (nº 927, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Rá dio Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de San ta Rita, Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.066,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 224,
de 31 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Rá dio Co mu ni tá ria
Edu ca do ra FM – RACE/EM (cf. 14):
Pre si den te – Fran cis co de Pa u la Meio Agui ar
Vice-Pre si den te – Se ve ri na Be zer ra da Sil va
Se cre tá rio Ge ral – Ma ri nal va Melo Ro dri gues Sou za
Se gun do Se cre tá rio – Ja ris mar Fe li pe da Sil va
Te sou re i ro – Ce zá rio Luiz de Agui ar 
Di re tor de Ope ra ções – Luiz Lo pes da Sil va Neto
Vice Di re tor de Ope ra ções – Edvan Pro có pio de
Sou za
Di re tor de Co mu ni ca ção So ci al – Frank lin Hen ri que
Bráz de Ara ú jo
Vice Di re tor de Co mu ni ca ção So ci al – Ivan Alex de
Sou za
Di re tor de Edu ca ção e Cul tu ra – Se ve ri no dos Ra -
mos Pe re i ra
Vice-Di re tor de Edu ca ção e Cul tu ra – Hil ton Go mes
de Fre i tas
 Di re tor Ju rí di co – Je rô ni mo So a res da Sil va
Di re tor de Pa tri mô nio – De mes de Agui ar Pan ta

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 José Ro cha.

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 360, 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 Rá dio Co mu ni tá ria Edu ca do ra
FM — RACE/FM aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos 
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo Ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Anto nio Car los Jú ni -
or, Re la tor – Ro meu Tuma – Lú cio Alcân ta ra – Na -
bor Jú ni or – Artur da Tá vo la – Val mir Ama ral –
Álva ro Dias – Ge ral do Cân di do – Ju vên cio da Fon -
se ca – Ger son Ca ma ta – Ca sil do Mal da ner – Fre i -
tas Neto – Emí lia Fer nan des – Arlin do Por to –
Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
 RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

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

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



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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.420, 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 371, de
2001 (nº 963/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à TV São 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.

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 371, de 2001 (nº 963, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à TV São José do
Rio Pre to Ltda, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -

são de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de São
José do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.358,
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 15 de
se tem bro 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 São José do Rio Pre to Ltda. (cf. fl. 94):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Pa u lo Da udt Ma ri nho 443.521
Ro nal do Tos tes Mas ca re nhas 2
To tal de Co tas 443.523

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 Luiz Pi a uhy li no.

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 371, 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 São José do Rio Pre to
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, 27 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Pe dro Piva, Re la tor –
Ro meu Tuma – Lú cio Alcân ta ra – Na bor Jú ni or –
Artur da Tá vo la – Val mir Ama ral – Álva ro Dias –
Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Fran ce li no Pe re i ra
– Ger son Ca ma ta – Ca sil do Mal da ner – Fre i tas
Neto – Antô nio Car los Jú ni or – Ju vên cio da Fon -
se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

  PARECER Nº 1.421, 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 372, de
2001 (nº 972 2001, 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 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.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 372, de 2001 (nº 972, de 2001, 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 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.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.605,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 467,
de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria “Ca mi nho do Sol” (cf. fl. 23):

Pre si den te – Lo ri val Fer re i ra dos San tos
Di re tor Admi nis tra ti vo – Ma u rí cio José Fer raz da Sil va
Di re tor Fi nan ce i ro – Ma ha lia de Gram mont Sil va
Di re tor Téc ni co – Da ni el de Oli ve i ra Rosa

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 Her mes Par ci a nel lo.



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 372, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca mi -
nho do Sol aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001 –
Ri car do San tos, Pre si den te – Pe dro Piva, Re la tor –
Ro meu Tuma – Lú cio Alcân ta ra – Na bor Ju ni or –
Artur da Tá vo la – Val mir Ama ral – Álva ro Dias –
Ge ral do Cân di do – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son 
Ca ma ta – Ca sil do Mal da ner – Antô nio Car los Jú ni -
or – Arlin do Por to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.422 DE 2001

Da Co mis sao de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 373, de
2001 (nº 991/2001, 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 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.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 373, de 2001 (nº 991, de 2001, 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 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.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 121, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 205,



de 8 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção 
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Cris ta len se de Ra di o di fu são (cf. fl. 85):

 Pre si den te – Ma ria Aza ra de Oli ve i ra
 Vice-Pre si den te – Ro sân ge la Ne ves Gu i ma rães
 Pri me i ra Se cre tá ria – Ma ria Le tí cia Fer re i ra
 Se gun do Se cre tá rio – Vago
 Pri me i ro Te sou re i ro – Ander son Reis Maia
 Se gun do Te sou re i ro – Aíl ton Ni ce zio da Sil va

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Gil mar Ma cha 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.

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

O mu ni cí pio de Cris ta is, um dos me no res de Mi -
nas Ge ra is, si tua-se na re gião Cen tro-Oes te, e sua
po pu la ção, de qua se dez mil ha bi tan tes, de di ca-se,
prin ci pal men te, às ati vi da des agro pe cuá ri as.

Acom pa nho des de lon go tem po a atu a ção das
li de ran ças po lí ti cas e em pre sa ri a is de Cris ta is, em es -
pe ci al o es for ço do seu povo para ofer tar edu ca ção à

ju ven tu de, atra vés dos cur sos do pri me i ro e do se -
gun do gra us exis ten tes na ci da de.

Atra vés des te pro je to, Cris ta is terá sua pri me i ra
emis so ra de rá dio. Tra ta-se de um ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, ten do os di ri gen tes da Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Cris ta len se de Ra di o di fu são as su mi do o
com pro mis so de ofe re cer à po pu la ção cul tu ra, in for -
ma ção e di ver ti men to à al tu ra de suas ne ces si da des.

E, por tan to, com gran de ale gria, que dou pa re -
cer fa vo rá vel ao pro je to que ins ta la em Cris ta is sua
emis so ra de rá dio co mu ni tá ria.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 373, 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 le de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cris ta -
len se de Ra di o di fu são aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi -
na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

 Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001. –
Ri car do dos San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re -
i ra, Re la tor  – Ro meu Tuma – Lú cio Alcân ta ra – Na -
bor Ju ni or – Artur da Tá vo la – Val mir Ama ral –
Álva ro Dias – Ge ral do Cân di do – Ju vên cio da Fon -
se ca – Ger son Ca ma ta – Ca sil do Mal da ner – Fre i -
tas Neto – Antô nio Car los Jú ni or – Emí lia Fer nan -
des – Arlin do Por to – Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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



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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.423, 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 374, de
2001 (nº 1.054/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra de Mi ne i ros do Ti e tê (SP) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Mi ne i ros do Ti e tê,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 374, de 2001 (nº 1.054, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de Mi ne i ros do Ti e tê (SP) a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mi ne i ros do Ti e tê,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.670,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 519,
de 25 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to

que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Mi ne i ros do Ti e tê 
(SP) (cf. fls. 20/27):

 Pre si den te – Luiz Fer nan do Fel tre
 Vice-Pre si den te – José Wag ner Ris so
 1º Se cre tá rio – Antô nio Car los Mar tins
 2º Se cre tá rio – Ma ria Lú cia Io nel li
 1º Te sou re i ro – Jo se mar Sil va
 2º Te sou re i ro – San dra He le na Ra ul li
 Di re tor de Co mu ni ca ção – José Ro ber to Cip po la
Di re tor de Pa tri mô nio – José Car los Ven dra mi ni

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 çao 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 Ney Lo pes.

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 374, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção no 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra de Mi ne i ros do Ti e tê (SP) aten -
deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do



ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor 
– Fran ce li no Pe re i ra – Lú cio Alcân ta ra – Na bor Jú -
ni or – Artur da Tá vo la – Val mir Ama ral – Álva ro
Dias – Ge ral do Cân di do – Ju vên cio da Fon se ca –
Ger son Ca ma ta – Ca sil do Mal da ner – Fre i tas Neto
– Antô nio Car los Jú ni or – Pe dro Piva.

  LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.424, 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 do
Se na do nº 86, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, que acres cen ta
pa rá gra fo ao art. 791 da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são o Pro je to de Lei
do Se na do nº 86, de 1999, de au to ria do no bre Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra. O pro po nen te quer per mi tir a uti -
li za ção de man da to tá ci to na pri me i ra ins tân cia da
Jus ti ça Tra ba lhis ta, des de que con sig na do em ata, e
tor nar obri ga tó rio o ins tru men to de pro cu ra ção es cri -
to so men te pe ran te os Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba -
lho.

O au tor apon ta como re le van te fun da men to da
ini ci a ti va a ne ces si da de de do tar a jus ti ça tra ba lhis ta
de ins tru men tos ap tos a agi li zar os pro ce di men tos e,
des sa for ma, me lho rar a qua li da de do aten di men to
pres ta do ao ci da dão, quan do ele bus ca a pres ta ção
ju ris di ci o nal com a pre ten são de so lu ci o nar um li tí gio
de cor ren te do con tra to de tra ba lho.

Obje ti va-se, em suma, con se guir o má xi mo de
in for ma lis mo e de ce le ri da de pos sí vel. Na vi são do
au tor, só as sim se ria pos sí vel res ta be le cer o pres tí gio 
do Po der Ju di ciá rio e me lho rar a ima gem das ins ti tu i -
ções ju ris di ci o na is tra ba lhis tas, sen si vel men te aba la -
da na opi nião dos ju ris di ci o na dos.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei do Se na do nº 86, de 1999, não
apre sen ta dis po si ti vos que con fli tam com prin cí pi os
ou nor mas da Car ta Mag na vi gen te. A ela bo ra ção da
pro pos ta tam bém ob ser vou os pres su pos tos re la ti vos 
à com pe tên cia e à ini ci a ti va (in ci so I do art. 22 e ca put 
do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral) e as re gras re gi -
men ta is apli cá ve is à es pé cie. Cum pri dos es ses pré -
-re qui si tos ne ces sá ri os, opi na mos pela cons ti tu ci o na -
li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de da ini ci a ti va.

Com re la ção à téc ni ca le gis la ti va, al guns re pa -
ros jul ga mos ca bí ve is. Em pri me i ro lu gar, en ten de -
mos im pró pria a ex pres são “tá ci to”. No me lhor con ce -
i to ju rí di co, man da to tá ci to se ria aque le que não é ex -
pres so, mas pode ser de du zi do pelo com por ta men to
das par tes. Na au diên cia, não nos pa re ce ra zoá vel
es pe rar que o juiz de du za, a par tir das ati tu des do ad -
vo ga do, que ele é de ten tor de man da to. Essa de du -
ção se ria im pro vá vel, di fí cil até, na Jus ti ça do Tra ba -



lho, pe ran te a qual as par tes po dem de man dar sem a
as sis tên cia de pro cu ra dor.

Por tan to, a ini ci a ti va de con sig nar em ata a exis -
tên cia do man da to não deve ca ber ao juiz de ofí cio.
Essa de ci são ju di ci al po de ria ser con tes ta da pos te ri -
or men te. O ad vo ga do pode ne gar a exis tên cia des se
man da to ou afir mar que es ta va subs ti tu in do ou tro ad -
vo ga do cons ti tu í do. Sen do as sim, é o ad vo ga do que
deve ex pres sar a sua con di ção de pro cu ra dor, ver bal -
men te ou atra vés de qual quer meio de co mu ni ca ção.
Em con se qüên cia, ha ven do al gu ma for ma de ex pres -
são, o man da to de i xa de ser me ra men te tá ci to.

Sen do as sim, jul ga mos mais ra zoá vel que o ad -
vo ga do re que i ra, de for ma ex pres sa, a aver ba ção da
exis tên cia de uma pro cu ra ção com cláu su la ad ju di -
cia ou para o foro em ge ral, ca ben do à par te re pre -
sen ta da ma ni fes tar-se pela anuên cia ou não. Esse
pro ce di men to sim ples re duz a bu ro cra cia e está con -
for me com a ora li da de que deve pre si dir os pro ce di -
men tos ju ris di ci o na is tra ba lhis tas. Ela bo ra mos emen -
da vi san do a con tem plar essa mu dan ça no tex to da
pro po si ção.

III – Voto

Fe i tas es sas con si de ra ções, opi na mos pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 86, de
1999, com ade qua ções na téc ni ca le gis la ti va efe tu a -
das atra vés da Emen da que es ta mos apre sen tan do.

EMENDA Nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti va)

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
86, de 1999, a se guin te re da ção:

”Art. 1º O art. 791 da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 10
de maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te § 3º:

“Art. 791 ...............................................

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

§ 3º A cons ti tu i ção de pro cu ra dor com
po de res para o foro em ge ral po de rá ser
efe ti va da, me di an te sim ples re gis tro em ata
de au diên cia, a re que ri men to ver bal do ad -
vo ga do in te res sa do, com anuên cia da par te
re pre sen ta da."

Sala da Co mis são, 10 de ou tu bro de 2001. – 
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor – 
Antô nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma – Se bas tião
Ro cha – Jef fer son Pé res – José Agri pi no – Ade mir 
Andra de – Ma ria do Car mo Alves – Ma gui to Vi le la
– Íris Re zen de – José Edu ar do Du tra – Bel lo Par ga
– João Alber to.



TEXTO FINAL

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 86, de 1999
  Na Co mis são de Cons ti tu i ção,

 Jus ti ça e Ci da da nia que:

”Acres cen ta pa rá gra fo ao ar ti go 791 
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho“.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 791 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 acres ci do do se -
guin te § 3º.

”Art. 791...............................................
............................................................ 
§ 3º A cons ti tu i ção de pro cu ra dor com

po de res para o foro em ge ral po de rá ser
efe ti va da, me di an te sim ples re gis tro em ata
de au diên cia, a re que ri men to ver bal do ad -
vo ga do in te res sa do, com anuên cia da par te
re pre sen ta da“.

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

Sala das Co mis sões 7 de Ja ne i ro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre: 
I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -

i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;
....................................................................................

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

PARECER Nº 1.425, 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 do
Se na do no 148, de 2001, de au to ria do se -
na dor Se bas tião Ro cha,  que ”Alte ra o
De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940 (Có di go Pe nal), para o fim de de -
fi nir o cri me de co a ção no cur so da ati vi -
da de ad mi nis tra ti va“.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 148, de 2001, de au to ria do ilus tre
Se na dor Se bas tião Ro cha, que ”Alte ra o De cre to-Lei
nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal),
para o fim de de fi nir o cri me de co a ção no cur so da
ati vi da de ad mi nis tra ti va“.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, pre ten de cri ar ti pi fi ca ção cri mi nal
para co a ção de su bor di na do no cur so da ati vi da de
ad mi nis tra ti va, com pena co mi na da de 2 (dois) a 4
(qua tro) anos de de ten ção.

II – Aná li se

A pro pos ta não con tra ria dis po si ções cons ti tu ci -
o na is. Qu an to ao mé ri to, é per ti nen te e su pre a fal ta
de uma le gis la ção pe nal que puna o cri me que ela de -
fi ne. Como bem lem bra o au tor, o cum pri men to de or -
dens ile ga is por su bor di na do sob co a ção ”não é in co -
mum (...) seja por va i da de, seja por am bi ção, seja por
medo ou por qual quer ou tra das fra que zas hu ma nas“. 
Ele cha ma a aten ção para a elo qüên cia do exem plo
do re cen te epi só dio do pa i nel ele trô ni co do Se na do
Fe de ral. Não obs tan te, quan to a sua ju ri di ci da de, jul -
ga mos que a ini ci a ti va me re ce cor re ções.

Há uma for ma in di re ta de co a gir su bor di na do,
que é ca rac te ri za da pelo ofe re ci men to de van ta gens
no exer cí cio do car go ou pela pro mo ção. Na pro mes -
sa de van ta gem para a re a li za ção de in fra ção ad mi -
nis tra ti va ou pe nal está im plí ci ta, em caso do não
cum pri men to da or dem ile gal, a pos si bi li da de da per -
da da fun ção ou de qual quer be ne fí cio atu al. Por isso,
en ten de mos que, para me lhor de fi nir o de li to, de ve -
mos in clu ir no nú cleo, do tipo a ex pres são ”ofe re cer
van ta gem“.

Enten de mos, tam bém, que pa la vra ”fun ci o ná -
rio“, cons tan te no tex to do ar ti go pro pos to como
acrés ci mo ao Có di go Pe nal, é ex ple ti va.



Ao exa mi nar mos a san ção co mi na da, ve ri fi ca -
mos que está sub di men si o na da, o que cri a ria uma si -
tu a ção de de se qui lí brio na do sa gem das pe nas do
Có di go Pe nal. Para cri mes de mes ma gra vi da de,
como a con cus são e a cor rup ção pas si va, de fi ni dos
no mes mo ca pí tu lo, a pena é de re clu são e não de de -
ten ção, como foi pro pos to. Além dis so, o li mi te su pe ri -
or da san ção pre vis ta é mu i to pró xi mo ao li mi te in fe ri -
or o que di fi cul ta a in di vi du a li za ção da pu ni ção. Fi nal -
men te, a pena aces só ria de mul ta tem sido pre vis ta
na Lei Pe nal, sem pre que do de li to pos sa ad vir, di re ta
ou in di re ta men te, van ta gem ma te ri al in de vi da, mas
isso não foi con si de ra do na pro pos ta.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te à apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 148, de 2001,
ob ser va da a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1-CCJ (Subs ti tu ti va)

Dê-se ao art. 319–A, pro pos to como acrés ci mo
ao Có di go Pe nal, a se guin te re da ção:

”Art. 319-A Co a gir ou ofe re cer van ta gem a su -
bor di na do para que pra ti que ato ile gal:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis) anos e
mul ta.“

Sala das Co mis sões, 10 de ou tu bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Jose Fo ga ça, Re la -
tor – Ro ber to Fre i re – Antô mio Car los Jú ni or – Lú -
cio Alcân ta ra – Ma gui to Vi le la – Íris Re zen de – Se -
bas tião Ro cha (au tor) – Ro meu Tuma – Le o mar
Qu in ta ni lha – José Edu ar do Du tra – Alva ro Dias –
Bel lo Par ga.



Tex to Fi nal
Do Pro je to de Lei do Se na do nº 148, de 2001

Na Co mis são de Cons ti tu i ção
Jus ti ça e Ci da da nia que:

”Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de
de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal), para o
fim de de fi nir o cri me de co a ção no cur so da 
ati vi da de ad mi nis tra ti va

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem -
bro de 1940 (Có di go Pe nal), pas sa a vi go rar acres ci -
do da se guin te re gra nor ma ti va:

Co a ção no cur so da ati vi da de ad mi nis tra ti va

Art. 319-A. Co a gir ou ofe re cer van ta gem a su -
bor di na do para que pra ti que ato ile gal.

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis) anos e
mul ta

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

Sala da Co mis são, 7 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te.

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 nº 98, de 2001 (nº 3446/2000, na Casa 
de ori gem), que de no mi na ”Ae ro por to de Impe ra triz –
Pre fe i to Re na to Mo re i ra“ o Ae ro por to de Impe ra triz,
no Esta do do Ma ra nhão; e o Pro je to de Lei da Câ ma ra 
nº 115, de 2001 (nº 5.178/2001, na Casa de ori gem),
que de no mi na ”Ae ro por to do Ca cau Escri tor Jor ge
Ama do“ o ae ro por to lo ca li za do na ci da de de Ilhéus,
Esta do da Ba hia, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri -
or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias
úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art.
235, II, ”d“, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 115/01–PRESIDÊNCIAI CCJ

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, § 2º,
do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que, em re u nião or di ná ria re a li za da
nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção 
do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 86 de 
1999, em tur no su ple men tar, de au to ria do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra , que ”Acres cen ta pa rá gra fo ao ar ti -
go 791 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho“.

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

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

Ofí cio nº 116/01–Pre si den cia/CCJ

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, §
2º, do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a
Vos sa Exce lên cia que, em re u nião or di ná ria re a li za -
da nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro -
va ção do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 148 de 2001, em tur no su ple men tar, de au to ria
do Se na dor Se bas tião Ro cha, que ”Alte ra o De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go
Pe nal), para o fim de de fi nir o cri me de co a ção no
cur so da ati vi da de ad mi nis tra ti va“.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
Lei do Se na do nºs 86, de 1999, e 148, de 2001, cu jos
pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te
a mesa du ran te o pra zo de cin co dias úte is para a in -
ter po si ção de re cur so por um dé ci mo da com po si ção
da Casa, nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi -
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Encer rou-se quin ta-fe i ra úl ti ma 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 111, de
2000 (577/99, na Casa de ori gem), que de no mi na
”Ae ro por to Inter na ci o nal do Re ci fe/Gu a ra ra pes – Gil -
ber to Frey re“ o ae ro por to lo ca li za do na ci da de do Re -
ci fe, Esta do de Per nam bu co; e

–Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 118, de 2001 (nº
3.475/2000, na Casa de ori gem) de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº
5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces so 
Ci vil, re la ti vos ao pro ces so de co nhe ci men to.

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 (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, 
os se guin tes Avi sos:

– Nº 205, de 2001 (nº 6.390/2001, na ori gem),
de 21 de no vem bro pas sa do, en ca mi nhan do có pia
da De ci são nº 980, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam, re fe ren te ao le van ta men to de au di to ria re a -
li za da na Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, na Se cre ta -
ria Exe cu ti va do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis -
tên cia So ci al, na Se cre ta ria de Orça men to Fe de ral e 
na Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti ca Eco nô mi ca, no in -
tu i to de ava li ar a pre vi são de re ce i tas in clu í das na
pro pos ta or ça men tá ria da União para o exer cí cio de
2002 (TC – 013.092/2001-8); e

– Nº 206, de 2001 (nº 6.448/2001, na ori gem),
de 23 de no vem bro pas sa do, en ca mi nhan do có pia
da De ci são nº 349, de 2001-TCU (Se gun da Câ ma -
ra), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que
a fun da men tam, re fe ren te ao re la tó rio de au di to ria
re a li za da na Se cre ta ria Na ci o nal de Espor te do Mi -
nis té rio do Espor te e Tu ris mo, com o ob je ti vo de ve -
ri fi car a es tru tu ra da que la Se cre ta ria e sua Po lí ti ca
de Fo men to ao Des por to bem como a re gu la ri da de
dos con vê ni os ce le bra dos en tre ja ne i ro de 2000 e
mar ço de 2001 (TC – 003.353/2001-2).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são Fis ca li za ção e 
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 264, DE 2001

Dá nova re da ção aos ar ti gos 39 e
40, da Lei nº 10.150, de 21 de de zem bro
de 2000, que “dis põe so bre a no va ção de 
dí vi das do Fun do de Com pen sa ção de
Va ri a ção Sa la ri a is – FCVS; al te ra o De cre -
to-Lei nº 2.406, de 5 de ja ne i ro de 1988, e
as Leis nº 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
mar ço de 1990, 5 de de zem bro de 1990 e
28 de ju lho de 1993, res pec ti va men te; e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 39, da Lei nº 10.150, de 21 de de -

zem bro de 2000, pas sa a vi go rar acres ci do dos se -
guin tes pa rá gra fos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º:

“Art. 39. .................................................
..............................................................
§ 1º Os con tra tos ce le bra dos no âm bi -

to do pro gra ma de Arren da men to Imo bi liá rio 
Espe ci al com Opção de Com pra, in clu in do
os de do a ção em pa ga men to de imó ve is
des ti na dos ao ar ren da men to, se rão for ma li -
za dos por ins tru men to par ti cu lar com for ça
de es cri tu ra pú bli ca.

§ 2º Os con tra tos de Arren da men to
Imo bi liá rio Espe ci al com Opção dc Com pra
não po de rão ter pra zo su pe ri or a de zes se is
anos.

§ 3º O va lor da pres ta ção men sal do
ar ren da men to não po de rá ex ce der a 0,7%
(zero vír gu la sete por cen to) do pre ço de
ava li a ção do imó vel.

§ 4º O va lor da pres ta ção do ar ren da -
men to po de rá ser cor ri gi do, anu al men te,
pelo ín di ce apli cá vel à re mu ne ra ção das ca -
der ne tas de pou pan ça.

§ 5º O pre ço da op ção de com pra do
imó vel será co bra do trin ta dias após o ven ci -
men to da úl ti ma pres ta ção men sal de ar ren -
da men to e não po de rá ser su pe ri or ao va lor
da úl ti ma pres ta ção men sal.

§ 6º O va lor das des pe sas e dos en -
car gos adi ci o na is não ex ce de rá o da pres ta -
ção men sal, po den do ser co bra do uma úni -
ca vez, no ato da as si na tu ra do con tra to de
ar ren da men to." (NR)



Art. 2º O ar ti go 40 da Lei nº 10.150, de 21 de de -
zem bro de 2000, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 40 A fal ta de pa ga men to de doze
par ce las men sa is cons ti tui o ar ren da tá rio
em mora, con fi gu ran do o es bu lho pos ses só -
rio que au to ri za o ar ren da dor a pro mo ver
ação de re in te gra ção de pos se.” (NR)

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

Art. 4º É re vo ga do o pa rá gra fo úni co do art. 39,
da Lei nº 10.150, de 2000.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 10.150, de 2000, en tre ou tras dis po si -
ções, in cor po rou ao di re i to bra si le i ro a mo da li da de de
fi nan ci a men to de no mi na da “Arren da men to Imo bi liá -
rio Espe ci al com Opção de Com pra”.

Nes sa es pé cie de ope ra ção de fi nan ci a men to, a 
pro pri e da de do imó vel per ten ce ao agen te fi nan ce i ro,
que au to ri za o ar ren da tá rio a uti li zar o imó vel pelo
pra zo do con tra to, me di an te o pa ga men to de uma
quan tia men sal (taxa de ar ren da men to). Ao fi nal do
pra zo con tra ta do, ao ar ren da tá rio será fa cul ta do exer -
cer a op ção de com pra ou de so cu par o imó vel.

Ape sar de a lei não de cla rar ex pres sa men te,
fica evi den te que essa es pé cie de ar ren da men to foi
cri a da com a fi na li da de de re sol ver pro ble mas en tre
agen tes fi nan ce i ros e mu tuá ri os em atra so com suas
pres ta ções.

A fle xi bi li da de das dis po si ções cons ti tui o pon to
alto das ino va ções le ga is (art. 38 e ss. da Lei nº
10.150, de 2000), por que per mi tem que o con tra to de
ar ren da men to seja pac tu a do com o ex-pro pri e tá rio,
ou mes mo com o sim ples ocu pan te.

Na prá ti ca, con tu do, o ins tru men to tem sido mu i -
to pou co uti li za do. Infor ma ções co lhi das jun to à Ca i xa 
Eco nô mi ca Fe de ral re ve lam que, des de a pro mul ga -
ção da lei, até a pre sen te data, pou cos con tra tos fo -
ram as si na dos sob essa mo da li da de.

A exis tên cia de um nú me ro mu i to pe que no de
con tra tos de ar ren da men to imo bi liá rio es pe ci al pode
ser cre di ta da à au sên cia de nor mas cla ras. Com efe i -
to, os dis po si ti vos da Lei nº 10.150, de 2000, são ge -
né ri cos e não con fe rem ga ran ti as mí ni mas àque les
que de se jam ade rir a essa mo da li da de de fi nan ci a -
men to.

Assim, para que o ar ren da men to imo bi liá rio es -
pe ci al atin ja sua fi na li da de so ci al, apre sen ta mos o
pre sen te pro je to de lei, que in clui na Lei nº 10.150, de
2000, dis po si ções re la ti vas a pra zo, va lor da pres ta -

ção e da op ção de com pra, taxa de ju ros, des pe sas
con tra tu a is e ca rên cia.

Vale res sal tar que a lei atu al é omis sa quan to
ao pra zo do ar ren da men to. Jul ga mos con ve ni en te
fixá-lo em no má xi mo 16 (de zes se is) anos, pois um
pra zo de fi nan ci a men to mu i to lon go de ses ti mu la rá
os can di da tos a ar ren da tá rio, que não de se ja rão pa -
gar vá ri as ve zes o pre ço de mer ca do do imó vel, em
in fin dá ve is pres ta ções.

No que se re fe re à taxa (ou pres ta ção) de ar -
ren da men to, o § 3º es ta be le ce que o seu va lor má xi -
mo será 0,7% so bre o pre ço de ava li a ção do imó vel, 
à se me lhan ça do que é co bra do pela Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral, nos con tra tos ce le bra dos no âm bi to
do Pro gra ma de Arren da men to Re si den ci al, ins ti tu í -
do pela Lei nº 10.188, de 2001.

Por for ça do § 4º do pro je to, a taxa de ar ren da -
men to po de rá ser cor ri gi da, anu al men te, pelo ín di ce
apli cá vel à re mu ne ra ção das ca der ne tas de pou pan -
ça. Com essa me di da, bus ca-se evi tar a cor re ção
das pres ta ções com base em ta xas de ju ros mu i to
ele va das, em pre ju í zo do ar ren da tá rio e de sua fa -
mí lia.

No § 5º, é es ta be le ci do que o pre ço da op ção
de com pra do imó vel será co bra do 30 (trin ta) dias
após o ven ci men to da úl ti ma pres ta ção do ar ren da -
men to, bem como não po de rá ser su pe ri or ao va lor
da úl ti ma pres ta ção men sal.

Com o in tu i to de se di men tar a fi na li da de so ci al 
do ins ti tu to (ar ren da men to imo bi liá rio es pe ci al), en -
ten de mos con ve ni en te in clu ir, no tex to do pro je to,
dis po si ti vo (§ 6º) que li mi ta as des pe sas e os en car -
gos adi ci o na is ao va lor da pres ta ção men sal. Tais
en car gos po de rão ser co bra dos uma úni ca vez no
ato da as si na tu ra do con tra to de ar ren da men to.

Por der ra de i ro, o pro je to al te ra a re da ção do
ar ti go 40, da Lei nº 10.150, de 2000, au men tan do o
pra zo de ca rên cia, em caso de fal ta de pa ga men to,
de 3 (três) para 12 (doze) me ses. A am pli a ção do
pra zo de ca rên cia é uma jus ta re i vin di ca ção das as -
so ci a ções de mu tuá ri os, en tre elas o atu an te Fó rum 
Pa ra en se em De fe sa da Mo ra dia dos Con jun tos Ha -
bi ta ci o na is.

Em face de todo o ex pos to e do re le van te in te -
res se so ci al das mo di fi ca ções pro pos tas, con cla ma -
mos nos sos ilus tres Pa res no Con gres so Na ci o nal a
apo i ar o pre sen te Pro je to de Lei do Se na do, para o
fim de vê-lo trans for ma do em nor ma ju rí di ca.

Sala das Ses sões, 3 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Ade mir Andra de, PSB – PA.





LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.150, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Dis põe so bre a no va ção de dí vi das e 
res pon sa bi li da de do Fun do de Com pen -
sa ção de Va ri a ção Sa la ri a is – FCVS; al te ra 
o De cre to-Lei nº 2.406, de 5 de ja ne i ro de
1988, e as Leis nos 8.004, 8.100 e 8.692, de 
14 de mar ço de 1990, 5 de de zem bro de
1990, e 28 de ju lho de 1993, res pec ti va -
men te; 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 39. Os con tra tos de Arren da men tos Imo bi liá -
ri os Espe ci al com Opção de Com pra con te rão, ne ces -
sa ri a men te, cláu su la dis pon do so bre o se guin te:

I – des cri ção do imó vel ar ren da do com to das as
ca rac te rís ti cas que per mi tam a sua per fe i ta iden ti fi ca -
ções;

II – pra zos do ar ren da men to es pe ci al e do exer -
cí cio da op ção de com pra;

III – di re i to de op ção de com pra, o pre ço de com -
pra ou o cri té rio para a fi xa ção des se va lor;

IV – va lor da pres ta ção men sal do ar ren da men -
to, bem as sim cri té ri os e pe ri o di ci da de para sua atu a -
li za ção;

V – va lor das des pe sas e dos en car gos adi ci o -
na is in ci den tes;

VI – di re i to da ar ren da do ra, por si ou por pre pos -
tos for mal men te au to ri za dos, de pro ce der vis to ri as
pe rió di cas no imó vel ar ren da do, bem como de exi gir
do ar ren da tá rio, no pra zo que lhe for fi xa do, a ado ção
de pro vi dên ci as des ti na das à pre ser va ção da in te gri -
da de do bem;

VII – obri ga ções e res pon sa bi li da de do ar ren da -
men to e as san ções de cor ren tes do des cum pri men to
do con tra to de ar ren da men to;

VIII – hi pó te se de res ci são con tra tu al;
IX – pre vi são de não de vo lu ção dos va lo res pa -

gos nos ca sos de re vi são con tra tu al ou de de sis tên cia 
do ar ren da tá rio.

Pa rá gra fo úni co. Os con tra tos ce le bra dos no
âm bi to do pro gra ma de ar ren da men to imo bi liá rio es -
pe ci al com op ção de com pra, in clu in do os de da ção
em pa ga men to de imó ve is des ti na dos ao ar ren da -
men to, se rão for mu la dos por ins tru men to par ti cu lar
com for ça de es cri tu ras pú bli cas.

Art 40. A fal ta de pa ga men to de três par ce las
men sa is cons ti tui o ar ren da tá rio em mora de ple no di -
re i to, con fi gu ran do o es bu lho pos ses só rio que au to ri -
za o ar ren da dor a pro mo ver a re in te gra ção de pos se.
....................................................................................

(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 (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são
com pe ten te.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio:

São li dos os se guin tes:

OF Nº 355/01 – GLPFL 

Bra sí lia, 28 de no vem 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 se -

guin te subs ti tu i ção na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia-CCJ:

a) do Se na dor José Agri pi no pelo Se na dor Ro -
meu Tuma, como ti tu lar;

b) do Se na dor Ro meu Tuma pelo Se na dor José
Agri pi no, como su plen te.

Aten ci o sa men te, – José Agri pi no, – Lí der do
Par ti do da Fren te Li be ral – PFL. 

OF GL/PFL nº 355/01

Bra sí lia, 3 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a dis pen sa do

Se na dor Ber nar do Ca bral como ti tu lar da 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 ras de fu te bol, em
aten ção a pe di do de sua Exce lên cia.

Para o pre en chi men to da vaga ocor ri da na re fe -
ri da Co mis são, in di co o Se na dor Ro meu Tuma.

Cor di al men te, – José Agri pi no, Lí der do PFL
no Se na do.

OF. PSDB/I/Nº 1.104/2001

Bra sí lia, 29 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs ti -

tu i ção do De pu ta do Ju tahy Ju ni or pelo De pu ta do Car -
los Ba ta ta, como mem bro ti tu lar, na Co mis são Mis ta
Espe ci al des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº
11/01, que ”cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be -
ne fí cio Se gu ro-Sa fra para os agri cul to res fa mi li a res



da re gião Nor des te e do Nor te do es ta do de Mi nas
Ge ra is, Mu ni cí pi os su je i tos a ca la mi da des ou si tu a -
ções de emer gên cia em ra zão do fe nô me no da es ti a -
gem“.

Aten ci o sa men te, – Ju tahy Ju ni or, Lí der do
PSDB.

OF. PSDB/I/Nº1.106/2001

Bra sí lia, 29 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs ti -

tu i ção dos De pu ta dos Car los Ba ta ta e Se bas tião Ma -
de i ra pe los De pu ta dos Sa u lo Pe dro sa e B. Sá, como
mem bro su plen tes, na Co mis são Mis ta Espe ci al des -
ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 11/01, que
”cria o Fun do Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se -
gu ro-Sa fra para os agri cul to res fa mi li a res da re gião
Nor des te e do Nor te do es ta do de Mi nas Ge ra is, Mu -
ni cí pi os su je i tos a ca la mi da des ou si tu a ções de emer -
gên cia em ra zão do fe nô me no da es ti a gem“.

Aten ci o sa men te, – Ju tahy Ju ni or, Lí der do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce beu, nos ter mos do art. 4º da Re so lu -
ção nº 2, de 2001, in di ca ções das li de ran ças para
com por o Con se lho do Di plo ma Mu lher Ci da dã
Bert ha Lutz.

São in di ca dos pe los res pec ti vos Par ti dos as Srªs

e os Srs. Se na do res:

PMDB
Mar lu ce Pin to

PFL
Ma ria do Car mo Alves

Blo co PSDB/PPB
Ri car do San tos

Blo co de Opo si ção PT/PDT/PPS
Emi lia Fer nan des

PSDB
Ade mir Andra de

PTB
Wel ling ton Ro ber to

PL
José Alen car

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.
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, o se tor agro in -
dus tri al, em que pese a sua in su pe rá vel im por tân cia
para a po pu la ção e para o pro gres so do País, nem
sem pre tem, em con se qüên cia dis so, o de vi do re co -
nhe ci men to da so ci e da de, am pla men te con si de ra da,
nem tam pou co, de par ce las da Admi nis tra ção Pú bli -
ca, que, in fe liz men te, ain da o ig no ram.

No en tan to, a re vis ta Exa me, em re por ta gem
mu i to re cen te, con fir ma que, a des pe i to de toda a sor -
te de pro ble mas, en tre os qua is o da ame a ça de re -
ces são eco nô mi ca em di fe ren tes pa í ses e o dos
subs tan ci a is en tra ves vi vi dos pela Argen ti na, a ”agro -
in dús tria bra si le i ra ex por ta como nun ca e se trans for -
ma numa má qui na de fa zer di nhe i ro“.

Re gis tra o con ce i tu a do pe rió di co que na agri cul -
tu ra e na pe cuá ria, as sim como na in dús tria re la ci o -
na da a es sas áre as, os pro du to res de mons tra ram in -
su pe rá vel com pe tên cia para con tor nar as ame a ças
de uma des fa vo rá vel con jun tu ra in ter na ci o nal.

Com isso, ob ti ve ram no vos re cor des de pro du ti -
vi da de no cam po, ga nhos de no vos mer ca dos im por -
ta do res e de efi ciên cia no pro ces so in dus tri al, que
são mar cas ”da agro in dús tria bra si le i ra nos úl ti mos
anos“.

Lem bra, a res pe i to, a ca pa ci da de de re a ção dos 
pro du to res bra si le i ros, que, de ime di a to, ocu pa ram os 
es pa ços de i xa dos no mer ca do ex ter no, con se qüen -
tes do mal da vaca lou ca e de ame a ça de res sur gi -
men to da fe bre af to sa em pa í ses eu ro pe us.

Com isso, al can ça ram su ces si vos re cor des de
ven das, re gis tra dos pela Se cre ta ria de Co mér cio
Exte ri or do Mi nis té rio do De sen vol vi men to. De ja ne i ro 
a se tem bro, os em bar ques che ga ram à mar ca de
US$ 2,1 bi lhões, equi va len te a um acrés ci mo de 50%
so bre os va lo res atin gi dos em igual pe río do do ano
an te ri or.

No epi só dio, ha ven do o te mor de con su mo da
car ne ver me lha, a de fran go des pon tou como a subs -
ti tu ta mais ade qua da, fa zen do ele var sig ni fi ca ti va -
men te os nú me ros da pa u ta de ex por ta ção do País.

As ven das ex ter nas su pe ra ram a mar ca de um
bi lhão de dó la res, con si de ran do-se o fato de as ex -
por ta ções ul tra pas sa rem os US$ 990 mi lhões nos pri -
me i ros nove me ses, in di ca ti vo de um acrés ci mo de
62% so bre o acu mu la do em igual pe río do do ano pas -
sa do.



As ven das de car ne bo vi na, não obs tan te as
res tri ções de con su mo na Eu ro pa e a in ci dên cia da
fe bre af to sa tam bém no Rio Gran de do Sul, atin gi ram
a ci fra de US$ 522 mi lhões, so men te de ja ne i ro a se -
tem bro, re pre sen ta ti va de um cres ci men to de 34%
em re la ção a igual pe río do do ano an te ri or e de uma
pers pec ti va de fa tu ra men to que pode che gar a US$
800 mi lhões até o fi nal do exer cí cio.

Tam bém a ex por ta ção de su í nos re gis trou au -
men to su pe ri or a 100%, pas san do a re ce i ta de US$
111 mi lhões para US$ 253 mi lhões, so men te no as si -
na la do pe río do de ja ne i ro a se tem bro.

Con si de ra-se, por igual, que o for te de sem pe -
nho das ex por ta ções da car ne bo vi na im pul si o nou os
seg men tos da in dús tria de ali men tos, que se si tua
aba i xo ape nas da de bens de ca pi tal, be ne fi ci a da
pelo apor te de gran de vo lu me de en co men das, so -
bre tu do de ge ra do res e de equi pa men tos re que ri dos
pelo se tor elé tri co.

À ex ce lên cia des ses re sul ta dos jun ta-se à pers -
pec ti va de gran de avan ço igual men te na agri cul tu ra.
No Esta do de Go iás, que aqui re pre sen ta mos, o re gi -
me chu vo so de ve rão de i xou as ter ras pla nas e fér te -
is, es pe ci al men te as nas re giões sul e su do es te,
pron tas para a se me a du ra, mu i tas de las já plan ta das.

A ci da de de Rio Ver de, que con ta com cer ca de
150 mil ha bi tan tes, está lo ca li za da nes ta re gião e es -
pe ra plan tar e co lher a ma i or sa fra de sua his tó ria.

Ape sar dos ex cep ci o na is re sul ta dos, que ora
co men ta mos, é de se ob ser var que ao cres ci men to
da pro du ti vi da de cor res pon deu um in de vi do de crés ci -
mo de lu cra ti vi da de.

Há duas dé ca das, o hec ta re pro du zia 25 sa cas
de soja, exi gin do-se 15 para o pa ga men to das des pe -
sas. Ago ra, o ren di men to é de 46 sa cas, mas são exi -
gi das 40 para a co ber tu ra dos cus tos, res pon sá ve is
pelo com pro me ti men to de 89% das re ce i tas.

Na ci o nal men te, os pro du to res es pe ram co lher
100 mi lhões de to ne la das de grãos, su pe ran do a mar -
ca de 98,2 to ne la das re gis tra das no cor ren te ano, que 
pro por ci o na ram uma re ce i ta de US$5 bi lhões de ex -
por ta ção do pro du to.

Qu an to à pro du ção de açú car, as usi nas pa u lis -
tas sen tem-se es ti mu la das – e as go i a nas tam bém –
pela re cu pe ra ção dos pre ços do pro du to no mer ca do
in ter na ci o nal. No pri me i ro se mes tre des te ano, as ex -
por ta ções de 4,4 mi lhões de to ne la das apon tam um
au men to de 56,6% nos em bar ques e de 30,9% no
pre ço mé dio de ven das em re la ção aos nú me ros do
ano de 2000.

Há de se des ta car que o de sem pe nho da agro -
in dús tria tem gran de re per cus são eco nô mi ca em ou -
tros se to res. É exem plo dis so a ex cep ci o nal pro du ti vi -
da de da soja ga ú cha, que de ter mi nou o cres ci men to
de 34% na ven da de tra to res e co lhe i ta de i ras em re la -
ção ao ano pas sa do.

Na eco no mia do País, o Pro du to Inter no Bru to,
PIB, do se tor agro in dus tri al, hoje cal cu la do em tor no
de R$80 bi lhões, de ve rá ex pres sar apro xi ma da men te 
uma ele va ção de 4,1%, en quan to que o da eco no mia
deve fi xar-se em 1,7%.

É de se aten tar ain da para a con tri bu i ção do
cam po em fa vor do equi lí brio das con tas na ci o na is.
Se gun do pre vi sões do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, ha -
ve rá um su pe rá vit de R$18 bi lhões na ati vi da de agro -
pe cuá ria des te ano ou um au men to de R$5 bi lhões
em re la ção ao ano pas sa do, en quan to a ba lan ça co -
mer ci al bra si le i ra deve fi xar-se em R$2 bi lhões po si ti -
vos.

Em re su mo, o se tor agro pe cuá rio deve ser mo ti -
vo de or gu lho para to dos os bra si le i ros e de cu i da dos
per ma nen tes do Go ver no, por que no País são pro du -
zi dos a car ne, a soja, o ál co ol, o café e os su cos de la -
ran jas mais com pe ti ti vos do mun do.

Qu an to aos cu i da dos per ma nen tes por par te do
Go ver no Fe de ral, tor na-se im pos sí vel não re i vin di car
uma ma i or aten ção aos pro du to res de le i te de todo o
País. Por inú me ras ve zes, ocu pei esta tri bu na para
de fen der as dig nas re i vin di ca ções des sa in can sá vel
par ce la da clas se tra ba lha do ra bra si le i ra, in va ri a vel -
men te pre ju di ca da em seus in te res ses mais bá si cos.

Para se ter idéia, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, só em Go iás, de pen dem da ba cia le i te i ra 65
mil fa mí li as – em tor no de 250 mil pes so as.

Par ti ci pan do hoje da aber tu ra do Con gres so de
Pro du to res de Le i te da Amé ri ca La ti na, re a li za do no
Cen tro de Con ven ções de Go iâ nia, no va men te pude
com pro var a for ça e a mo bi li za ção do se tor, res pon sá -
vel di re to por mi lhões de em pre gos no Bra sil e nos de -
ma is pa í ses la ti no-ame ri ca nos.

Já pas sa da hora, no to can te à re a li da de na ci o -
nal, de o Go ver no ofe re cer opor tu ni da des, até mes -
mo de fi nan ci a men to, que as se gu re a as cen são pro -
fis si o nal e ha bi ta ci o nal, para que a clas se pro du to ra
de le i te des te País ve nha a exi bir nú me ros tão re le -
van tes quan to os apre sen ta dos em re la ção a ou tras
ati vi da des de nos sa agro pe cuá ria.

Os re sul ta dos sem pre cres cen tes da agro in dús -
tria na ci o nal e par ti cu lar men te da que la do nos so
Esta do, Go iás, cre den ci am os pro du to res e os tra ba -
lha do res do cam po e da in dús tria ao voto de re co nhe -



ci men to e ad mi ra ção que ora ins cre ve mos nos Ana is
do Se na do da Re pú bli ca pela ines ti má vel con tri bu i -
ção que de ci si va men te em pres tam ao con tí nuo pro -
gres so do País.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma u ro Mi -
ran da, 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, nes ta
tar de, ocu po esta tri bu na para co mu ni car que foi cri a -
da re cen te men te a Asso ci a ção Na ci o nal dos Assis -
ten tes Ju rí di cos da Advo ca cia-Ge ral da União, a Uni -
a gu, e pa ra be ni zar seus di re to res e fi li a dos pre sen tes
na tri bu na de hon ra do Se na do. Re gis tro a pre sen ça
do Dr. João Fran cis co Agui ar Dru mond, re pre sen tan -
do o Advo ga do-Ge ral da União, Dr. Gil mar Men des.

Srªs e Srs. Se na do res, a Asso ci a ção Na ci o nal
dos Assis ten tes Ju rí di cos da Advo ca cia-Ge ral da
União, Uni a gu, é uma en ti da de que tem por fim de fen -
der os in te res ses da car re i ra de as sis ten te ju rí di co da
Advo ca cia-Ge ral da União, bem como lu tar pelo for ta -
le ci men to ins ti tu ci o nal, por meio de um novo mo de lo
de as so ci a ção, pa u ta do na de fe sa de gran des ban de -
i ras por in ter mé dio de es tra té gi as efi ca zes e par ti ci -
pa ti vas, en vol ven do, in clu si ve, o es tre i ta men to de la -
ços com o Con gres so Na ci o nal.

A Advo ca cia-Ge ral da União, ins ti tu i ção cri a da
pela Cons ti tu i ção de 1988 e im ple men ta da, efe ti va -
men te, pela Lei Com ple men tar nº 73, de 1993, exer ce 
o re le van te pa pel de con tro lar pre vi a men te os atos
ad mi nis tra ti vos pra ti ca dos pela Admi nis tra ção Pú bli -
ca no âm bi to da União e de de fen dê-los di an te de
ques ti o na men tos ju di ci a is.

Esse con tro le dos atos ad mi nis tra ti vos, no âm bi -
to da AGU, é re a li za do pela sua área con sul ti va, com -
pos ta pe los as sis ten tes ju rí di cos. Não obs tan te, tal
ati vi da de de con sul to ria ju rí di ca en vol ve não ape nas
o con tro le dos re fe ri dos atos, mas tam bém con sis te
no tra ba lho de ori en ta ção ju rí di ca do ad mi nis tra dor
pú bli co, no sen ti do de que o ato seja pra ti ca do de for -
ma cor re ta e mais efi ci en te pos sí vel.

Des sa for ma, os as sis ten tes ju rí di cos da Advo -
ca cia-Ge ral da União têm a mis são ins ti tu ci o nal de
con tro lar os atos ad mi nis tra ti vos e de ori en tar o ad mi -
nis tra dor pú bli co para que tais atos se jam re a li za dos

de ma ne i ra ju ri di ca men te ade qua da, con tri bu in do di -
re ta men te para o aper fe i ço a men to do Po der Exe cu ti -
vo e para um mo de lo mais di nâ mi co, efi caz e pro bo.

Como exem plo de atos ad mi nis tra ti vos que são
sub me ti dos a exa me e pa re cer dos as sis ten tes ju rí di -
cos, po dem-se ci tar con tra tos, con vê ni os, li ci ta ções
de que par ti ci pa a Admi nis tra ção Pú bli ca, pro ces sos
ad mi nis tra ti vos dis ci pli na res etc.

Nes se con tex to, cabe res sal tar que o ob je ti vo
ma i or do Esta do en vol ve a ela bo ra ção de po lí ti cas
que vi sem me lho rar a vida da po pu la ção. Estas, por
sua vez, são con cre ti za das por meio dos atos ad mi -
nis tra ti vos.

Assim, se a im ple men ta ção das po lí ti cas pú bli -
cas ocor re me di an te a prá ti ca de atos ad mi nis tra ti vos
e se, por ou tro lado, o pa pel da Advo ca cia-Ge ral da
União é con tro lar pre vi a men te a sua le ga li da de – de
modo que se jam pra ti ca dos de for ma ju ri di ca men te
cor re ta –, bem como de fen dê-los di an te de even tu a is
ques ti o na men tos ju di ci a is, cum pre re co nhe cer que
essa ins ti tu i ção de sen vol ve uma ati vi da de de enor me
re le vân cia à Na ção.

Tal im por tân cia apre sen ta-se ain da mais mar -
can te em re la ção à ati vi da de de con sul to ria ju rí di ca,
pois, em ra zão do con tro le da le ga li da de dos atos e
da ori en ta ção pro mo vi da no sen ti do de que as po lí ti -
cas pú bli cas se jam ela bo ra das de ma ne i ra cor re ta do
pon to de vis ta do Di re i to, per mi te-se in clu si ve a di mi -
nu i ção de ques ti o na men tos dos atos ad mi nis tra ti vos
ao Po der Ju di ciá rio.

Um ato ad mi nis tra ti vo pa u ta do nos prin cí pi os
cons ti tu ci o na is da le ga li da de, da im pes so a li da de, da
mo ra li da de, da pu bli ci da de, da pro por ci o na li da de e
da efi ciên cia não pre ci sa rá ser ques ti o na do em ju í zo.
A ati vi da de con sul ti va da Advo ca cia-Ge ral da União,
exer ci da pe los as sis ten tes ju rí di cos, é de ta ma nha
im por tân cia que cer ta men te au xi li a rá no de sa fo ga -
men to do Po der Ju di ciá rio.

Assim, con fe rin do um tra ta men to dig no e ade -
qua do à área con sul ti va da AGU, tor na-se des pi ci en -
da a área con ten ci o sa, isto é, re duz-se a pre o cu pa -
ção com o tra ba lho de de fe sa ju di ci al dos atos ad mi -
nis tra ti vos. Por isso, atu al men te, tem-se res sal ta do,
com tan ta ve e mên cia, a im por tân cia da ati vi da de con -
sul ti va.

Por tan to, o pa pel da Con sul to ria Ju rí di ca da
Advo ca cia-Ge ral da União tem a ver com a pró pria ra -
zão de ser do Esta do. Nes se sen ti do, no âm bi to da
AGU, os as sis ten tes ju rí di cos têm pa pel mu i to mar -
can te, de sen vol ven do suas ati vi da des em to dos os
Mi nis té ri os e de ma is ór gãos do Po der Exe cu ti vo, a fim 



de dar o ne ces sá rio su pe dâ neo ju rí di co na prá ti ca
dos atos e pro ces sos ad mi nis tra ti vos.

Des sa for ma, o tra ta men to ins ti tu ci o nal a ser
con fe ri do a essa car re i ra deve ser com pa tí vel com a
im por tân cia do pa pel que seus mem bros de sen vol -
vem. Assim, faz-se ne ces sá rio o aper fe i ço a men to e a
va lo ri za ção do mo de lo de es tru tu ra ção da área con sul -
ti va da AGU, atra vés da im ple men ta ção de re le van tes
pro je tos, como a mu dan ça na ter mi no lo gia do car go de 
as sis ten te ju rí di co – me di da que exi ge má xi ma ur gên -
cia, dada a to tal in com pa ti bi li da de en tre a do mi na ção e 
as re le van tes atri bu i ções do car go – e a im plan ta ção
dos nú cle os de con sul to ria ju rí di ca, de modo a se re du -
zir a in ge rên cia dos ad mi nis tra do res pú bli cos so bre o
de sem pe nho da ati vi da de con sul ti va.

A Asso ci a ção dos Assis ten tes Ju rí di cos da
Advo ca cia-Ge ral da União – Uni a gu –, con for me es ta -
be le ci do em seu ma ni fes to de cri a ção, pre ten de lu tar
por es sas ban de i ras e por ou tras de mes ma im por -
tân cia, tais como uni fi ca ção das car re i ras, que con sis -
te em ten dên cia da Advo ca cia Pú bli ca e já ocor re nos
Esta dos da Fe de ra ção, au to no mia fi nan ce i ra e or ça -
men tá ria da AGU e ocu pa ção pri va ti va dos car gos de
che fia dos mem bros de car re i ra. 

Já que está em ple ná rio o no bre Re la tor da pro -
pos ta de re for ma do Ju di ciá rio, que ro fa zer um ape lo
a S. Exª, o Re la tor Ber nar do Ca bral, para que aco lha
es ses ple i tos, em par te en ca mi nha dos na pro pos ta
da re for ma do ju di ciá rio que S.Exª mu i to sa bi a men te
está re la tan do.

O aper fe i ço a men to do mo de lo ins ti tu ci o nal da
área con sul ti va da Advo ca cia-Ge ral da União já vem
sen do de sen vol vi da de for ma bri lhan te e ou sa da pelo
atu al Advo ga do-Ge ral, Dr. Gil mar Fer re i ra Men des, o
qual, nes te sen ti do, tem dado uma gran de con tri bu i -
ção ao País. Cabe fri sar que nes ta ini ci a ti va o Dr. Gil -
mar vem con tan do com o au xí lio do Con sul tor-Ge ral
da União, Dr. André Ser rão, no tó rio de ten tor de gran -
de sa be do ria ju rí di ca, e que vem, na re a li da de, dan do 
con ti nu i da de ao bri lhan te tra ba lho ini ci a do pela Drª
Jo vi ta Vol vey Va len te, atu al Se cre tá ria-Ge ral de Con -
sul to ria da AGU.

Assim, o Dr. Mi nis tro Gil mar Men des e o Dr.
André Ser rão, pro fis si o na is de gran de res pe i ta bi li da -
de, vêm dan do uma enor me con tri bu i ção à Na ção e, a 
par tir de ago ra, con tam com o va li o so au xí lio da Uni a -
gu na de fe sa e va lo ri za ção da ins ti tu i ção.

Esta con tri bu i ção se re ve la im por tan te na me di -
da em que vem cri an do con di ções fun da men ta is ao
de sem pe nho do re le van te tra ba lho dos as sis ten tes
ju rí di cos da AGU.

Por tan to, a va lo ri za ção ins ti tu ci o nal dos as sis -
ten tes ju rí di cos da AGU se re la ci o na com a cri a ção de 
con di ções para que as po lí ti cas pú bli cas se jam efi ci -
en tes, mo ra is, pro bas e ju ri di ca men te le gí ti mas. Efi ci -
en tes por atin gir seus ob je ti vos, no sen ti do de não se -
rem in vi a bi li za das por ques ti o na men tos ju di ci a is,
con si de ran do a ela bo ra ção den tro de um cri té rio de
ade qua ção ju rí di ca. Le gí ti mas no sen ti do do res pe i to
à le ga li da de e à mo ra li da de ad mi nis tra ti va, prin cí pi os
fun da men ta is ine ren tes ao Esta do De mo crá ti co de
Di re i to.

E é esta nova men ta li da de que se es pe ra da
Admi nis tra ção Pú bli ca, de uma con du ta pa u ta da pela
efi ciên cia, zelo, res pe i to às leis, à mo ra li da de e aos di -
re i tos fun da men ta is de to dos os ad mi nis tra dos.

Logo, se a va lo ri za ção ins ti tu ci o nal dos as sis -
ten tes ju rí di cos da AGU im pli ca a cri a ção de con di -
ções para a ela bo ra ção de po lí ti cas pú bli cas le gí ti mas 
e efi ci en tes, tal as pec to se con fun de com a ra zão de
ser do Esta do e com os ob je ti vos de qual quer Go ver -
no que pre ten da me lho rar a vida da po pu la ção.

Uma de mons tra ção em ble má ti ca do ca rá ter ver -
da de i ro e in so fis má vel de tal afir ma ção con sis te nos
re sul ta dos do re cen te Pla no de Ra ci o na men to de
Ener gia. Cabe es cla re cer que este con tou com o
acom pa nha men to mar can te da área con sul ti va da
AGU. Di zia-se que o mes mo se ria der ru ba do atra vés
de ques ti o na men tos ju di ci a is. No en tan to, atra vés de
in con tes tá vel vi tó ria ju di ci al, no âm bi to do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, o Pla no de Ra ci o na men to res tou in -
to ca do, ten do sido ple na men te man ti do.

Nes se sen ti do, cabe lem brar al gu mas pa la vras
exal ta das pelo Dr. André Ser rão, em seu dis cur so de
pos se no car go de Con sul tor-Ge ral da União. Afir mou
o mes mo ao se re fe rir ao re sul ta do do men ci o na do
Pla no de Ra ci o na men to: ”...deu-se a in con tes tá vel vi -
tó ria jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que, con sa -
gran do as te ses ela bo ra das quan do da for mu la ção da 
po lí ti ca pú bli ca, pres tou a se gu ran ça ju rí di ca in dis -
pen sá vel à im ple men ta ção do Pro gra ma...O caso de -
mons tra (1) a re le vân cia da atu a ção in te gra da e in ten -
sa da área con sul ti va na for mu la ção da po lí ti ca pú bli -
ca...“

O mes mo se diga em re la ção ao Pla no Real.
Mais uma vez, para se de mons trar a ver da de in con -
tes te das pa la vras ora pro fe ri das nes se Tri bu nal, bas -
ta com pa rar o men ci o na do pla no eco nô mi co com os
pla nos an te ri o res. É só ve ri fi car os re sul ta dos em ter -
mos de ques ti o na men tos ju di ci a is. 

Enquan to os an te ri o res im pli ca ram uma en xur -
ra da de ações, o mes mo não se ve ri fi cou com o Pla no 
Real. Mo ral da his tó ria: o Pla no Real con tou com a



par ti ci pa ção da área de Con sul to ria Ju rí di ca da AGU,
os de ma is não.

Des ta for ma, para con clu ir, con si de ran do to dos
os as pec tos ora apre sen ta dos, cum pre re co nhe cer
que se os as sis ten tes ju rí di cos da AGU ti ves sem as
con di ções e o re co nhe ci men to ins ti tu ci o nal que se
pre ten de con fe rir aos mes mos atra vés des te novo
mo de lo ora em pre en di do pelo Dr. Gil mar Men des, e
que pas sa a con tar com o apo io da Uni a gu, se gu ra -
men te, não se es ta ria ob ser van do al guns mu i tos es -
cân da los e po lí ti cas pú bli cas frus tra das ro ti ne i ra men -
te no ti ci a das pela im pren sa.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela Li de ran ça do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª tem a pa la vra, como Lí der.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
peço a pa la vra para fa zer um re gis tro que con si de ro
ex tre ma men te im por tan te. Na ul ti ma sex ta-fe i ra, 30
de no vem bro, co me mo rou-se em Bra sí lia, com um fe -
ri a do, o Dia do Evan gé li co, num re co nhe ci men to à
his tó ria, a todo o es for ço, à es pi ri tu a li da de e ao com -
pro mis so dos evan gé li cos com o Bra sil.

Por essa ra zão, de se jo aqui sa u dar esse dia, pe -
din do a V. Exª que dê como lido meu dis cur so, que
enal te ce o tra ba lho dos evan gé li cos no Bra sil. Espe ci -
al men te em Ro ra i ma, os evan gé li cos têm tido uma
par ti ci pa ção mu i to efe ti va na trans for ma ção do Esta -
do, na im ple men ta ção de um ca mi nho de fé, de co -
nhe ci men to e de trans for ma ção hu ma na. Por tan to, é
im por tan te que se faça o re gis tro e que se enal te ça
aqui a data co me mo ra da no dia 30 de no vem bro.

Peço a trans cri ção do meu dis cur so.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

SEGUE DISCURSO NA ÍNTEGRA 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, é exa ta men te
em seus mo men tos mais crí ti cos que a hu ma ni da de
se vol ta para a es pi ri tu a li da de, em bus ca de ins pi ra -
ção, com pre en são e con for to. Daí, a pe re ne im por tân -
cia das re li giões no co ti di a no dos in di ví du os, das so ci -
e da des e das na ções, ao ga ran tir a to dos as ba ses in -
dis pen sá ve is para a con ci li a ção e a su pe ra ção das
pri va ções e pro va ções a que es ta mos ex pos tos em
nos sa luta di u tur na.

A idéia do trans cen den tal, ain da que du ran te
mu i to tem po tos ca men te for mu la da e enun ci a da, é
uma cons tan te para a hu ma ni da de, pois sur ge no mo -
men to mes mo em que a ad mi rá vel aven tu ra do ho -
mem teve efe ti va men te iní cio. A his tó ria re gis tra pri -
me i ro nas re li giões me so po tâ mi cas; em se gui da, no
fan tás ti co ima gi ná rio do po li te ís mo an tro po mór fi co,
ce le bri za do e le va do às úl ti mas con se qüên ci as pe los
for mi dá ve is gre gos das eras an te ri o res aos pré-so -
crá ti cos. De po is, na in tro du ção da po de ro sa e so fis ti -
ca da tra di ção ju da i co-cris tã, isto sem des cu rar das
mi le na res, úni cas e exem pla res ela bo ra ções da es pi -
ri tu a li da de ori en tal e das for tes e se du to ras cons tru -
ções que trans bor dam do es pí ri to afri ca no.

O ho mem é fun da men tal men te um ani mal re li gi -
o so, ob ser vou sem mu i ta ori gi na li da de, po rém com
ab so lu ta pro pri e da de, um fa mo so po lí ti co bri tâ ni co.
Pelo me nos, é o que evi den cia toda a ex pe riên cia hu -
ma na re gis tra da. E isso, a des pe i to das cí cli cas per -
das de es pi ri tu a li da de ocor ri das ao lon go dos úl ti mos
sé cu los, em es pe ci al a par tir da ins ta u ra ção de uma
vi são fun da men tal men te ra ci o na lis ta do mun do, que
le vou Max We ber a anun ci ar a cha ma da des ma gi fi ca -
ção da vida e, an tes dele, o tam bém ale mão Fri e drich
Ni etzsche a pro cla mar até mes mo a mor te de Deus. 

Sa be mos que, na ver da de, não pas sa ram de
cons ta ta ções pon tu a is, tran si tó ri as e in sub sis ten tes,
pois as ca rên ci as do es pí ri to, a cren ça, o po der da fé
são mu i to su pe ri o res ao so ma tó rio de to das as con -
jec tu ras, aná li ses e pre vi sões hu ma nas.

Esta rá pi da in tro du ção ser ve ape nas de pano de 
fun do para que jun to com os meus pa res re gis tre a
pas sa gem, na úl ti ma sex ta-fe i ra, 30 de no vem bro, do
Dia do Evan gé li co, data que me re ce ser ce le bra da
não so men te pe los seus adep tos e fiéis, mas por to -
dos os bra si le i ros.

Os evan gé li cos, em suas dis tin tas cor ren tes, se
cons ti tu em hoje em um ad mi rá vel exem plo da for ma
como a re li gião pode atu ar tam bém como um im por -
tan te ve tor da pro mo ção so ci al dos in di ví du os, es ta -
be le cen do as pre mis sas para uma so ci e da de mais
har mô ni ca, jus ta e plu ral, uni da e sin to ni za da em ob -
je ti vos ple na men te al can çá ve is.

Em sua cur ta, po rém in ten sa his tó ria de cin co
sé cu los, o Bra sil con se guiu con fi gu rar-se pe ran te as
na ções como um País mul ti cul tu ral de sin gu lar re cep -
ti vi da de ao novo e ao es tran ge i ro, onde et ni as, vi sões
de mun do e con vic ções des se me lhan tes con vi vem ci -
vi li za da men te, aten tas pre ci pu a men te ao de sen vol vi -
men to do ho mem e de seu am bi en te. Con se guiu, as -
sim, re a li zar de for ma mo de lar o ecu me nis mo em sua
fe i ção mais ad mi rá vel. 



No mag ní fi co qua dro das re li giões mo no te ís tas,
o cris ti a nis mo, em to das as suas va ri an tes e ver ten -
tes, con quis ta co ra ções e men tes de mais de um sex -
to da po pu la ção do pla ne ta. No Bra sil, as mais de cem 
de no mi na ções evan gé li cas es pa lha das por todo o
nos so imen so ter ri tó rio de têm a di re ção es pi ri tu al de
cer ca de 23 mi lhões de pes so as, o que sig ni fi ca mais
de 13 por cen to da po pu la ção bra si le i ra. 

Para além da in dis pen sá vel as sis tên cia es pi ri tu -
al, nes te mun do ab so lu ta men te ca ren te de va lo res
uni ver sa is, as igre jas evan gé li cas atu am efe ti va e pro -
du ti va men te no tra ba lho de al fa be ti za ção de adul tos e 
no es tí mu lo ao há bi to da le i tu ra, pro van do, ain da uma
vez, que a edu ca ção é o prin ci pal mo tor da as cen são
so ci al. Ade ma is, nos ati vos dos evan gé li cos, en con -
tra-se uma ou tra ati vi da de de ex tre ma re le vân cia e al -
can ce so ci al: a re cu pe ra ção dos de pen den tes de ál -
co ol e de dro gas, em clí ni cas que se dis tri bu em por
todo o País. Assim, os evan gé li cos es ti mu lam e con fi -
gu ram uma ex ten sa, rica e ope ro sa rede de so li da ri e -
da de, ca paz de pro ver as sis tên cia con cre ta a to dos
os ne ces si ta dos.

Por todo esse con jun to de ati vi da des, os evan -
gé li cos ocu pam hoje um lu gar de gran de des ta que na
so ci e da de bra si le i ra e pre ser vam, como prin cí pi os in -
ques ti o ná ve is, os va lo res do amor a Deus, do res pe i to 
ao pró xi mo, da to le rân cia e da pros pe ri da de, per mi -
tin do a seus fiéis a con ju ga ção de con for to es pi ri tu al e 
ma te ri al.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, que ro cum pri men -
tar a to dos os lí de res evan gé li cos – bis pos, pas to res e 
au xi li a res – e os mi lhões de fiéis, os mi lhões de bra si -
le i ros que se re co nhe cem como evan gé li cos, pelo
trans cur so de seu dia. Que Deus aben çoe a to dos!

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Emi -
nen te Se na dor Ro me ro Jucá, V. Exª será aten di do, na
for ma re gi men tal. A Pre si dên cia apro ve i ta a opor tu ni -
da de para tam bém se con gra tu lar com o Dia dos
Evan gé li cos, trans cor ri do na úl ti ma sex ta-fe i ra.

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
Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os re sul ta dos da
IV Re u nião Mi nis te ri al da Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio, re a li za da em Doha, Ca tar, so a ram como
um ani ma dor con tra pon to ao con fli tu o so ce ná rio po lí -
ti co in ter na ci o nal atu al. Ao fi nal do en con tro, to dos os
142 pa í ses par ti ci pan tes ti nham mo ti vos para co me -

mo rar. Para o Bra sil, em par ti cu lar, os re sul ta dos ti ve -
ram um im por tan te e sig ni fi ca do re sul ta do es tra té gi -
co, pois re for ça ram nos sa po si ção como in ter lo cu tor
no pro ces so de in te gra ção in ter na ci o nal, aba la da
com as di fi cul da des re cen tes do Mer co sul, a cri se na
Argen ti na e pela ex po si ção da nos sa vul ne ra bi li da de
ex ter na.

Doha sig ni fi cou um du plo avan ço. Em pri me i ro
lu gar, por ter con se gui do lan çar uma nova ro da da de
ne go ci a ções so bre o co mér cio in ter na ci o nal que se
de sen vol ve rá de ja ne i ro de 2002 ao fim de 2005. Uma
ini ci a ti va que pa re cia se ri a men te ame a ça da até há al -
guns me ses.

O fan tas ma de uma re ces são nas eco no mi as
nor te-ame ri ca na e eu ro péia ha via re for ça do o pro te -
ci o nis mo dos pa í ses de sen vol vi dos e cri a do um am bi -
en te pou co fa vo rá vel, no qual te mia-se pela pos si bi li -
da de de re pe ti ção do fra cas so de Se at tle, no fim de
1999, quan do não hou ve con sen so para lan çar a ”Ro -
da da do Mi lê nio“.

Para a ma i o ria dos ana lis tas in ter na ci o na is, os
aten ta dos de 11 de se tem bro e seus des do bra men tos 
pro pi ci a ram um cli ma mais co o pe ra ti vo em Doha. De
um lado, os EUA, que ado ta ram uma pos tu ra mais fle -
xí vel nas ne go ci a ções, evi tan do o iso la men to ou mes -
mo a res pon sa bi li da de pelo fra cas so de um novo
acor do in ter na ci o nal. De ou tro lado, as dú vi das quan -
to aos ru mos da glo ba li za ção aju da ram a for ta le cer
po si ções me nos pro te ci o nis tas, fa vo re cen do a bus ca
de um acor do que con tem plas se an ti gas re i vin di ca -
ções dos pa í ses em de sen vol vi men to.

Os re sul ta dos tam bém in di ca ram que é pos sí vel 
so nhar com um rumo dis tin to para a glo ba li za ção. A
par ti ci pa ção am pla e de mo crá ti ca da co mu ni da de in -
ter na ci o nal pode ser ca paz de va lo ri zar as pec tos
mais po si ti vos que a sim ples in te gra ção eco nô mi ca e
so ci al para a hu ma ni da de.

A am pli tu de dos itens que com po rão a pa u ta de
ne go ci a ções da nova ro da da tam bém sig ni fi ca ram
um avan ço. Fo ram, no en tan to, so lu ções de com pro -
mis so. Na de cla ra ção do en con tro não há ga ran tia de
que a in clu são de um item na agen da re dun da rá em
avan ços re a is no fu tu ro. O Bra sil não pode re pe tir er -
ros an te ri o res e aco mo dar-se com uma pri me i ra vi tó -
ria. Em meu dis cur so do dia 19/06/2001, tive a opor tu -
ni da de de co men tar so bre as ilu sões bra si le i ras em
re la ção às ne go ci a ções mul ti la te ra is: ”Até a Ro da da
do Mi lê nio da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio
(OMC), ha via a cren ça de que a Alca aca ba ria su bor -
di na da a um acor do mun di al de li be ra ção do co mér -
cio, o que de ter mi nou uma pos tu ra de em pur rar o as -
sun to com a bar ri ga, uma es pé cie de vi são



cor-de-rosa do pro ces so de glo ba li za ção, que aca bou 
no fra cas so das ne go ci a ções e de um en con tro que
en trou para a his tó ria prin ci pal men te pela pan ca da ria
nas ruas de Se at tle. Pre va le ceu, de lá para cá, a es -
tra té gia de pre pa rar o Bra sil se ri a men te para as ne go -
ci a ções da Alca e ou tras ne go ci a ções in ter na ci o na is“. 
Oxa lá seja essa a pos tu ra após os su ces sos de Doha. 
Que es sas pe que nas vi tó ri as que ci tei sir vam para
pre pa rar ain da mais a nos sa di plo ma cia, nos so em -
pre sa ri a do e tra ba lha do res para as di fí ce is ne go ci a -
ções que va mos con ti nu ar en fren tan do in ter na ci o nal -
men te.

As ne go ci a ções so bre o co mér cio in ter na ci o nal
da agri cul tu ra ain da têm um lon go ca mi nho pela fren -
te. Mar cos Jank, con sul tor do BID, em ar ti go no jor nal
Va lor Eco nô mi co do ul ti mo dia 29 de no vem bro,
apon ta três fren tes de dis cus são: a re du ção dos sub -
sí di os lo ca is à pro du ção; os sub sí di os à ex por ta ção; e 
o aces so a mer ca dos. Se gun do ele, ”Pa í ses como o
Bra sil de ve ri am cen trar seu foco na subs tan ci al re du -
ção do apo io do més ti co via pre ços ad mi nis tra dos e
de ma is pa ga men tos go ver na men ta is li ga dos à uni da -
de de pro du to ou de área, men su ra do nas cha ma das
ca i xas ama re la e azul. O apo io to tal no ti fi ca do pela
OMC nes sas duas ca i xas atin ge qua se US$125 bi -
lhões anu a is, di vi di dos en tre União Eu ro péia (63%),
Esta dos Uni dos (9%) e ou tros pa í ses eu ro pe us, Ja -
pão e Co réia (25%)“. A tí tu lo de in for ma ção, as ca i xas
e suas co res cor res pon dem, na ter mi no lo gia da
OMC, a uma clas si fi ca ção dos sub sí di os de for ma se -
me lhan te a um si nal de trân si to: os de cor ver de são
per mi ti dos, os ama re los de vem ser re du zi dos e os
ver me lhos são pro i bi dos. No Acor do da Agri cul tu ra,
não exis te a cor ver me lha, que é subs ti tu í da pela cor
azul, es pe cí fi ca para de ter mi na dos pro du tos de pa í -
ses em de sen vol vi men to.

A ca i xa ver de cor res pon de a gas tos com pes -
qui sa, ex ten são, es to que de se gu ran ça, fun dos de si -
nis tro, eco lo gia, en tre ou tros, que afe tam mi ni ma men -
te o co mér cio in ter na ci o nal. A ca i xa azul sig ni fi ca des -
pe sas de ex ce ção, como pa ga men to para re du ção de 
área, pro du ção etc. E a ca i xa ama re la, dis pên di os
com sub sí di os que dis tor cem a pro du ção e o co mér -
cio.

Ain da se gun do Mar cos Jank, o aces so a mer ca -
dos é um tema que pode ser mais bem equa ci o na do
no âm bi to das ne go ci a ções bi la te ra is. Os sub sí di os
às ex por ta ções agrí co las es tão, em gran de par te,
con cen tra dos na UEE e sua eli mi na ção já faz par te
dos pla nos da pró xi ma eta pa da Po lí ti ca Agrí co la Co -
mum.

Ou tro avan ço im por tan te em Doha foi a ad mis -
são de ne go ci a ções em tor no das me di das an ti dum -
ping. É ape nas uma pos si bi li da de. Um pri me i ro pas so
para que o Bra sil pos sa ques ti o nar essa e ou tras for -
mas de pro te ci o nis mo, mas que po de rá ser mu i to im -
por tan te para o fu tu ro das ne go ci a ções da Alca. Mais
de 60% das ex por ta ções bra si le i ras para os Esta dos
Uni dos so frem al gum tipo de res tri ção. A si de rur gia
bra si le i ra, por exem plo, é com pe ti ti va no âm bi to in ter -
na ci o nal, mas so fre con di ci o nan tes no mer ca do nor -
te-ame ri ca no. É o caso da CST – Com pa nhia Si de rúr -
gi ca de Tu ba rão –, lí der mun di al na pro du ção de pla -
cas de aço, res pon sá vel por 20% da ofer ta glo bal do
pro du to. É uma or ga ni za ção que os ten ta um dos mais 
ba i xos cus tos de pro du ção de aço do mun do, com ex -
ce lên cia ope ra ci o nal e lo ca li za ção es tra té gi ca, e
apre sen ta in di ca do res en tre os me lho res do mun do
nas áre as de meio am bi en te e se gu ran ça no tra ba lho.
As usi nas nor te-ame ri ca nas, por não te rem ca pa ci da -
de de com pe tir com os pro du to res bra si le i ros, usam o
seu po der de lobby, po de ro sís si mo no Con gres so
ame ri ca no, para li mi tar as im por ta ções de aço do Bra -
sil. A so lu ção ado ta da em Doha não sig ni fi ca que os
Esta dos Uni dos aban do na rão ou mes mo re ve rão as
me di das an ti dum ping, mas me lho ram as con di ções
de tra ba lho nes se tema a nos so fa vor.

A re to ma da das ne go ci a ções so bre o fi nan ci a -
men to pú bli co ao co mér cio ex te ri or pos si bi li ta rá equi -
li brar as con di ções de com pe ti ti vi da de em fa vor das
ex por ta ções bra si le i ras. Na fal ta de re gras in ter na ci o -
na is, to das as na ções – o Bra sil so freu com isso – es -
ta vam obri ga das a se guir os pa drões da Orga ni za ção
para Co o pe ra ção e De sen vol vi men to Eco nô mi co
(OCDE), en ti da de que con gre ga os pa í ses mais ri cos
e in dus tri a li za dos. O caso mais re cen te do con ten ci o -
so en vol ven do a Embra er e a Bom bar di er exem pli fi ca
as nos sas di fi cul da des. A clas si fi ca ção de ris co na ci o -
nal im põe ta xas de ju ros mais ele va das no nos so e
em ou tros pa í ses em de sen vol vi men to em re la ção ao
cré di to in ter na ci o nal que fi nan cia as nos sas ex por ta -
ções. É pre ci so le gi ti mar me ca nis mos equa li za do res
do pre ço do cré di to, do pre ço do di nhe i ro pelo mun do
a fora, para que o co mér cio in ter na ci o nal te nha um
mí ni mo de equi lí brio e para que os pa í ses pos sam
com pe tir com al gu ma igual da de em re la ção aos seus
pro du tos.

A ace i ta ção da que bra de pa ten tes far ma cêu ti -
cas, no caso de ame a ça à sa ú de pú bli ca, foi a mais
em ble má ti ca vi tó ria bra si le i ra em Doha – que ro citá-la 
e pon tuá-la. O Go ver no bra si le i ro foi pi o ne i ro na luta
pelo re co nhe ci men to da pri o ri da de da sa ú de e da



vida so bre os acor dos de pro pri e da de in te lec tu al –
Trips.

Os pró xi mos anos, na mi nha opi nião, se rão de -
ci si vos para de fi nir a in ser ção da nos sa eco no mia na
eco no mia mun di al. Para 2005, tam bém está pre vis ta,
como já dis se no meu pro nun ci a men to, a con clu são
das ne go ci a ções so bre a Alca. No mes mo pe río do,
es ta rão em an da men to as ne go ci a ções do Mer co sul,
que vive um mo men to de di fi cul da de, com a União
Eu ro péia.

Os re sul ta dos de Doha aju dam es sas ne go ci a -
ções, e é isso que que ro pon tu ar com meu pro nun ci a -
men to. Os te mas de di fí cil so lu ção em ní vel re gi o nal
ou bi la te ral po dem en con trar um pa ra dig ma no re sul -
ta do do con sen so mul ti la te ral. Mas há, Sr. Pre si den te, 
mu i to tra ba lho pela fren te, mu i tas di fi cul da des, mu i tos 
obs tá cu los. Não po de mos nos ilu dir, te mos que nos
pre pa rar para es sas ne go ci a ções. Não te nho dú vi da e 
não me ilu do, o pro te ci o nis mo das eco no mi as mais
de sen vol vi das per sis ti rá, até por que é fru to, como já
dis se aqui, de po de ro sos lob bi es jun to aos Con gres -
sos des ses pa í ses. Vo zes des con ten tes com os avan -
ços da OMC, nos pa í ses de sen vol vi dos, já ini ci a ram
mo vi men tos para re du zir o al can ce de fu tu ros en ten -
di men tos, o que exi gi rá de nós mais aten ção e, mais
do que isso, po si ções cla ras em re la ção aos nos sos
in te res ses, po si ções fir mes em re la ção àqui lo que
que re mos.

O Bra sil, Sr. Pre si den te, re pi to, pre ci sa se pre -
pa rar para ne go ci ar, por que ne go ci ar não é fá cil. É di -
fí cil em to dos os cam pos – no cam po eco nô mi co, ten -
do em vis ta a re a li da de mun di al, é mu i to mais com ple -
xo ain da. Para isso pre ci sa mos sa ber em que so mos
for tes, em que so mos com pe ti ti vos; pre ci sa mos sa ber 
tam bém em que so mos im ba tí ve is, como é o caso da
pro du ção de pla ca de aço. Pre ci sa mos lo ca li zar tam -
bém aque les se to res em que pre ci sa mos me lho rar e
tam bém aque les se to res em que não te mos al ter na ti -
vas. Pre ci sa mos ve ri fi car onde po de mos cri ar no vas
opor tu ni da des de ne gó ci os, de ati vi da des em pre sa ri -
a is de ge ra ção de em pre go, de ge ra ção de ren da e
as sim por di an te. Ne ces si ta mos de uma po si ção so -
bre os in te res ses na ci o na is, aci ma de van ta gens se -
to ri a is e de in te res ses pri va dos e que, por ou tro lado,
seja fru to de uma po si ção ma du ra e não mais de um
na ci o na lis mo que teve o seu tem po mas que hoje sig -
ni fi ca uma opo si ção mu i tas ve zes re tró gra da e ul tra -
pas sa da.

As dis cus sões so bre a nova ro da da de ne go ci a -
ções da Orga ni za ção Na ci o nal do Co mér cio, da Alca,
as sim como a re la ção com a União Eu ro péia, na mi -
nha opi nião, são com ple men ta res e se de sen vol ve -

rão, ao lon go do mes mo pe río do – é im por tan te en -
ten der mos isso –, pra ti ca men te den tro do mes mo ca -
len dá rio. A co or de na ção e a in te gra ção de las da rão
sen ti do e cla re za a uma po lí ti ca de de fe sa dos in te -
res ses na ci o na is, que são im por tan tes, pre ci sam ser
de fen di dos e não po dem ser aban do na dos, mas de -
vem ser ade qua dos, evi den te men te, aos pa drões de
in ser ção da nos sa eco no mia, na eco no mia mun di al.
Ao mes mo tem po, po de mos fa zer um es for ço e eco -
no mi zar for mu la ção e tem po em de cor rên cia dos as -
pec tos com ple men ta res des sas ini ci a ti vas. É uma ex -
ce len te opor tu ni da de, que ro si tu ar aqui, para cons tru -
ir mos um pro je to para o nos so País que con tem ple
toda a so ci e da de, que con tem ple a nos sa in ser ção
nes sa eco no mia com ple xa com tan tas ame a ças e
com al gu mas opor tu ni da des e que con tem ple, aci ma
de tudo, o nos so povo, aqui lo que cha mo de Bra sil de
”car ne e osso“, que pre ci sa vi ver, que pre ci sa ter qua -
li da de de vida, que pre ci sa ter os di re i tos bá si cos.
Entre tais di re i tos está o de con se guir o seu sus ten to
e o sus ten to dos seus fa mi li a res me di an te um ato que
dig ni fi ca o ho mem: o tra ba lho.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har -
tung, 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. 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 emi nen te Se na dor Pa u lo Sou -
to, por per mu ta com a Se na do ra Mar lu ce Pin to.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENADOR PAULO SOUTO QUE, RETIRADO 
PARA REVISÃO PELO ORADOR, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Car los Pa tro cí nio.

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, ocu po a Tri bu -
na do Se na do, nes ta tar de, para di zer da mi nha ale -
gria e da mi nha sa tis fa ção, por ter che ga do ao fim – e
es pe ro que te nha che ga do – a gre ve dos pro fes so res
uni ver si tá ri os do se tor pú bli co do nos so País.

Ven ci das as in tran si gên ci as, a gre ve pôde de -
mons trar, cla ra men te, mu i tas fa ce tas do en si no uni -
ver si tá rio em nos so País. Em pri me i ro lu gar, que os
pro fes so res es tão efe ti va men te per ce ben do sa lá ri os
ba i xís si mos, ten do em vis ta a qua li fi ca ção e as exi -
gên ci as cada vez mais no sen ti do de cur sos de aper -



fe i ço a men tos, de mes tra do e de dou to ra do; e, há sete 
anos, os pro fes so res não ti nham qual quer au men to.

Além do mais, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, en ten do que a in tran si gên cia não po de ria ter
sido tão gran de. Não sei qual par te foi mais in tran si -
gen te para que nos sos alu nos se vis sem pri va dos de
fre qüen tar as sa las de au las por mais de cem dias. E,
ago ra, evi den te men te, te re mos a vida de mu i tas fa mí -
li as bra si le i ras al te ra das na que las suas ob je ções,
prin ci pal men te no que con cer ne a fé ri as, fes te jos e vi -
a gens de fim de ano, mas é ne ces sá rio que as au las
se jam re pos tas e que se es ta be le ça, sem mais de lon -
gas, o pra zo para que se efe tu em os di ver sos ves ti bu -
la res pelo Bra sil, até por que o País não está em con -
di ções de per der um ano em seu ca len dá rio edu ca ci -
o nal, prin ci pal men te ago ra, quan do, cada vez mais,
pra ti ca men te to dos os jo vens, ou uma par ce la sig ni fi -
ca ti va, pro cu ram os ban cos das uni ver si da des.

Mas tam bém é bom, Sr. Pre si den te, que me di te -
mos um pou co a res pe i to do mo de lo uni ver si tá rio pú -
bli co do País. Te mos vis to que as uni ver si da des fe de -
ra is, as mais fa mo sas do País, que ofe re cem o me lhor 
pa drão de en si no, são fre qüen ta das pe las pes so as
mais abas ta das, mais ri cas, que pos su em car ros de
luxo, e as sim por di an te. Os mais bem aqui nho a dos
têm mais fa ci li da de para fre qüen tar es co las par ti cu la -
res de Se gun do Grau de me lhor pa drão, às ve zes ca -
rís si mas, e têm as con di ções ne ces sá ri as para fre -
qüen tar bons e ex ce len tes cur si nhos. E o bra si le i ro
me nos afor tu na do tem que fre qüen tar a es co la pú bli -
ca e tra ba lhar du ran te a no i te e até du ran te o dia. É
evi den te que a com pe ti ção se tor na de si gual. Sei que
isso pas sa pela ca be ça do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so, emé ri to edu ca dor, pela ca be ça do Mi -
nis tro Pa u lo Re na to e pela ca be ça de to dos aque les
Par la men ta res cons ci en tes, que de se jam para o Bra -
sil um en si no mais jus to e me lho res con di ções de in -
gres so dos me nos afor tu na dos no en si no su pe ri or pú -
bli co e de qua li da de.

Por tan to, ser viu essa gre ve para que pu dés se -
mos re fle tir com re la ção a uma mu dan ça brus ca e ra -
di cal, que acho que tem que ser im ple men ta da no en -
si no pú bli co de Ter ce i ro Grau do nos so País.

Sr. Pre si den te, ape sar dos acor dos ha vi dos, a
gre ve ain da não está efe ti va men te ter mi na da. Tive a
opor tu ni da de de ler os no ti ci o sos des ta se gun da-fe i ra 
e vi que, em al gu mas uni ver si da des, aguar dam ain da
a tra mi ta ção da Men sa gem que será en ca mi nha da
pelo Pre si den te ao Con gres so Na ci o nal. Cre io que
hoje es ta rá che gan do aqui no Con gres so Na ci o nal a
Men sa gem ao pro je to de lei que con fe re o au men to
de 12% a 13%, por tan to, um au men to não mais do

que sim bó li co, mu i to pou co, ín fi mo, ten do em vis ta as
per das sa la ri a is acu mu la das ao lon go des ses sete
anos. Mas, de qual quer ma ne i ra, eu gos ta ria de cum -
pri men tar to dos aque les que, afi nal, de po is de mais
de cem dias de mu i to de ba te e mu i tas re i vin di ca ções,
che ga ram a bom ter mo. Espe ro que as au las se jam
re pos tas du ran te as fé ri as e que te nha mos, lá para ja -
ne i ro ou fe ve re i ro, o ves ti bu lar em to das as es co las do 
nos so País, até por que – re pi to –, gra ças a Deus, o jo -
vem bra si le i ro cada dia mais sen te que seu des ti no,
seu fu tu ro, está vin cu la do a um apren di za do cada vez 
mais so fis ti ca do.

Sr. Pre si den te, que ria apro ve i tar a opor tu ni da de 
para di zer do meu te mor, do meu re ce io quan to à as -
si na tu ra de con vê ni os en tre a Fun da ção Na ci o nal de
Sa ú de e o meu Esta do e seus Mu ni cí pi os. Tra ta-se de
con vê nio en tre Mu ni cí pi os e o Esta do do To can tins
para o re pas se de re cur sos da or dem de R$66 mi -
lhões do Pro je to Alvo ra da para a im ple men ta ção de
me lho ri as sa ni tá ri as ur ba nas. Meu te mor es ten de-se
a al gu mas ou tras Uni da des da Fe de ra ção. To dos sa -
bem que o Pro je to Alvo ra da pre ten de me lho rar o pa -
drão de aten di men to dos di ver sos Mu ni cí pi os bra si le i -
ros, so bre tu do no abas te ci men to de água tra ta da, no
sa ne a men to bá si co e nas ins ta la ções sa ni tá ri as do -
mi ci li a res. Já por duas ve zes esse con vê nio de ve ria
ter sido as si na do pelo Mi nis tro José Ser ra, Pre si den te 
da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, pelo Go ver no do
Esta do de To can tins e pe los Pre fe i tos dos 84 Mu ni cí -
pi os do meu Esta do. E os re cur sos já es tão pro gra ma -
dos para sa ne a men to bá si co das 84 ci da des ci ta das.
O pior, Sr. Pre si den te, é que o co or de na dor re gi o nal
da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de do meu Esta do, Dr.
Fé lix Ta deu Cha ves, in for ma que, se o con vê nio não
for as si na do até o dia 20 do mês em cur so, tais re cur -
sos, fa tal men te, es ta rão per di dos, até por que – ex pli -
ca ele – não po de rão en trar em exer cí cio fin do.

Te nho ou vi do di zer que, pro xi ma men te, o Mi nis -
tro José Ser ra, que já can ce lou duas pro pa la das idas
ao meu Esta do para as si nar o con vê nio, es ta rá com a
sua co mi ti va, ain da no de cor rer des te mês, no Esta do
do To can tins para as si ná-lo, li be ran do re cur sos que
so mam R$66 mi lhões, os qua is ha ve rão de aten der
84 Mu ni cí pi os to can ti nen ses nas suas ne ces si da des
mais pre men tes.

Bas ta di zer, Sr. Pre si den te, que, em bo ra es te ja -
mos evo lu in do sa tis fa to ri a men te no que si to água tra -
ta da, co lo ca da à dis po si ção das po pu la ções dos nos -
sos mu ni cí pi os, tão so men te 1% dos Mu ni cí pi os to -
can ti nen ses de tém qual quer tipo de es go ta men to sa -
ni tá rio. E o meu Esta do, ten do em vis ta as gra ves ne -
ces si da des por que pas sam seus Mu ni cí pi os, de ma -



ne i ra ne nhu ma pode pres cin dir des ses R$66 mi lhões, 
des ti na dos, por meio do Pro je to Alvo ra da, ao ser vi ço
de sa ne a men to bá si co. 

Qu e ro, por tan to, so li ci tar mais uma vez às au to -
ri da des do Mi nis té rio da Sa ú de que mar quem o mais
rá pi do pos sí vel a data de as si na tu ra dos con vê ni os,
até por que vá ri os des ses mu ni cí pi os apre sen ta vam
al gum tipo de ina dim plên cia. Por ges tão dos Par la -
men ta res e da po pu la ção des ses mu ni cí pi os, os en -
tra ves fo ram so lu ci o na dos. No en tan to, por duas ve -
zes os con vê ni os que de ve ri am ser as si na dos não o
fo ram. 

Enal te cen do, mais uma vez, o tér mi no da gre ve
dos pro fes so res uni ver si tá ri os do en si no pú bli co bra -
si le i ro, re i te ro meu ape lo às au to ri da des do Mi nis té rio
da Sa ú de para que as si nem os con vê ni os, o que per -
mi ti rá que o meu Esta do re ce ba os re cur sos da or dem 
de R$66 mi lhões, jun ta men te com os nos sos mu ni cí -
pi os, au xí lio que é im pres cin dí vel ao nos so de sen vol -
vi men to.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. 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, pela or dem de ins cri ção, ao Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no. S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – 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, a Argen ti na, fi -
nal men te, atin giu seu já es pe ra do pon to crí ti co, con -
clu são de um pro ces so que vem se de sen vol ven do
por al guns anos e in di ca va exa ta men te o ca mi nho da
in sol vên cia. O país não vai con se guir cum prir seus
com pro mis sos in ter na ci o na is. Isso era es pe ra do. O
país en ve re dou por uma cri se des de o mo men to em
que, por uma de ci são in fe liz, ado tou o câm bio fixo
atre la do ao dó lar, a cha ma da ân co ra cam bi al, tam -
bém ado ta da no Bra sil du ran te al gum tem po com re -
sul ta dos de sas tro sos para a nos sa eco no mia e in sol -
vên cia de mu i tas in dús tri as. Isso es te ve a pon to de
pro du zir a de ci são de con ge la men to do câm bio atre -
la do ao dó lar, como na Argen ti na, até que, em mo -
men to de ins pi ra ção, o Pre si den te da Re pú bli ca,
acon se lha do pelo Sr. Fran cis co Lo pes, que, na ver da -
de, foi quem sal vou o Bra sil des se ca mi nho de des tru -
i ção da eco no mia, aca bou ado tan do o câm bio fle xí -
vel. Hou ve a des va lo ri za ção, ab so lu ta men te ne ces sá -
ria e que re fle tia a re a li da de. Não pro vo cou im pac to
ca tas tró fi co na in fla ção, mas a eco no mia re tor nou à

sua con di ção real. Isso fez com que o Bra sil pros se -
guis se no seu pro ces so eco nô mi co sem che gar à be i -
ra do abis mo em que che gou a Argen ti na, exa ta men -
te por não ter tido essa fe liz ins pi ra ção e ter-se afer ra -
do à dis po si ção le gal que pren dia sua mo e da ao dó lar 
nor te-ame ri ca no. 

O re sul ta do está di an te do mun do, a re ve lar o
po ten ci al de sas tro so que esse tipo de po lí ti ca traz,
evi den ci an do uma res pon sa bi li da de enor me do
ex-Pre si den te Me nem e do Mi nis tro Do min gos Ca val -
lo, res pon sá ve is pela des tru i ção da eco no mia ar gen -
ti na, que é prós pe ra e che ia de po ten ci a li da des. A
Argen ti na che gou a essa si tu a ção in fe liz e hoje toma
de ci sões drás ti cas de con ge la men to de ati vos fi nan ce -
i ros e con tro le de câm bio – este úl ti mo ab so lu ta men te
ne ces sá rio. Ela ain da não to mou a de ci são de re cons -
tru ir sua so be ra nia, des va lo ri zan do a mo e da e en fren -
tan do to das as con se qüên ci as, como a in sol vên cia de
em pre sas e fa mí li as, que se rão ex tre ma men te ca la mi -
to sas. Mas essa é a úni ca so lu ção, por que a ou tra al -
ter na ti va se ria do la ri zar toda a eco no mia ofi ci al, o que
não de pen de com ple ta men te da Na ção ar gen ti na.
Uma re nún cia à so be ra nia ar gen ti na vai de pen der da
dis po si ção dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e do seu
sis te ma ban cá rio, do Fe de ral Re ser ve, em emi tir dó la -
res em quan ti da de su fi ci en te para ali men tar tam bém a
eco no mia ar gen ti na, que pas sa rá a ser in te i ra men te
de pen den te des sa mo e da.

Não cre io que essa seja uma so lu ção. Isso de -
pen de ria de uma re nún cia da so be ra nia. Não acre di to 
que a po pu la ção ar gen ti na ve nha a ace i tar uma de ci -
são que sig ni fi ca ria o fim da Na ção ar gen ti na.

Não sen do as sim, terá de ca mi nhar para a des -
va lo ri za ção, ain da que pas san do por eta pas de gran -
de sa cri fí cio, como o que está ocor ren do com a po pu -
la ção ar gen ti na, que en fren ta uma re ces são de sua
eco no mia vi o len ta e pro fun da, com a in dis po ni bi li da -
de de ati vos fi nan ce i ros por par te da po pu la ção, com
um de sem pre go ca la mi to so, com to das as ad mi nis -
tra ções pro vin ci a is im pos si bi li ta das de dar con ti nu i -
da de aos seus pro gra mas e pro je tos ad mi nis tra ti vos.
Enfim, é uma ca la mi da de re sul tan te de uma de ci são
ab so lu ta men te er ra da e in fe liz que, gra ças a Deus, no 
Bra sil foi evi ta da pela in ter fe rên cia ins pi ra da do Sr.
Fran cis co Lo pes, de i xan do de lado até a opi nião do
Sr. Pe dro Ma lan, que era fa vo rá vel à con ti nu i da de da -
que la ân co ra. Ele foi um dos res pon sá ve is pelo sis te -
ma da ân co ra cam bi al, quan do foi Pre si den te do Ban -
co Cen tral, mas aca bou se ren den do à evi dên cia de
que o Bra sil não po de ria con ti nu ar na que le rumo, que
se ria de sas tra do e de sas tro so.



Este, por tan to, não é o caso do Bra sil, que não
está, evi den te men te, na si tu a ção da Argen ti na. Con -
tu do, tam bém não é o caso de ne gar qual quer se me -
lhan ça e qual quer pos si bi li da de de ocor rên cia, no
Bra sil, de di fi cul da des que es tão acon te cen do em
grau mu i to ma i or na Argen ti na. Por quê? Por que a
eco no mia bra si le i ra, ape sar de ter ado ta do o câm bio
flu tu an te, pelo fato de ter in cor ri do em um erro gi gan -
tes co du ran te mu i to tem po, por qua se todo o pri me i ro
man da to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, che gou a 
uma si tu a ção de vul ne ra bi li da de e de de pen dên cia de 
ca pi ta is ex ter nos tão ex tre ma que de i xa o País qua se
que im pos si bi li ta do de to mar re so lu ções so be ra nas,
sem o con sen ti men to ou o acor do por par te das au to -
ri da des do mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal.

O Bra sil é uma eco no mia vul ne rá vel. Para sair
des sa si tu a ção, não terá ou tro ca mi nho a não ser
tam bém es ta be le cer con tro le de pa ga men tos ex ter -
nos, de sa í da de ca pi ta is, de câm bio, à se me lhan ça
do que foi fe i to na Argen ti na, só que em uma si tu a ção
que di fe ren te à da que le País, por que será pre ven ti va,
isto é, para evi tar que a si tu a ção do nos so País evo lua 
em di re ção às ca la mi da des que está vi ven do a na ção
Argen ti na.

Se não ado tar mos me di das, se con ti nu ar mos
ima gi nan do que será pos sí vel cum prir to dos os com -
pro mis sos in ter na ci o na is fun da dos em uma ex pan -
são das ex por ta ções bra si le i ras es tra tos fé ri cas ob vi -
a men te isso cons ti tu i rá um en ga no, um erro, tam bém
de pro por ções gi gan tes cas que po dem pre ju di car
enor me men te, imen sa men te, o fu tu ro logo ime di a to
do País. 

É ób vio que é ne ces sá rio au men tar as ex por ta -
ções, mas o Bra sil não está na si tu a ção de ex por tar
ou mor rer, se não já es ta ria mor to. A ver da de é que as 
ex por ta ções não vão cres cer na pro por ção ne ces sá -
ria, não vão cres cer 10% ao ano, não vão ad qui rir o
di na mis mo que se pro cu ra para en ga nar a opi nião pú -
bli ca e in for mar er ra da men te os mer ca dos in ves ti do -
res fi nan ce i ro e in ter na ci o nal. Todo mun do sabe, nin -
guém é in gê nuo, que, nes te qua dro de re ces são da
eco no mia ame ri ca na, é mu i to di fí cil au men tar a ex -
por ta ção e que, com o grau de com pe ti ti vi da de, de
evo lu ção tec no ló gi ca que a eco no mia bra si le i ra tem,
é mu i to di fí cil au men tar sig ni fi ca ti va men te as nos sas
ex por ta ções. Va mos au men tan do pa u la ti na men te
com mu i to es for ço, com in ves ti men tos em ciên cia e
tec no lo gia que pas sa rão a ser fe i tos em gran de pro -
fun di da de no ano que vem. 

A de ci são mais pro mis so ra do Esta do bra si le i ro, 
do Par la men to e do Go ver no bra si le i ro foi apro var a
Cons ti tu i ção dos Fun dos de Ciên cia e Tec no lo gia,

que vai ge rar ca pa ci da de de com pe ti ção no Bra sil e
de pos si bi li da de de me lho ria na sua re ce i ta de ex por -
ta ção. Isso não nos de so bri ga de uma aten ção pre -
sen te e cons tan te so bre o câm bio e até o es ta be le ci -
men to de con tro les nas sa í das de ca pi ta is do Bra sil,
para evi tar mos que a nos sa eco no mia che gue ao
pon to de rup tu ra a que che gou a eco no mia ar gen ti na.

Te mos, sim, de pas sar a en ca rar as hi pó te ses
até de re ne go ci a ção da nos sa dí vi da. É ób vio! E é la -
men tá vel que a re a ção do Mi nis tro Pe dro Ma lan, no
Ca na dá, há pou cas se ma nas, te nha sido ne ga ti va e
des fa vo rá vel, quan do o pró prio Mi nis tro ca na den se
su ge riu que era im por tan te co me çar a pen sar num
pro ces so de re ne go ci a ção de dí vi da dos pa í ses mu i to 
en di vi da dos. O Mi nis tro Pe dro Ma lan re a giu for te men -
te, como se o Bra sil fos se um País que es ti ves se aci -
ma de to das as even tu a li da des que pu des sem le var a
uma si tu a ção des sa na tu re za. A ati tu de de S. Exª con -
tra ri ou os in te res ses da Na ção bra si le i ra. Foi uma re a -
ção in fe liz, que pre ten deu en ga nar, ilu dir a opi nião pú -
bli ca in ter na ci o nal, pois todo o mun do in te res sa do
nos flu xos eco nô mi cos sabe da si tu a ção de vul ne ra -
bi li da de do Bra sil. Essa ati tu de de bra va ta con tra a
opi nião do Mi nis tro ca na den se, que su ge riu a pos si bi -
li da de de re ne go ci a ção é uma ati tu de an ti na ci o nal. 

Sr. Pre si den te, abro um pa rên te sis. A nos sa mí -
dia, a nos sa im pren sa, há pou co tem po, mal tra tou
mu i to o can di da to à Pre si dên cia, do PT, o Sr. Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, por que ele fez pon de ra ções ab so lu -
ta men te sen sa tas, como, por exem plo, que, se ele
fos se fran cês, se ria a fa vor da pro te ção da agri cul tu ra
fran ce sa, por que é de bom sen so que os fran ce ses
se jam a fa vor da pro te ção. O que não é de bom sen so, 
o que é con tra-sen so é que os bra si le i ros não te nham
sido pru den tes na de fe sa da sua in dús tria. Ago ra, que 
os fran ce ses se jam pru den tes na de fe sa da sua agri -
cul tu ra é ab so lu ta men te sen sa to. O Sr. Lula da Sil va
não dis se ou tra co i sa, se não isso. É uma opi nião ab -
so lu ta men te sen sa ta. Não quer di zer que ele, como
bra si le i ro, não seja a fa vor da aber tu ra da agri cul tu ra
fran ce sa às nos sas ex por ta ções. Mas, ele com pre en -
de, eu com pre en do e todo mun do com pre en de, de
bom sen so, que os fran ce ses têm ra zões mu i to for tes
para pro te ger a sua agri cul tu ra e evi tar um des tro ça -
men to da so ci e da de bra si le i ra.

Ima gi nem V. Exªs os agri cul to res fran ce ses, to -
dos, acor ren do às gran des ci da des sem em pre go, em 
uma si tu a ção que, cer ta men te, ge ra ria uma rup tu ra
so ci al mu i to for te na que le País. Assim tam bém, quan -
do Lula dis se que o pro je to de de sen vol vi men to do
País tem de se sus ten tar mais no mer ca do in ter no, na
me di da em que é aqui que está uma sus ten ta ção que



so men te de pen de de nós, é ab so lu ta men te es tá vel,
ou seja, não de pen de de con jun tu ras in ter na ci o na is
nem dos fa to res de va ri a ção da eco no mia in ter na ci o -
nal. É aqui tam bém que es tão ins ta la das as gran des
ca rên ci as do povo bra si le i ro em ter mos de ali men ta -
ção, de ves tuá rio, mo ra dia. Den tro de um pro ces so de 
re dis tri bu i ção de ren da, es sas ca rên ci as ge ra ri am um 
mer ca do im por tan te e bá si co para a sus ten ta ção de
um pro je to de de sen vol vi men to. Isso não quer di zer
que não es te ja mos que ren do ex por tar, não! Qu e re -
mos ex por tar, sim! Expor ta ção gera em pre go e ren -
da, di na mi za nos sa in dús tria e nos sa agri cul tu ra. Mas 
é cla ro que a base de sus ten ta ção é o mer ca do in ter -
no. Lula as sim afir mou e a im pren sa o cri ti cou. E foi la -
men tá vel a ma ni fes ta ção do Sr. Pe dro Ma lan, Mi nis tro 
da Fa zen da, no Ca na dá, ao di zer, de for ma in sen sa ta, 
que o Bra sil é con tra toda pos si bi li da de de se es tu dar
in ter na ci o nal men te a re ne go ci a ção da dí vi da, para
afir mar que o Bra sil tem con di ções de fa zer face aos
seus com pro mis sos sem ne nhu ma di fi cul da de, pre -
ten den do en ga nar a opi nião pú bi ca, tan to quan to o foi 
a do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis se ”ex por tar ou
mor rer“, como se fos se o novo gri to de in de pen dên cia 
da Na ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, é in te res san te re fle tir so bre o
fato de que a ma ni fes ta ção do Mi nis tro ca na den se
tem li ga ções com o que está-se pas san do den tro do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. O FMI co me ça a es -
tu dar me ca nis mos e sis te mas de pro te ção dos pa í ses 
in sol ven tes, como sis te mas de con cor da ta para os
pa í ses que não po dem cum prir seus com pro mis sos
in ter na ci o na is. Essa con si de ra ção por par te do FMI –
te mos de re co nhe cer – traz uma boa dose de re a lis -
mo e de bom sen so. Isso foi anun ci a do pela Vice-Di re -
to ra Anne Kru e ger, que re ve lou ao mun do que o Mi -
nis tro do Ca na dá su ge ri ra a pos si bi li da de de o mer ca -
do in ter na ci o nal ado tar di re tri zes que fa zem face a
uma re a li da de exis ten te, o que ir ri tou o Mi nis tro Pe dro 
Ma lan, como se ele não ti ves se nada a ver com es sas
si tu a ções.

É cla ro que es ses me ca nis mos que o FMI está
es tu dan do não vão pro du zir efe i tos a cur to pra zo.
Essas ne go ci a ções são sem pre mu i to len tas. Se, por
aca so, vi es se a ser cri a do al gum me ca nis mo ime di a -
to, a Argen ti na se ria o pri me i ro caso. Mas quan do
isso, even tu al men te, es ti ver acor da do em ter mos in -
ter na ci o na is, a Argen ti na já terá pas sa do por sua cri -
se mais pro fun da. Mas não quer di zer que não haja
pos si bi li da de de o Bra sil vir a ser um dos pa í ses en ca -
ra dos por esse sis te ma in ter na ci o nal de aju da. O fato
é que te mos de de sen vol ver um es for ço de ex por ta -
ção – e mais até do que ex por ta ção –, de subs ti tu i ção

de im por ta ções, sim, por que, na si tu a ção de re ces -
são in ter na ci o nal, é mais fá cil subs ti tu ir im por ta ções.
Por exem plo, na área de fre tes ma rí ti mos, o Bra sil
está pa gan do uma bar ba ri da de, quan do já teve uma
ma ri nha mer can te que trans por ta va 40% do co mér cio 
in ter na ci o nal – hoje está re du zi da a zero. O Bra sil po -
de rá cri ar gran des em pre sas de na ve ga ção ma rí ti ma, 
re cu pe ran do essa fa tia do mer ca do que leva qua se
US$8 bi lhões por ano em fre tes, des de que o Go ver -
no dê con di ções para isso.

Sob o pon to de vis ta de di na mis mo, das pers -
pec ti vas de cres ci men to, há opor tu ni da des mais aus -
pi ci o sas do que o sim ples au men to das ex por ta ções.
Em ra zão da atu al con jun tu ra de re ces são que a eco -
no mia ame ri ca na e o mun do es tão vi ven do, o cres ci -
men to das nos sas ex por ta ções fica ain da mais di fí cil,
não obs tan te todo o es for ço de pro mo ção que está
sen do fe i to e que deve ser fe i to. Estou de ple no acor -
do com S. Exª, mas te mos de ser re a lis tas, bus can do
al ter na ti vas in ter nas que de pen dam ape nas da nos sa 
von ta de po lí ti ca e da nos sa de ci são so be ra na como
Na ção. Não de ve mos ater-nos, em li nhas de atu a ção
e de de sen vol vi men to, a de ci sões to ma das em ou tros 
pa í ses, ou seja, por ou tras eco no mi as.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Con ce de-me V.
Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Emi nen te Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, sem pre que as so ma à tri bu -
na para abor dar as pec tos da eco no mia bra si le i ra, V.
Exª traz ver da de i ros en si na men tos, pela de di ca ção,
pela cul tu ra e pelo co nhe ci men to que pos sui so bre o
as sun to. Esta mos as sis tin do, re al men te, a um qua dro
di fí cil. Ao che gar mos às nos sas ba ses, é mu i to co -
mum ou vir mos al guns com pa nhe i ros nos sos per gun -
ta rem: ”Se na dor, a si tu a ção do Bra sil é re al men te tão
tran qüi la como o Go ver no apre goa?“ São pes so as
sim ples, que es tão ape nas ob ser van do o qua dro da
eco no mia bra si le i ra e que es tu da ram um pou co de
arit mé ti ca – não falo nem de ma te má ti ca. Bas ta uma
in for ma ção mu i to sim ples para se ve ri fi car o quan to a
si tu a ção é de li ca da. Alcan ça mos um su pe rá vit pri má -
rio da or dem de 3,5% do PIB, que sig ni fi ca um ter ço
do dé fi cit to tal. Por tan to, um ter ço des se dé fi cit é co -
ber to com o su pe rá vit pri má rio. Os dois ter ços res tan -
tes aco plam-se à dí vi da. Note-se que es ses dois ter -
ços re pre sen tam, no mí ni mo, 6% do PIB – para não
di zer, em de ter mi na dos ca sos, 7,2%, que se aco plam
à dí vi da. Com re la ção à dí vi da pú bli ca, no mo men to
em que há uma ele va ção da dí vi da da or dem de 7,2%
do PIB ape nas por for ça da que les dois ter ços de que



es ta mos fa lan do, e se esse mes mo PIB cres ce numa
taxa de, no má xi mo, 2% ao ano, uma pro je ção des sa
si tu a ção, ob vi a men te, atin gi rá, em bre ve, 80% do PIB, 
re pre sen ta do pela nos sa dí vi da – que atu al men te já
equi va le a 55%. Com re la ção ao pas si vo ex ter no lí qüi -
do, este hoje já re pre sen ta mais de 80% do PIB, ra zão 
pela qual há o cons tran gi men to cam bi al. Esse pas si -
vo ex ter no ele va do leva-nos a essa si tu a ção de fra gi li -
da de, que é des per ta da to das as ve zes em que um
país en tra em cri se aqui ou alhu res. O que afe ta o Bra -
sil não é a cri se da Argen ti na, da Co réia, da Rús sia ou 
da Ásia, mas jus ta men te o que V. Exª co men tou: a vul -
ne ra bi li da de da nos sa eco no mia. Então, de ve mos ter,
no mí ni mo, uma dose de hu mil da de para com pre en -
der que o Bra sil terá de sen tar-se à mesa para re ne -
go ci ar – o que não é pe ca do. To das es sas au to ri da -
des eco nô mi cas do mun do in te i ro co nhe cem a si tu a -
ção do Bra sil e sa bem que nos so País terá de re ne go -
ci ar a sua dí vi da não só em ter mos de pra zo, como
tam bém de ta xas de ju ros. O Bra sil não pode ace i tar
pas si va men te essa taxa de ris co de apro xi ma da men -
te 9%, su pe ri or àque las vi gen tes nos pa í ses com os
qua is es ta mos com pe tin do no mer ca do glo ba li za do.
Pre ci sa mos ser hu mil des e com pre en der que te re -
mos de re ne go ci ar, sim, e ofe re cer con di ções para
que o Bra sil vol te a cres cer. É cla ro que esse cres ci -
men to ad vi rá com as ex por ta ções, mas prin ci pal men -
te com o for ta le ci men to do mer ca do in ter no, até mes -
mo para que se in cre men tem as ex por ta ções. Con -
gra tu lo-me com V. Exª, que, sem pre que vai à tri bu na,
des per ta-nos a pre o cu pa ção com o qua dro da eco no -
mia bra si le i ra, como bra si le i ro exem plar que tem sido
em toda a sua vida pú bli ca.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Mu i to obri ga do, Se na dor José Alen car. Orgu lho-me
das pa la vras de V. Exª e dos co men tá ri os con cor dan -
tes, que acres cen tam ao meu pro nun ci a men to in for -
ma ções e aper fe i ço a men tos ex tre ma men te opor tu -
nos. V. Exª lem bra bem a ques tão do pas si vo ex ter no.
Ge ra ram-se não ape nas com pro mis sos da dí vi da,
mas tam bém um pas si vo ex ter no, com a ven da de pa -
tri mô nio na ci o nal a ca pi ta is es tran ge i ros e de em pre -
sas de ser vi ços pú bli cos que não ex por tam, mas fa -
zem re mes sas de lu cros e di vi den dos. Esse pas si vo
au men tou enor me men te, e a pers pec ti va apon ta para 
uma si tu a ção crí ti ca. Te mos um pon to crí ti co num ho -
ri zon te que não está mu i to lon gín quo. Daí essa taxa
de ris co.

O Mi nis tro Pe dro Ma lan teve a re a ção in fe liz de
re pu di ar a pos si bi li da de de re ne go ci a ção di an te dos
Mi nis tros da Fa zen da, no Ca na dá. No fun do, é uma
in ge nu i da de pen sar que se pode es con der a si tu a ção

de pe ri go e de ris co por que a eco no mia bra si le i ra
está pas san do, si tu a ção essa re pre sen ta da pelo
spre ad e pe las ta xas e so bre ta xas que o mer ca do fi -
nan ce i ro co bra do Bra sil, exa ta men te em de cor rên cia
des ses ris cos. E o Mi nis tro Pe dro Ma lan pen sa que
”tapa com a pe ne i ra“ esse sol evi den te que todo mun -
do já co nhe ce.

É essa a si tu a ção por que es ta mos pas san do e
nós pre ci sa mos nos pre pa rar para en fren tar a re a li da -
de e re ce ber com al vís sa ras essa nova vi são do Fun -
do Mo ne tá rio de en ca rar a po si ção dos pa í ses vul ne -
rá ve is como o Bra sil e, ob vi a men te, como a Argen ti -
na. Re ne go ci ar não é ne nhu ma ver go nha, mas uma
ne ces si da de e uma im po si ção do in te res se na ci o nal. 

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, acom pa nhei com mu i ta aten ção a
ex po si ção de V. Exª prin ci pal men te no que se re fe re à
si tu a ção da Argen ti na e ao re fle xo da eco no mia no
Mer co sul. Con cor do com tudo o que dis se o Se na dor
José Alen car, por se tra tar da vi são am pla acer ca da
si tu a ção in ter na ci o nal de um ho mem que está no
meio em pre sa ri al e que co nhe ce bem de per to o qua -
dro. Enfim, foi um acrés ci mo ao seu pro nun ci a men to.
Re ce bi, por par te do Pre si den te do Se na do, uma das
de sig na ções mais im por tan tes da mi nha vida. Re pre -
sen tei o Se na do em Doha, Qa tar, na IV Re u nião Mi -
nis te ri al da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, e
acom pa nhei bem de per to a si tu a ção de nos sa agri -
cul tu ra. Jun to com os Mi nis tros das áre as pro du ti vas e 
eco nô mi cas, ca u sou-me es pan to, por que te ría mos
de sair de lá com um con sen so com to dos os 143 pa í -
ses que ti nham re pre sen tan tes pre sen tes. Foi di fí cil.
Às ve zes, não te mos con sen so nem na nos sa casa.
Ima gi nem com os 143 pa í ses par ti ci pan tes des sa
quar ta con fe rên cia! Fe liz men te ocor reu um con sen -
so, por vol ta das três ho ras da ma dru ga da, quan do,
por fim, os re pre sen tan tes dos pa í ses po bres e sub -
de sen vol vi dos, num ape lo, até for ta le cen do uma po si -
ção de nos so pró prio País, en ten de ram que os sub sí -
di os di re ci o na dos pe las es ta ta is aos pa í ses eu ro pe -
us, prin ci pal men te à Fran ça, tra zi am um pre ju í zo mu i -
to gran de aos de ma is. A pró pria Fran ça, após con tes -
tar ve e men te men te, ace i tou que a re du ção gra da ti va
dos sub sí di os pu des se cri ar uma in cor po ra ção na
área de ex por ta ção de ou tros pa í ses, pro pi ci an -
do-lhes uma opor tu ni da de. A agri cul tu ra fran ce sa
sub si di a da é, na ver da de, uma opo nen te aos ou tros
pa í ses pro du to res. A par tir des se prin cí pio, sen ti mos



que ha via uma ex pec ta ti va tam bém do Bra sil de am -
pli ar as fron te i ras agrí co las e tra ba lhar em suas in -
dús tri as não ape nas ex por tan do os grãos, mas be ne -
fi ci an do-os – não ex por tar ape nas os grãos de café,
por exem plo, mas o pro du to já in dus tri a li za do –, o que 
tra ria um po si ci o na men to mais fir me do País na eco -
no mia mun di al. Na ver da de, a ex por ta ção é im por tan -
te para o Bra sil e para os de ma is pa í ses. Sen ti mos
que nos sa agri cul tu ra man tém o pre ço do dó lar es ta -
bi li za do, por que, se não fos se a ex por ta ção e, con se -
qüen te men te, a en tra da de va lo res em dó la res no
nos so País, a co ta ção do dó lar es ta ria bem mais alta.
Faço es sas co lo ca ções com a vi são de quem acom -
pa nhou de per to a dis cus são. Não foi ape nas o Bra sil
que con tes tou, mas qua se to dos os de ma is pa í ses
pre sen tes na re u nião. Para nós bra si le i ros, cre io que
foi um af fa i re im por tan tís si mo. Per doe-me, mas fiz
este re gis tro até por que re ce bi essa de sig na ção e
acom pa nhei as dis cus sões de per to, como tam bém V. 
Exªs acom pa nha ram, ao lon go des se pe río do, pela
mí dia de uma ma ne i ra ge ral.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na dor Lind berg Cury, a sua in for ma ção e as suas
con si de ra ções são mu i to bem-vin das. Ma ni fes to a mi -
nha con cor dân cia ple na com tudo o que dis se V. Exª.
Têm o meu re co nhe ci men to a de le ga ção bra si le i ra,
pelo seu de sem pe nho, e o Mi nis tro Pra ti ni, que tem
sido um ba ta lha dor. Os re sul ta dos con se gui dos fo ram 
mu i to im por tan tes e não fo ram nada de ex plo si vos,
por que esse é um pro ces so gra da ti vo mes mo. Ven cer
essa re sis tên cia foi es sen ci al para o Bra sil.

Co men tei ape nas o que dis se o Lula, com pre en -
den do o pon to de vis ta dos fran ce ses. Sob o pon to de
vis ta es tri to dos fran ce ses, dos ita li a nos ou dos es pa -
nhóis, pro te ger sua agri cul tu ra é im por tan te. Esse co -
men tá rio foi fe i to como con tra pon to à ati tu de do Go -
ver no bra si le i ro, que der ru bou as nos sa ta ri fas de pro -
te ção de uma só vez e ex pôs a nos sa in dús tria à com -
pe ti ção in ter na ci o nal, ar ra san do gran de par te das
nos sas em pre sas. Foi esse bom sen so que nos fal tou, 
essa pru dên cia de ce der com re sis tên cia, gra da ti va -
men te, em um pro ces so de ne go ci a ção. Me re ce apla -
u so o es for ço da nos sa de le ga ção, mos tran do quão
im pru den tes fo ram as nos sas au to ri da des eco nô mi -
cas em fa zer uma aber tu ra do mer ca do de pro du tos
in dus tri a is bra si le i ros da ma ne i ra que foi fe i ta, um
mer gu lho no ne o li be ra lis mo in dis cri mi na do, sem ne -
nhu ma ati tu de pre ven ti va de guar dar al gu ma co i sa
para os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, vou en cer rar, cum prin do aqui o
meu com pro mis so. Qu e ro agra de cer os apar tes dos

Se na do res Lind berg Cury e José Alen car e tam bém a 
con des cen dên cia de V. Exª.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela Li -

de ran ça, pelo pra zo de 5 mi nu tos, para co mu ni ca ção
ur gen te, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea ”a“, do
Re gi men to Inter no, com a pa la vra o Se na dor Pa u lo
Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, com esta co mu ni ca ção de Li de ran ça, 
que ro de i xar re gis tra do nos Ana is do Se na do e dar
co nhe ci men to à Casa e à opi nião pú bli ca do meu País 
e do meu Esta do do teor da cor res pon dên cia que en -
vi ei ao ilus tre Mi nis tro Pe dro Pa ren te, que tam bém é o 
Pre si den te da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia 
Elé tri ca.

Se nhor Mi nis tro,

Va lho-me do pre sen te para trans mi -
tir-lhe gra ves pre o cu pa ções que nu tro em
face da re de fi ni ção das co tas de ener gia
para as clas ses de con su mi do res: Po der Pú -
bli co, re si den ci al e co mer ci al, ser vi ços e ou -
tras ati vi da des, nos mu ni cí pi os sede de bal -
neá ri os de ve ra ne io, que ex pe ri men tam bru -
tal au men to em sua po pu la ção por oca sião
do ve rão. 

Entre tan tos, po de ria ci tar, an tes de con ti nu ar a
le i tu ra, Gu a ra pa ri, no Esta do do Espí ri to San to, Mu ni -
cí pio com apro xi ma da men te 80 mil ha bi tan tes, que
pas sa a ter uma po pu la ção, no ve rão, em tor no de
450 a 550 mil pes so as, tu ris tas – mi ne i ros, em gran de 
par te – que de i xam suas ci da des para ali se di ver ti -
rem. São sem pre mu i to bem re ce bi dos, mas que pro -
vo cam e pro vo ca rão, mais uma vez, um bru tal au men -
to do con su mo de ener gia.

Con ti nuo a le i tu ra da cor res pon dên cia:

No meu en ten der, a fle xi bi li za ção con fe -
ri da pela Re so lu ção nº 76, de 23 de no vem -
bro de 2001, de ve rá mos trar-se in su fi ci en te,
vis to que a base de cál cu lo ado tou como pa -
râ me tro o tri mes tre maio/ju lho de 2000, pe -
río do de ba i xa tem po ra da – de pe que na ocu -
pa ção na rede ho te le i ra, ba res, res ta u ran tes,
ca sas de shows – e com re du zi do uso de
apa re lhos de ar-con di ci o na do.

Ou tro fa tor de im pres cin dí vel con si de -
ra ção é a im por tân cia da in dús tria do tu ris -
mo na eco no mia des ses mu ni cí pi os, que
po dem ter as suas ad mi nis tra ções in vi a bi li -



za das por for ça da ado ção de uma base de
cál cu lo ir re al, que des con si de ra fa to res sa -
zo na is para a fi xa ção das me tas.

Nun ca é de ma is lem brar que a ques -
tão apre sen ta duas fa ces. Se por um lado
au men ta nos bal neá ri os a de man da por
ener gia elé tri ca, por ou tro, nos lo ca is de ori -
gem dos ve ra nis tas, cai o con su mo, e, con -
se qüen te men te, há eco no mia de ele tri ci da -
de. Essa mo bi li da de, de cer ta for ma, es ta -
be le ce uma com pen sa ção que deve ser ob -
ser va da.

Di an te do ex pos to, so li ci to de Vos sa
Exce lên cia e do ór gão téc ni co que pre si de
vi são es tra té gi ca que pos sa con tem plar me -
tas ob je ti vas e re a lis tas de eco no mia de
ener gia elé tri ca para os bal neá ri os de ve ra -
ne io, con si de ran do o con su mo dos me ses
de de zem bro de 1999, ja ne i ro e fe ve re i ro de 
2000, a fim de que pos sa dar se qüên cia à
ade são da ci da da nia na so lu ção da gra ve
cri se que se aba teu so bre o país e que, gra -
ças a esse es for ço con jun to de so ci e da de e
Go ver no, vem sen do gra da ti va men te su pe -
ra da. 

Aten ci o sa men te, Se na dor Pa u lo Har tung.
Sr. Pre si den te, hoje to mei a li ber da de de te le fo -

nar para o Mi nis tro Pe dro Pa ren te – como sem pre, fui
mu i to bem aten di do – e ex pus o as sun to, que não é
de in te res se ape nas de Gu a ra pa ri, como exem pli fi -
quei, ou dos bal neá ri os ca pi xa bas, mas das ci da des
de ve ra ne i ro de todo o País. Te nho cer te za de que é
do in te res se, por exem plo, da ci da de do Rio de Ja ne i -
ro, de Flo ri a nó po lis e as sim por di an te. 

Ama nhã, a Câ ma ra de Ges tão es ta rá re u ni da, e
o Mi nis tro, gen til men te, com pro me teu-se a pôr o as -
sun to em dis cus são. Há uma pro pos ta na cor res pon -
dên cia, po rém o Mi nis tro acha di fí cil mu dar, por as -
pec tos de sus ten ta ção ju rí di ca, esse pe río do bá si co
de ava li a ção. Mas es pe ro que se en con tre uma so lu -
ção, ou tro ca mi nho.

Tam bém to mei a li ber da de de te le fo nar para o
Pre si den te da Ane el, Dr. Abdo, a quem ex pus a pro -
ble má ti ca des sas ci da des, e dele tive enor me re cep ti -
vi da de. Va mos ten tar cons tru ir, na Câ ma ra de Ges tão
da Cri se de Ener gia Elé tri ca, uma so lu ção para o pro -
ble ma, por que não se pode di fi cul tar ain da mais a
vida de um se tor que po de ria ser mu i to mais de sen -
vol vi do e ge rar mu i to mais em pre go, como é o tu ris -
mo. Esse se tor tem tudo para cres cer e se de sen vol -
ver não só no Espí ri to San to, que te nho a hon ra de re -

pre sen tar no Se na do da Re pú bli ca, mas em todo o
País, que é mu i to bo ni to. A Na tu re za foi mu i to ge ne ro -
sa com o Bra sil. Po de mos tra ba lhar e de sen vol ver
me lhor uma po lí ti ca para a área de tu ris mo no País.

Era essa a co mu ni ca ção que eu que ria fa zer em
nome do meu Par ti do, o PSB, que me pos si bi li ta o uso 
des se tem po. 

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 Ge ral do Cân di do.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta se -
ma na, va mos apre sen tar o re la tó rio da CPI do Fu te -
bol. Há uma gran de ex pec ta ti va em tor no do re la tó rio;
toda a im pren sa está ávi da por no tí ci as em re la ção
aos ter mos do re la tó rio, que será mu i to im por tan te
para o es por te bra si le i ro e para a so ci e da de como um 
todo, para os tor ce do res, para os que são afe tos ao
es por te e, em par ti cu lar, ao fu te bol, es por te mais po -
pu lar em nos so País.

Como Mem bro da CPI, que ro abor dar des ta tri -
bu na al gu mas ques tões que en ten do se rem mu i to im -
por tan tes. E o fa rei mu i to ra pi da men te.

Des de a CPI que ter mi nou, com o pro ces so de
im pe ach ment de Fer nan do Col lor, o Bra sil apren deu
a ver nes se me ca nis mo de in ves ti ga ção do Con gres -
so Na ci o nal ins tru men to efi caz para a res ta u ra ção de
pa drões éti cos e mo ra is nos mais di ver sos cam pos da 
vida na ci o nal. As CPIs do Ju di ciá rio, do Sis te ma Fi -
nan ce i ro e a que in ves ti gou o car tel de me di ca men tos 
são exem plos ex tre ma men te im por tan tes para a so lu -
ção de gra ves pro ble mas que afli gem a Na ção.

Há um ano, em 19 de ou tu bro de 2000, ins ta la -
mos a 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 en ti da des bra si le i ras de
fu te bol. Dois dias an tes, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
foi ins ta la da ou tra, des ti na da a apu rar ir re gu la ri da des
no con tra to ce le bra do en tre a CBF e a Nike. Ambas
com uma in ten ção: re ti rar o fu te bol bra si le i ro da cri se
e do des cré di to.

Ma té ria do New York Ti mes des ta ca a CPI do
Fu te bol como exem plo de que o Bra sil não mais ace i -
ta a cor rup ção ge ne ra li za da da qual foi ví ti ma em pas -
sa do re cen te e está in ves ti gan do o fu te bol na ci o nal,
ver da de i ro sím bo lo do País, até en tão aci ma de qual -
quer con tro le.

Não fo ram pou cos os obs tá cu los ao fun ci o na -
men to des sa CPI. Des de o iní cio, hou ve quem ten tas -
se des qua li fi car o seu tra ba lho, ale gan do que ela es -
ta ria in ves ti gan do um as sun to de in te res se pri va do e



não pú bli co. O tra ba lho da Co mis são, en tre tan to,
mos tra que, ao con trá rio, tra ta mos de as sun tos como
so ne ga ção fis cal, eva são de di vi sas e la va gem de di -
nhe i ro, che gan do até a cri me ele i to ral, ou seja, te mas
do mais alto in te res se pú bli co que as ma no bras de di -
ri gen tes e po lí ti cos ines cru pu lo sos bus ca vam ocul tar.

A CPI do Fu te bol trou xe à tona a cons ta ta ção de 
que os clu bes bra si le i ros mo vi men tam hoje re cur sos
dig nos de gran des em pre sas mul ti na ci o na is, ge ren ci -
an do-os de for ma ama do rís ti ca sob uma es tru tu ra de
po der fe u dal. Pois se é ver da de que os clu bes cres ce -
ram, cons ta ta mos, no en tan to, que a men ta li da de de
seus di ri gen tes não acom pa nhou esse cres ci men to,
e, em de cor rên cia dis so, os re cur sos que po de ri am
es tar a ser vi ço do en gran de ci men to do fu te bol bra si -
le i ro são uti li za dos, mu i tas ve zes, de ma ne i ra fra u du -
len ta, em be ne fí cio des ses di ri gen tes.

Bas ta di zer que a con tri bu i ção pa tro nal dos clu -
bes à Pre vi dên cia é o pa ga men to de 5% da ren da
bru ta dos jo gos. Empre sas, em ge ral, re co lhem em
mé dia 20% das des pe sas men sa is com pes so al.
Mas, de acor do com o es tu do da pró pria Pre vi dên cia,
os clu bes de i xa rão de re co lher R$61,2 mi lhões, em
2001. Esse pri vi lé gio in cen ti va a cri a ção de ”clu be de
fa cha da“, que in clui em suas fo lhas de pa ga men tos
fun ci o ná ri os de ou tras em pre sas. A des pe i to das van -
ta gens para o pa ga men to, dos me ca nis mos para bur -
lar o re co lhi men to e das fa ci li da des de par ce la men to,
os clu bes de fu te bol de vem R$218 mi lhões à Pre vi -
dên cia So ci al.

Vale lem brar o caso da pri são do Pre si den te da
Fe de ra ção Pa ra na en se de Fu te bol, por or dem do Juiz 
da 2ª Vara da Jus ti ça Fe de ral, em Cu ri ti ba. O di ri gen te
foi con de na do a qua tro anos e dois me ses de pri são
em re gi me semi-aber to, mas fi cou de ti do por ape nas
29 dias, por apro pri a ção in dé bi ta de cer ca de R$525
mi lhões da Pre vi dên cia So ci al, que de ve ri am ter sido
re co lhi dos en tre 1995 e 1997. É de es pan tar que al -
guém vá pre so por cri me des sa na tu re za, no Bra sil,
quan do se co nhe cem as fa ci li da des ofe re ci das pela
Pre vi dên cia So ci al para pa ga men to de dé bi tos em
atra so.

Isso mos tra que é ur gen te dis cu tir mos o que de
fato é uma ins ti tu i ção fi lan tró pi ca, clas si fi ca ção na
qual os gran des clu bes cer ta men te não se en qua -
dram. Isso por que o con jun to das isen ções pre vi den -
ciá ri as no País deve so mar, em 2001, cer ca de R$8
bi lhões, qua se 80% do dé fi cit pre vi den ciá rio des te
ano. Essa quan tia po de ria, por exem plo, tor nar a Pre -
vi dên cia ca paz de ar car com um sa lá rio mí ni mo de
R$195,00! O fu te bol nos dá evi dên ci as de que mu i tas
isen ções de vem ser re vis tas.

Em seu re la tó rio, o ilus tre Se na dor Ge ral do
Althoff pro põe ao Mi nis té rio Pú bli co o in di ci a men to de 
14 di ri gen tes de clu bes e fe de ra ções. Entre eles, o
Pre si den te da CBF, Ri car do Te i xe i ra. Esses car to las
se rão in di ci a dos por cri me de per jú rio, apro pri a ção in -
dé bi ta, eva são de di vi sas, fal si da de ide o ló gi ca, so ne -
ga ção fis cal e cri me ele i to ral.

E não me re fi ro a pis tas ou a in dí ci os de cri mes,
mas à com pro va ção ca bal da sua prá ti ca, com ele -
men tos de ma te ri a li da de ab so lu ta men te in ques ti o ná -
ve is. São cri mes que ca u sam pre ju í zos não ape nas
ao es por te, mas aos já com ba li dos co fres da Na ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um Par la -
men tar en ca be ça a lis ta dos 14, pois está en qua dra do 
no ma i or nú me ro de cri mes: apro pri a ção in dé bi ta,
eva são de di vi sas, so ne ga ção e cri me ele i to ral. Pre si -
den te de um dos mais tra di ci o na is clu bes de fu te bol
bra si le i ro, o De pu ta do Eu ri co Mi ran da é um exem plo
de como se pre ju di cam os in te res ses pú bli cos em
meio à ati vi da de fu te bo lís ti ca no Bra sil, fra u dan do o
es por te e a vida po lí ti ca do País.

O Vas co da Gama, clu be de 102 anos de exis -
tên cia, que ina u gu rou a de mo cra cia nos clu bes bra si -
le i ros e tem, en tre ou tros, o mé ri to de ser o pri me i ro a
ace i tar jo ga do res ne gros em seus qua dros, pos sui
um di ri gen te que exer ce sua fun ção como um se nhor
de en ge nho, sem con se lho fis cal e sem ad mi tir opo si -
ção, des de nhan do da Jus ti ça e até da Câ ma ra dos
De pu ta dos, como vi mos na CPI da Nike.

São mu i tos os pe i xes gran des. O Pre si den te da
CBF, Ri car do Te i xe i ra, que cri ou vá ri os ar ti fí ci os para
não com pa re cer à CPI, deve ex pli car à Jus ti ça o su mi -
ço de pelo me nos US$400 mil, di nhe i ro que foi com -
pra do pela en ti da de no Ban co Ru ral, em fe ve re i ro de
1998. De po is de uma tran sa ção en vol ven do pelo me -
nos três ban cos, o di nhe i ro foi re ti ra do no Uru guai
pelo seu só cio e ami go Re na to Ti ra bos chi.

A re vis ta Veja, que tem como capa esta se ma na 
”Lama no Fu te bol“, traz um qua tro in ti tu la do ”A má gi -
ca do Pre si den te“, cons tru í do a par tir de da dos do im -
pos to de ren da da pes soa fí si ca e do im pos to de ren -
da da pes soa ju rí di ca e ba lan ços da CBF, que pas so a 
des cre ver:

O Pre si den te da CBF, Ri car do Te i xe i ra, 
é um fe nô me no. Nos úl ti mos cin co anos, to -
das as suas em pre sas ope ram no ver me lho. 
A prin ci pal de las é a R.L.J. Par ti ci pa ções,
amar gou um pre ju í zo, de 1995 até o ano
pas sa do, de R$3,1 mi lhões. Sob o co man do 
de Ri car do Te i xe i ra, a CBF tam bém so freu
gran des pre ju í zos. Em 1995, a en ti da de ti -



nha um pa tri mô nio lí qui do po si ti vo de R$1,5
mi lhão. Em 1999, a si tu a ção era com ple ta -
men te di fe ren te: o pa tri mô nio da CBF es ta va 
ne ga ti vo em R$24,6 mi lhões. Ape sar de
tudo, a for tu na pes so al de Ri car do Te i xe i ra,
de cla ra da à Re ce i ta Fe de ral, não pa rou de
cres cer nes se pe río do. Era de R$3,5 mi -
lhões em 1995. No ano pas sa do, já es ta va
em R$5,3 mi lhões.

Há tam bém ca sos como o da Fe de ra ção Pa u lis -
ta de Fu te bol, pre si di da pelo Sr. Edu ar do José Fa rah,
acu sa da de em pres tar di nhe i ro aos clu bes e a ou tras
fe de ra ções a ju ros de 5% ao mês.

Di an te de tan tas imo ra li da des que le vam o fu te -
bol bra si le i ro ao des cré di to, não só foi opor tu na a re a -
li za ção des ta CPI, mas se faz ur gen te o seu des fe cho
com o in di ci a men to pelo Mi nis té rio Pú bli co dos en vol -
vi dos com os ilí ci tos que fi ca ram evi den tes no pro ces -
so de apu ra ção da CPI.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Con ce do o apar te, com pra zer, ao Se na dor Álva ro
Dias.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PDT – PR) – Se na dor
Ge ral do Cân di do, so li ci to este apar te ape nas para
cum pri men tá-lo e agra de cer-lhe a pre sen ça cons tan -
te nos tra ba lhos da CPI. Sua par ti ci pa ção ati va não só 
no ple ná rio da Co mis são, mas tam bém nas au diên ci -
as pú bli cas que a CPI re a li zou em Re ci fe, no Rio de
Ja ne i ro, em São Pa u lo, em Por to Ale gre e Cu ri ti ba.
Re al men te V. Exª cum priu ri go ro sa men te o seu de ver
de in te gran te des sa Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to. V. Exª des ta cou, há pou co, no seu dis cur so que
al guns dos prin ci pa is di ri gen tes do fu te bol bra si le i ro
fo ram al can ça dos pela in ves ti ga ção da CPI e te rão de 
res pon der pe los seus atos di an te do Po der Ju di ciá rio.
Se gun do a es tra té gia ado ta da pela CPI, es pe ci al -
men te por su ges tão do Se na dor Ge ral do Althoff, Re -
la tor, pro cu ra mos se le ci o nar os fa tos mais re le van tes, 
as ir re gu la ri da des mais gra ves para o apro fun da men -
to das in ves ti ga ções. Com isso es ta mos con tra ri an do
aque la tra di ção bra si le i ra de que a “cor da ar re ben ta
sem pre do lado mais fra co”. Ao con trá rio, a cor da vai
ar re ben tar do lado mais for te, com a apro va ção des se 
re la tó rio. E da qui por di an te, Se na dor Ge ral do Cân di -
do, a opi nião pú bli ca bra si le i ra fi ca rá aten ta às ações
do Mi nis té rio Pú bli co e do Po der Ju di ciá rio. Pen so que 
se ria mu i to im por tan te o Mi nis té rio Pú bli co dis pen sar
o apro fun da men to das in ves ti ga ções em de ter mi na -
dos ca sos, em que as pro vas ma te ri a is são ro bus tas e 

por si só jus ti fi cam a de nún cia. Assim se ria re du zi do o 
tem po en tre a in ves ti ga ção e o jul ga men to. O pro ces -
so len to, pró prio des se ri tu al do Esta do de Di re i to de -
mo crá ti co, o qual per mi te que ad vo ga dos bri lhan tes
in ter po nham re cur sos pro te la tó ri os, mu i tas ve zes, ir ri -
ta e pro vo ca in dig na ção. Daí a im por tân cia da agi li za -
ção dos pro ce di men tos para a res pon sa bi li za ção ci vil
e cri mi nal. Gos ta ría mos que isso ocor res se e que, so -
bre tu do, o Po der Ju di ciá rio pu des se ofe re cer ao País
o exem plo de um jul ga men to ex tre ma men te ri go ro so.
É o que es pe ra mos, Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Se na dor Álva ro Dias, agra de ço a V. Exª o apar te, que
en ri que ce o meu pro nun ci a men to. Sou tes te mu nha
da ação de V. Exª como Pre si den te da CPI do Fu te bol, 
de sua fir me za e de seu em pe nho para que che gue -
mos ao fi nal dos tra ba lhos com re sul ta dos po si ti vos –
as sim es pe ro. V. Exª e o Se na dor Ge ral do Althoff, res -
pec ti va men te, Pre si den te e Re la tor, duas fi gu ras im -
por tan tís si mas, são os prin ci pa is in te gran tes da CPI.
Esta mos con vic tos de que che ga re mos a um bom re -
sul ta do e de que es ta mos pres tan do gran des ser vi -
ços à so ci e da de bra si le i ra. Sa be mos que mu i tas pes -
so as es tão in te res sa das em des qua li fi car a CPI, as -
sim como fi ze ram com a CPI da Nike na Câ ma ra dos
De pu ta dos, mas es ta mos aten tos a es sas ma no bras
e às pres sões fe i tas so bre os Se na do res. Acre di ta -
mos num re sul ta do po si ti vo, para o bem da Na ção e
do fu te bol bra si le i ro. Se na dor Álva ro Dias, no va men te 
agra de ço a V. Exª o apar te, que veio apri mo rar meu
pro nun ci a men to. 

Além dis so, é pre ci so tam bém mu dar as re gras
do jogo para mo ra li zar de vez o fu te bol bra si le i ro. Nes -
se sen ti do, o que a CPI pro põe pode ser o ca mi nho
para a mo der ni za ção e a mo ra li za ção: le gis la ção para 
res pon sa bi li zar ju ri di ca men te os di ri gen tes, cri a ção
de uma agên cia re gu la do ra para o se tor, pro mo to ria
pú bli ca atu an do es pe ci fi ca men te pe ran te clu bes e fe -
de ra ções, obri ga to ri e da de de trans for ma ção de clu -
bes em em pre sas e o for ta le ci men to das li gas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te
dos úl ti mos acon te ci men tos, que ro hi po te car a mi nha
so li da ri e da de ao Se na dor Ge ral do Althoff pela fir me -
za com que res pon deu à pres são dos gran des in te -
gran tes des sa má fia. O Se na dor Ge ral do Althoff con -
so li dou, em seu re la tó rio, os re cla mos da so ci e da de
bra si le i ra, da im pren sa e do que há de me lhor no fu te -
bol bra si le i ro, mas tam bém foi fiel ao pro ces so de in -
ves ti ga ção le va do a cabo pela CPI. Esse é um tra ba -
lho que não de i xa re mos cair por ter ra pe los in te res -
ses in di vi du a is de car to las. Por isso mes mo, ten ta ti va
de su bor no a um Se na dor da Re pú bli ca con fi gu ra um



des res pe i to tam bém a esta Insti tu i ção e deve ser de -
vi da men te apu ra do pela Cor re ge do ria do Se na do.

No Con gres so Na ci o nal, a cha ma da ”ban ca da
da bola“ tem dado de mons tra ções de que não faz o
me lhor jogo; mu i tas ve zes joga sujo e já de mons trou
isso na Câ ma ra dos De pu ta dos. Pa tro ci na da pela
CBF nas ele i ções, ela co me ça a es bo çar o mes mo
jogo que fez na CPI da Nike. Aqui, ten ta a todo cus to
des qua li fi car a CPI do Fu te bol e tu mul tu ar a sua fi na li -
za ção, mas es tou cer to de que, di fe ren te men te do
que ocor reu na Câ ma ra, a ”ban ca da do fu te bol“ ga -
nha rá o jogo.

Não te nho dú vi da, Sr. Pre si den te, de que a mo -
ra li za ção da ges tão do fu te bol bra si le i ro con tri bu i rá
enor me men te para a ele va ção da qua li da de des se
es por te e fará com que re pi ta mos os me lho res dias
de nos sa atu a ção. Se ain da so mos o ce le i ro do mun -
do no que diz res pe i to a cra ques – bas ta pro cu rar sa -
ber que time im por tan te da Eu ro pa não tem em seus
qua dros um jo ga dor bra si le i ro –, é si nal de que não é
ta re fa di fí cil re tor nar aos mo men tos de gló ria, res ta -
be le cen do a auto-es ti ma do nos so povo, tão pro fun -
da men te iden ti fi ca do com esse es por te que se con -
fun de com a alma bra si le i ra.

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
Álva ro Dias. Logo a se guir, se o qua dro per ma ne cer
inal te ra do, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor Ade mir
Andra de.

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, apro ve i to a opor -
tu ni da de des te pro nun ci a men to, para, na es te i ra do
que vi nha fa zen do o Se na dor Ge ral do Cân di do, des -
ta car a im por tân cia do mo men to que vi ve rá, a par tir
de ama nhã, o Se na do Fe de ral, com a con clu são dos
tra ba lhos da CPI do Fu te bol.

Mais uma vez, pre o cu pa dos com a ne ces si da de 
de de vo tar mos à po pu la ção bra si le i ra o ma i or res pe i -
to, que ro des ta car a im por tân cia des te tra ba lho, com
o ob je ti vo de ve ri fi car os pre ju í zos enor mes que o
País so fre como con se qüên cia da má ges tão de uma
ati vi da de eco nô mi ca co lo ca da na in for ma li da de. 

É bom sem pre re pe tir os nú me ros, por que a pre -
o cu pa ção des ta CPI não foi com o jogo re a li za do nos
cam pos de fu te bol, mas com o jogo sujo que se joga
nos bas ti do res da ad mi nis tra ção do fu te bol no nos so
País e com ilí ci tos pra ti ca dos em nome de uma pa i -
xão do povo do País, que é o fu te bol.

O Re la tó rio de mais de 1.600 pá gi nas, re sul ta do 
de um tra ba lho de mais de um ano, em que fo ram ou -
vi dos 88 de po i men tos, apre sen ta in for ma ções ofi ci a -
is, de cor ren tes de far ta do cu men ta ção, bus ca da nos
ór gãos ofi ci a is, car tó ri os, jun tas co mer ci a is, es ta be le -
ci men tos fi nan ce i ros do País, en ti da des, as so ci a ções 
e clu bes. Essa far ta do cu men ta ção foi cu i da do sa -
men te ana li sa da por téc ni cos es pe ci a li za dos, para a
con clu são que se apre sen ta rá ama nhã, com di ag nós -
ti co pró xi mo da re a li da de do que é a ad mi nis tra ção do 
nos so fu te bol: uma ad mi nis tra ção sem trans pa rên cia, 
sem vi si bi li da de, sem fis ca li za ção, sem pres ta ção de
con tas e sem res pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal. 

Uma se le ção de cri mes fo ram pra ti ca dos – o Se -
na dor Ge ral do Cân di do há pou co os re la ci o na va –
con tra a or dem tri bu tá ria na ci o nal, con tra o sis te ma fi -
nan ce i ro na ci o nal, im pli can do in crí vel eva são de di vi -
sas, so ne ga ção fis cal, eli são fis cal, apro pri a ção in dé -
bi ta, en ri que ci men to ilí ci to, la va gem de di nhe i ro, fal si -
da de ide o ló gi ca e cri mes ele i to ra is; en fim, uma co le -
tâ nea de ilí ci tos pra ti ca dos gra ças à im pu ni da de que
pre va le ceu du ran te dé ca das nes te País.

É por isso, Se na dor Ge ral do Cân di do, que nós
afir ma mos inú me ras ve zes que a anar quia e a de sor -
ga ni za ção na ad mi nis tra ção do fu te bol bra si le i ro é in -
ten ci o nal, por que a anar quia e a de sor ga ni za ção só
in te res sam à de so nes ti da de. A anar quia, na au sên cia 
de uma le gis la ção mais com pe ten te, fez pre va le cer a
im pu ni da de, que, por sua vez, es ti mu lou a cor rup ção.
A imen sa cor rup ção fez com que este País em de sen -
vol vi men to, cuja ca pa ci da de de in ves tir está ex tre ma -
men te com pro me ti da, des per di ças se opor tu ni da des
eco nô mi cas e so ca is, sub tra ís se de tra ba lha do res
opor tu ni da des de tra ba lho, de sa lá rio e de ren da,
sub tra ís se, en fim, do Erá rio opor tu ni da des ma i o res
de re ce i ta pú bli ca. 

Se na dor José Alen car, na Eu ro pa, as na ções
avan ça das têm o es por te como res pon sá vel por 4%
do Pro du to Na ci o nal Bru to. Nes te País de bra si le i ros
afi ci o na dos pelo es por te, onde o fu te bol é um pro du to 
co bi ça do uni ver sal men te, o es por te res pon de por
ape nas 1,6% do Pro du to Na ci o nal Bru to. O que sig ni -
fi ca di zer que o Bra sil está des per di çan do opor tu ni da -
des ex tra or di ná ri as de pro mo ver o seu de sen vol vi -
men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com o re -
la tó rio fi nal ama nhã, a CPI pro vo ca o Mi nis té rio Pú bli -
co para os pro ce di men tos in dis pen sá ve is à res pon sa -
bi li za ção ci vil e cri mi nal de al guns dos prin ci pa is car -
to las do fu te bol bra si le i ro. Eu dis se há pou co, em
apar te ao dis cur so do Se na dor Ge ral do Cân di do, que
a CPI re u niu far ta do cu men ta ção com pro vas ma te ri -



a is sub sis ten tes que por si só jus ti fi cam a de nún cia,
sem ne ces si da de de apro fun da men to das in ves ti ga -
ções. É bom des ta car que nos sa mis são se es go ta
com a in ves ti ga ção. A prer ro ga ti va da res pon sa bi li za -
ção ci vil e cri mi nal tem iní cio com o Mi nis té rio Pú bli co, 
que ava lia a con ve niên cia da de nún cia, para que o
Po der Ju di ciá rio pos sa pro ce der ao jul ga men to, con -
de nan do ou ab sol ven do os en vol vi dos em even tu a is
ilí ci tos pra ti ca dos na ad mi nis tra ção do fu te bol.

O que se de se ja é um jul ga men to ri go ro so e
exem plar. De nos sa par te, além do di ag nós ti co ofe re -
ci do, há uma pro pos ta de le gis la ção que se pre o cu pa
com o mo de lo ele i to ral. Aliás, o Se na dor Ma gui to Vi le -
la re cen te men te apre sen tou emen da à Cons ti tu i ção
Fe de ral, pre o cu pa do tam bém com o mo de lo ele i to ral,
es ta be le cen do um man da to de ape nas três anos com 
a pos si bi li da de de uma re e le i ção, com o ob je ti vo de
oxi ge nar os qua dros di ri gen tes do des por to na ci o nal
e, com essa ro ta ti vi da de, con fe rir ma i or efi ciên cia e
cor re ção na ges tão do des por to. Além dis so, a le gis la -
ção que se pro põe pre o cu pa-se com a vi si bi li da de
dos atos ad mi nis tra ti vos no mun do do fu te bol; com a
trans pa rên cia, exi gin do ma i or fis ca li za ção e pres ta -
ção de con tas; com a res pon sa bi li za ção, a fim de que
di ri gen tes não pas sem por clu bes e en ti da des ar re -
ben tan do co fres im pu ne men te.

A CPI re ve lou ao País a fa lên cia de al guns clu -
bes bra si le i ros que re a li za vam ne gó ci os mi ra bo lan -
tes, mu i tas ve zes à mar gem da le gis la ção, pa ga vam
sa lá ri os mi li o ná ri os, con quis ta vam al guns tí tu los, mas 
le ga vam ao clu be que di ri gi am uma he ran ça mal di ta e 
pra ti ca men te im pa gá vel. A res pon sa bi li za ção que se
pre ten de im pe di rá que es ses ví ci os his tó ri cos se jam
man ti dos e as se gu ra rá que es ses des vi os não ocor -
ram, ao me nos im pu ne men te. Por que se gu ra men te a
cer te za da res pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal vai de -
ses ti mu lar a prá ti ca de de li tos até aqui es ti mu la da
pela im pu ni da de.

De ou tro lado, o nos so de se jo é que o Po der
Exe cu ti vo seja subs cri tor des sa pro pos ta – cer ta men -
te, o de ba te po lê mi co que se tra va ria no Con gres so
Na ci o nal nos le va ria a pror ro gar a apli ca ção da pro -
pos ta que se de se ja –, seja o ins tru men to in dis pen sá -
vel para a pro mo ção de uma mu dan ça ra di cal na es -
tru tu ra da ad mi nis tra ção do fu te bol no nos so País.

Sem dú vi da, o Exe cu ti vo as su min do a con di ção
de subs cri tor, na for ma de me di da pro vi só ria para vi -
go rar ime di a ta men te, te ría mos re sul ta dos tam bém
ime di a tos da mu dan ça pro pos ta pela CPI do Fu te bol.

O Se na dor Ma gui to Vi le la, aqui pre sen te, co -
nhe ce a es tru tu ra da ad mi nis tra ção do nos so fu te bol
– re pi to aqui –, que se cons ti tui numa ver da de i ra far -

sa, com po de res ins ta u ra dos nos clu bes su cum bin do
di an te do po der ma i or de um pre si den te, que, mu i tas
ve zes, pra ti ca atos ilí ci tos e ob tém o aval, a ho mo lo -
ga ção da que les que são os seus pa res, in te gran tes
do Con se lho Fis cal ou do Con se lho De li be ra ti vo, ou
do Con se lho Con sul ti vo. Essa es tru tu ra sem au ten ti -
ci da de, essa es tru tu ra que é uma ar qui te tu ra, sim, da
far sa, pre ci sa ser de to na da ago ra por uma le gis la ção
ca paz de or ga ni zar, de for ma mais efi ci en te, a ad mi -
nis tra ção do nos so fu te bol.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Álva ro Dias, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Ouço
o apar te de V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la, com sa tis -
fa ção.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Álva ro Dias, o pro nun ci a men to de V. Exª é mu i to opor -
tu no, como o foi o do Se na dor Ge ral do Cân di do. Esta -
mos apro xi man do-nos da apre sen ta ção do re la tó rio
da CPI do Fu te bol. O fu te bol bra si le i ro pre ci sa re al -
men te de mo di fi ca ções mu i to pro fun das; não po dem
ser su per fi ci a is. Pri me i ro, o seu ca len dá rio. O ca len -
dá rio do fu te bol bra si le i ro é o mais in jus to, é o pior dos 
ca len dá ri os de todo o mun do, em bo ra o nos so fu te bol
ain da seja um dos prin ci pa is. Se gun do, a lo ca li za ção
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti vo, se di a do
no Rio de Ja ne i ro. Lem bro-me de um pro ble ma que o
Gama teve com o Bo ta fo go do Rio. Os jul ga do res e os 
ad mi nis tra do res ti ve ram que pas sar por um cor re dor
po lo nês. E a in fluên cia foi tão gran de, que co me te ram
uma gran de in jus ti ça com o Gama, aqui de Bra sí lia,
evi tan do-se que o Bo ta fo go, do Rio de Ja ne i ro, fos se
re ba i xa do para a se gun da di vi são. Então, a pro pos ta
é de que o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Des por ti vo ve -
nha para Bra sí lia, in de pen den te da CBF, e que seja
um tri bu nal re al men te isen to. Ele deve se di ar-se em
Bra sí lia, onde es tão to dos os Tri bu na is Su pe ri o res.
Deve sair do Rio de Ja ne i ro. Hoje, quan do há um pro -
ble ma en tre um time do Rio e ou tro de qual quer Esta -
do, ven ce sem pre o do Rio, pois a pres são dos car to -
las é ter rí vel. Te mos que tra zer esse Tri bu nal para
Bra sí lia. Ou tro gran de pro ble ma é a con tí nua re e le i -
ção de di ri gen tes, o que es ta be le ce o ni cho de cor rup -
ção no fu te bol bra si le i ro. Há di ri gen tes atu an do no
mes mo clu be há 10 anos. Há pes so as que es tão há
16 anos di ri gin do uma fe de ra ção, como se fos se pro -
pri e da de sua. Te nho pena do Vas co, do Fla men go, do
Vi tó ria da Ba hia, que são clu bes to tal men te ven di dos; 
pos su em con tra tos por 50 anos. O con tra to do Vas co
com um ban co es tran ge i ro ven ce rá da qui a 50 anos.
Te mos que li mi tar esse tipo de ne go ci a ção. O di ri gen -
te não pode com pro me ter o pa tri mô nio do seu clu be



por tan to tem po; não pode ter esse po der. O Con gres -
so Na ci o nal deve in ter fe rir nes sas ques tões. É por aí
que se ini cia a cor rup ção exis ten te no fu te bol bra si le i -
ro. Há mu i tas ques tões a se rem cor ri gi das. O re la tó rio
tem que ser duro, im par ci al; tem que es pe lhar, que re -
tra tar a ver da de do fu te bol bra si le i ro. Esta mos es pe -
ran do aten ta men te que isso acon te ça. Te mos tam -
bém que cri ar me ca nis mos de fis ca li za ção. No Bra sil,
as co i sas cor rem mu i to sol tas. Ago ra mes mo, te mos
as sis ti do às fal ca tru as co me ti das numa em pre sa do
Pelé. Des co bri ram os ma i o res ab sur dos, en vol ven do
mi lhões de re a is. O pró prio Pelé está sen do pas sa do
para trás! Ora, onde está a Re ce i ta Fe de ral? Onde
es tão os ór gãos des te País? As co i sas só são des co -
ber tas de po is que ”a vaca já foi para o bre jo“, como fa -
la mos no in te ri or. O mes mo ocor reu no caso do TRT
de São Pa u lo. Só se des co briu o rom bo de R$180 mi -
lhões do povo bra si le i ro quan do foi ins ta la da a CPI do
Ju di ciá rio. Os tra ba lhos da CPI do Fu te bol fo ram re a li -
za dos com com pe tên cia, com dig ni da de, e o re la tó rio
pre ci sa ser co e ren te, cor re to, pro fun do, para que haja
pu ni ção para aque les que são re al men te cul pa dos, e
tam bém para que cri e mos me ca nis mos para evi tar
que es ses fa tos se re pi tam. Se não se pu nir ago ra,
isso se re pe ti rá no fu tu ro, com ou tros di ri gen tes. Te -
mos que ta par to das es sas vál vu las de es ca pe. A CPI
fez um im por tan te tra ba lho, aler tan do tor ce do res, aci -
o nis tas, con se lhe i ros, pa tro ci na do res. Algu mas tor ci -
das es tão de ses pe ra das por sa be rem que seus clu -
bes per de rão todo o pa tri mô nio; que está com pro me -
ti do du ran te pelo me nos mais 50 anos. Veja a si tu a -
ção do Vas co da Gama: o Ro má rio re cla man do
R$13 mi lhões em sa lá ri os atra sa dos, como tam bém
o Ju ni nho e ou tros jo ga do res. De for ma que é pre ci -
so, re al men te, que o Con gres so Na ci o nal se pre o cu -
pe com o fu te bol bra si le i ro, que é uma fon te ge ra do ra 
de ri que za, de em pre go. Em ques tão de es por te no
nos so País, o fu te bol é o que mais mexe com o povo
bra si le i ro, e, por isso, pre ci sa ser cu i da do com o de -
vi do ca ri nho. Pa ra be ni zo V. Exª que, na Pre si dên cia
da CPI do Fu te bol, agiu com isen ção, pro cu rou, com
mu i ta res pon sa bi li da de, com mu i ta acu i da de, ou vir
não só aque les que eram acu sa dos, mas tam bém o
uni ver so do es por te bra si le i ro, dan do di re i to de de fe -
sa a to dos. E aque les que ain da qui se rem de fen -
der-se te rão opor tu ni da de de fazê-lo. Mas o Con -
gres so Na ci o nal não pode mais as sis tir, pas si va -
men te, a tan tas ati tu des que en la me i am o fu te bol
bra si le i ro. Con gra tu lo-me com V. Exª e com o Se na -
dor Ge ral do Althoff, cri ti ca do por uns, elo gi a do por
ou tros. E dou o meu tes te mu nho, como sem pre dei,
de que o Se na dor Ge ral do Althoff é um ho mem sé rio, 

é um ho mem de bem, res pon sá vel, ho nes to, e, por
cer to, apre sen ta rá um re la tó rio de acor do com a re a -
li da de. Qu e ro agra de cer-lhe, cum pri men tá-lo e di zer
que es ta rei tam bém aten to ao nos so re la tó rio, para
que ele seja fiel a tudo o que foi vis to, ou vi do e do cu -
men ta do. Mu i to obri ga do.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Obri -
ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. V. Exª, cer ta men te,
terá opor tu ni da de ama nhã de ana li sar um re la tó rio
duro, mas que re fle te au ten ti ca men te a real si tu a ção
da ad mi nis tra ção do nos so fu te bol.

Se na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª abor dou em seu
apar te al gu mas ques tões fun da men ta is, en tre elas, a
enor me dí vi da de clu bes bra si le i ros, em fun ção da ir -
res pon sa bi li da de de seus di ri gen tes. Uma dí vi da,
sem dú vi da, im pa gá vel, como a do Vas co da Gama,
con for me V. Exª men ci o nou. Fo ram des vi os da or dem
de 90 mi lhões de re a is em pou co tem po de ges tão ad -
mi nis tra ti va.

V. Exª se re fe riu tam bém à pe re ni za ção dos di ri -
gen tes. Vejo a pos tos para o apar te o Se na dor José
Alen car, que vem de Mi nas Ge ra is, que é, sem dú vi -
da, o sím bo lo da pe re ni za ção. A Fe de ra ção Mi ne i ra
de Fu te bol es ta be le ceu o ne po tis mo como re gra. O
co man do pas sou de pai para fi lho du ran te 35 anos,
sen do que 26 ou tros pa ren tes par ti ci pam di re ta ou in -
di re ta men te das ati vi da des da Fe de ra ção Mi ne i ra de
Fu te bol, ob ten do be ne fí ci os, em fun ção des sa par ti ci -
pa ção.

Não é uma par ti ci pa ção de be ne mé ri tos, mas de
in te res sa dos re mu ne ra dos di re ta ou in di re ta men te.

Aliás, Se na dor Alen car, nós con fe ri mos que be -
ne mé ri tos são pou cos. São pou cos aque les que afir -
ma vam an tes atu a rem de for ma be ne mé ri ta na ad mi -
nis tra ção de as so ci a ções, de fe de ra ções e de clu bes.
A CPI cons ta tou que há uma ré gia re mu ne ra ção para
di ri gen tes de en ti da des fu te bo lís ti cas no Bra sil.

Con ce do a V. Exª, com sa tis fa ção, o apar te.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Emi nen te Se -
na dor Álva ro Dias, ain da que não per ten ces se aos
qua dros da CPI do Fu te bol, tive o cu i da do de acom -
pa nhar o tra ba lho de sen vol vi do por V. Exª, pelo Se na -
dor Ge ral do Althoff e ou tros com po nen tes da Co mis -
são. No ta da men te os Se na do res Ge ral do Cân di do,
Ma gui to Vi le la e ou tros afi ci o na dos acom pa nha ram
esse tra ba lho ad mi rá vel do Se na do Fe de ral so bre o
fu te bol do Bra sil. To dos sa be mos da im por tân cia do
fu te bol para o ci da dão bra si le i ro de to dos os pa ta ma -
res so ci a is. De pon ta a pon ta, o Bra sil está aten to aos
re sul ta dos, por exem plo, da Se le ção Bra si le i ra; e os
bra si le i ros fi cam tris tes quan do sen tem que os car to -



las es tão aca ban do com o seu es por te pre fe ri do. Aliás 
o fu te bol é um dos mais ar re ba ta do res es por tes, não
só no Bra sil, mas em todo o mun do. Eu me lem bro do
tem po em que ho mens como João Sal da nha, Arman -
do No gue i ra, como José Ma ria Scas sa vi gi a vam os
car to las. E V. Exª está sen do um pou co da que les
gran des bra si le i ros que, en ten den do de fu te bol, fi ca -
vam in dig na dos quan do as sis ti am à in ter fe rên cia de
um car to la pre ju di can do a qua li da de e a he ge mo nia – 
por que não di zer? – do fu te bol bra si le i ro. É mu i to im -
por tan te que o Se na do es te ja aten to ao que está
acon te cen do. Levo meu abra ço de con gra tu la ções a
V. Exª e a to dos os mem bros des sa Co mis são que irá
mos trar que o Se na do da Re pú bli ca está pre sen te e
está vi gi lan te àqui lo que o povo todo está sen tin do.
Nós não te mos mais uma se le ção. Eu me lem bro que
no pas sa do to dos os bra si le i ros fa la vam da se le ção
bra si le i ra: de cor da vam a es ca la ção da se le ção bra si -
le i ra. Hoje, não te mos mais se le ção. Não sa be mos
qua is são os jo ga do res da se le ção bra si le i ra às vés -
pe ras de uma ”Copa do Mun do“. Vê-se que este tra -
ba lho do Se na do ha ve rá de tra zer, pela le gis la ção
nova, uma con tri bu i ção efe ti va para a re cu pe ra ção da
ima gem, da for ça, do pres tí gio e da he ge mo nia do fu -
te bol bra si le i ro em todo o mun do. Meus pa ra béns a V.
Exª, aos Se na do res Ma gui to Vi le la, Ge ral do Cân di do, 
Ge ral do Althoff e a to dos que es tão, aqui no Se na do,
pre o cu pa dos, como to dos os bra si le i ros, em me lho -
rar, em sal var a se le ção bra si le i ra e os clu bes do fu te -
bol bra si le i ro! Lem bro-me, por exem plo, de 1942,
1943 e 1944. Fico es can da li za do de fa zer alu são a
esse tem po, por que não te nho a apa rên cia de pos su ir 
esta ida de, mas re cor do-me do time do Fla men go de
1942, 1943 e 1944, que foi cam peão, bi cam peão e tri -
cam peão. Aqui está o Se na dor Ma gui to Vi le la, um ex -
pert em fu te bol. Na que le tem po, era as sim a es ca la -
ção de fu te bol: um go le i ro, dois backs, três mé di os e
cin co ata can tes – e nes sa or dem di zia-se a es ca la ção 
de um time. Vou atre ver-me a ci tar a es ca la ção do Fla -
men go da que les três anos: Ju randyr, Do min gos  o fa -
mo so Do min gos da Guia  e New ton; Bi guá, Bria e Jay -
me; Va li do, Zi zi nho, Pe ri lo, Pe rá cio e Vevé. Esse time
foi cam peão em 1942, bi cam peão em 1943 e tri cam -
peão em 1944. Foi re al men te um tem po im por tan te
do fu te bol bra si le i ro. E nós to dos sa be mos que a úl ti -
ma Copa do Mun do an tes da Se gun da Gu er ra Mun di -
al foi a de 1938. Não hou ve Copa do Mun do em 1942
e 1946. Daí a ra zão pela qual es ses gran des cra ques
que aca bo de men ci o nar não ti ve ram opor tu ni da de
de dis pu tar uma Copa do Mun do, pois em 1942 era
ple na Se gun da Gu er ra Mun di al; em 1946, não hou ve
e, em 1950, mu i tos de les já es ta vam fora de ida de

para par ti ci par. Mes mo as sim, aque la se le ção de 50,
que foi in fe liz na fi nal, foi uma das ma i o res de to dos os 
tem pos no Bra sil. Eu es tou di zen do isso para de -
mons trar que, além de nós, mi lhões de bra si le i ros es -
tão aten tos a este tra ba lho e es tão gra tos ao tra ba lho
de sen vol vi do por V. Exª, Se na dor Álva ro Dias, como
Pre si den te da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to so -
bre o fu te bol. Era pre ci so que o Se na do Fe de ral se
ocu pas se des ta ta re fa, por que se tra ta de um pa tri -
mô nio dos bra si le i ros. O fu te bol é um pa tri mô nio dos
bra si le i ros que não pode ser en tre gue. E V. Exª e os
ou tros com pa nhe i ros da Co mis são pre si di da por V.
Exª es tão tra zen do um gran de be ne fí cio para a re cu -
pe ra ção do nos so fu te bol de que to dos nós tan to gos -
ta mos. Eu me per mi ti fa lar isso para di zer que, ain da
que não pa re ça, eu sou afic ci o na do por fu te bol, as sim 
como os ou tros 170 mi lhões de bra si le i ros.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor José Alen car. Eu cre io que, com
esta me mó ria e com este co nhe ci men to his tó ri co, V.
Exª cor re o sé rio ris co de ser con vi da do como co la bo -
ra dor para co men tar a Copa do Mun do em Tó quio e
na Co réia.

Além, evi den te men te, da im por tân cia do fu te bol
para a auto-es ti ma do povo bra si le i ro – e V. Exª en fa ti -
zou bem isso , não po de mos ig no rar a sua im por tân -
cia eco nô mi ca e so ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ima gi nem 
se o Bra sil for der ro ta do logo no iní cio da com pe ti ção.
O que sig ni fi ca rá essa der ro ta para o nos so País? As
em pre sas pa tro ci na do ras, de co mu ni ca ção, en fim, o
mun do em pre sa ri al que se en vol ve com o fu te bol, ati -
vi da de eco nô mi ca, so fre rão pre ju í zos in crí ve is. Por
con se qüên cia, o Po der Pú bli co so fre rá com uma me -
nor re ce i ta em re la ção àque la que po de ria au fe rir se o 
País fos se bem su ce di do gra ças a uma ad mi nis tra ção 
com pe ten te e ho nes ta. Por isso, ins ta lou-se a CPI, e é 
por essa ra zão que ela pre ten de con clu ir seu tra ba lho 
da for ma como vai con clu ir cer ta men te com o apo io
de to dos os Se na do res.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Per mi ta-me V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, an tes de con clu ir, peço a V. Exª per mis -
são para con ce der ain da um apar te ao Se na dor Se -
bas tião Ro cha, Lí der do meu Par ti do e tam bém mem -
bro da CPI do Fu te bol.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Álva ro Dias, fiz ques tão de apar teá-lo – e agra -
de ço ao Pre si den te, por que o ho rá rio de V. Exª está
es go ta do – para, de fi ni ti va men te, es cla re cer que, de



mi nha par te, nun ca hou ve qual quer dú vi da, em bo ra
uma emis so ra de te le vi são te nha me co lo ca do, ini ci al -
men te, na re la ção dos in de ci sos, quan to à ne ces si da -
de de pas sar o fu te bol bra si le i ro a lim po, de dar um
voto pela mo ra li da de, pela éti ca na ad mi nis tra ção dos 
clu bes e da CBF. Por isso, faço ques tão, nes te mo -
men to, em Ple ná rio, Se na dor Álva ro Dias, de mais
uma vez ra ti fi car o meu voto fa vo rá vel ao apro fun da -
men to das in ves ti ga ções. Eu sem pre di zia, quan do a
im pren sa me in da ga va se eu era a fa vor do re la tó rio,
que não co nhe cia re la tó rio al gum. O re la tó rio da Co -
mis são ain da não foi pu bli ca do, nem nós, mem bros
da CPI, te mos co nhe ci men to dele. Só me ma ni fes ta -
rei de po is de co nhe cê-lo. Mas, eu sem pre di zia que o
re la tó rio do Se na dor Ge ral do Althoff apon ta ria os ilí ci -
tos e en ca mi nha ria o pe di do de apro fun da men to das
in ves ti ga ções so bre es ses ilí ci tos e so bre os res pon -
sá ve is. Des sa for ma, é cla ro que eu es ta va di zen do
que vo ta ria pelo re la tó rio des de que o ca mi nho fos se
esse. Então, Se na dor Álva ro Dias, de po is do bri lhan te 
tra ba lho fe i to por V. Exª, pelo Se na dor Ge ral do Althoff, 
com o meu apo io in te gral – sem pre as si nei to dos os
re que ri men tos pe din do que bra de si gi lo ban cá rio ou
qual quer ou tra pro vi dên cia que o Re la tor me pe dis se
–, sem pre apo i ei a CPI em todo o seu trans cur so, não
se ria ago ra que eu, Lí der do PDT, Par ti do de V. Exª e
mem bro do Blo co, pelo qual fui in di ca do como in te -
gran te da CPI, ne ga ria o meu voto nes sas cir cuns tân -
ci as, por que acre di to que esse é ca mi nho para me -
lho rar a ima gem do fu te bol bra si le i ro, para tirá-lo da
lona. O fu te bol bra si le i ro en con tra-se no ca u te a do e,
em gran de par te, a res pon sa bi li da de é dos di ri gen tes
de clu bes e dos car to las da CBF. Por isso o meu to tal
apo io à CPI, que sem pre ma ni fes tei du ran te toda a
sua exis tên cia. A par tir de ama nhã, es ta rei na Co mis -
são re a fir man do essa po si ção, Se na dor Álva ro Dias.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Álva ro Dias, lem bro a V. Exª que o seu tem po está ul -
tra pas sa do em 13 mi nu tos. Eu pe di ria a gen ti le za da
con clu são do seu bri lhan te pro nun ci a men to.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, vou con clu ir com o apar te do Se na dor
Se bas tião Ro cha, a quem agra de ço e ma ni fes to mi -
nha ab so lu ta con fi an ça na pos tu ra éti ca de S. Exª,
que, sem dú vi da, con tri bu i rá para que esta CPI seja
o mar co de um novo rumo para o fu te bol bra si le i ro,
pos si bi li tan do, com a le gis la ção que apre sen ta rá,
uma nova ges tão, mais com pe ten te e, so bre tu do,
ho nes ta.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 20, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir
Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go
159, in ci so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (de fi ne novo per cen tu al de par ti ci pa -
ção no pro du to da ar re ca da ção do im pos to
de ren da e do IPI, des ti na da à pro gra mas
de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer sob nº 1.358, 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 Osmar Dias, ofe re cen -
do a re da ção para o se gun do tur no.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus -
são, em se gun do tur no.

Em dis cus são a pro pos ta.
Não há ora do res ins cri tos.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã para pros se gui men -
to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 218, de 2001 (nº 
861/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Tra ta do so bre as Re la -
ções de Par ce ria, ce le bra do en tre a Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Fe de ra ção Rus -
sa, em Mos cou, em 22 de ju nho de 2000,
ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is 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 pre li mi nar men te, Re -
la tor: Se na dor José Fo ga ça e, sob nº 1.349,
de 2001, da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se -
na dor Ro meu Tuma.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não há 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.



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 218, DE 2001

(Nº 861/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Tra ta do so bre as
Re la ções de Par ce ria, ce le bra do en tre a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Fe de -
ra ção Rus sa, em Mas cou, em 22 de ju nho 
de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Tra ta do so bre as 
Re la ções de Par ce ria, ce le bra do en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e a Fe de ra ção Rus sa, em Mas -
cou, em 22 de ju nho 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 al te rem o re -
fe ri do Tra ta 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.

(*) Tex to pu bli ca do no DSF, DE 14-8-2001.

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 nº 279, de 2001 (nº
883/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Be ne fi cên cia
Insti tu ci o nal Bá si ca Inte gra da – ”Bibi“ a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Sa nha ró, Esta do de Per nam bu co, 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.305, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Co e lho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não há 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.

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 279, DE 2001

(Nº 883/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Be ne fi -
cên cia Insti tu ci o nal Bá si ca Inte gra da –
BIBI a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Sa nha ró, Esta -
do de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 321, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a Be -
ne fi cên cia Insti tu ci o nal Bá si ca Inte gra da – BIBI a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sa nha -
ró, Esta do de Per nam bu co.

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

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 nº 319, de 2001 
(nº 753/2000, 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 de Ra di o di fu são para o
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral Nova
Onda de Car mo do Rio Cla ro a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Car mo do Rio Cla ro, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.310, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Mar lu ce Pin to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não há 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.
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
NE 319, DE 2001

(Nº 753/2000, 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 de Ra di o di fu são para 
o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
Nova Onda de Car mo do Rio Cla ro a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Car mo do Rio Cla ro,
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 nE 82, de 21 de mar ço de 2000, 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 Artís ti co e Cul tu ral Nova Onda de Car -
mo do Rio Cla ro a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Car mo do Rio Cla ro, 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 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 332, de 2001 (nº 
874/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a ADEPAM –
Ama zô nia em De fe sa e Pro te ção do Meio
Ambi en te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Ben ja min Cons -
tant, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Mar lu ce Pin to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não há 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.

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 332, DE 2001

(Nº 874/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
ADEPAM  – Ama zô nia em De fe sa e Pro te -
ção do Meio Ambi en te a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ben ja min Cons tant, Esta do do Ama zo -
nas.

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

ta ria nº 214, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
ADEPAM – Ama zô nia em De fe sa e Pro te ção do Meio
Ambi en te a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ben ja min Cons tant, Esta do do Ama zo nas.

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:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 335, de 2001 (nº 
879/2001, 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 Cen tro Edu ca ci o nal Lar Cris to Rei 
– ACELCR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Bor ba, Esta do 
do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.314, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Mar lu ce Pin to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não há 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.
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 335, DE 2001

(Nº 879/2001, 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 Cen tro Edu ca ci o nal
Lar Cris to Rei – ACELCR a exe cu tar ser -



vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Bor ba, Esta do do Ama zo nas.

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

ta ria nº 256, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tro Edu ca ci o nal Lar
Cris to Rei – ACELCR 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 Bor ba, Esta do do Ama zo nas.

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 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 336, de 2001 (nº 
884/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ral de
Ota cí lio Cos ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ota cí lio
Cos ta, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.315, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 336, DE 2001

(Nº 884/2001, 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 ral de Ota cí lio Cos ta a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ota cí lio Cos ta, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 327, de 5 de ju lho 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 ral
de Ota cí lio Cos ta a exe cu tar, por três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ota cí lio Cos ta, 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:

Dis cus são, em tur no úni co, da Re da -
ção Fi nal (apre sen ta da pela Co mis são Di -
re to ra como con clu são de seu Pa re cer nº
1.399, de 2001, Re la tor: Se na dor Edi son Lo -
bão), do Pro je to de Lei do Se na do nº 676,
de 1999, de au to ria do Se na dor Osmar
Dias, que al te ra a Lei nº 9.496, de 11 de se -
tem bro de 1997, mo di fi can do o ín di ce de
atu a li za ção mo ne tá ria dos con tra tos de re fi -
nan ci a men to das dí vi das es ta du a is.

Em dis cus são a re da ção fi nal, 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.

Encer ra da a dis cus são sem apre sen ta ção de
emen das, a re da ção fi nal é con si de ra da de fi ni ti va -
men te apro va da sem vo ta ção, nos ter mos do art. 324
do Re gi men to Inter no.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 676, DE 1999

Alte ra a Lei  nº 9.496, de 11 de se -
tem bro de 1997, mo di fi can do o ín di ce de
atu a li za ção mo ne tá ria dos con tra tos de
re fi nan ci a men to das dí vi da es ta du a is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º in ci so II do art. 3º da Lei nº 9.496, de 11

de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

”Art. 3º ..................................................
II – atu a li za ção mo ne tá ria: cal cu la da e

de bi ta da men sal men te com base na va ri a -
ção do Índi ce de Pre ços ao Con su mi dor
Ampli a do (IPCA), do Insti tu to Bra si le i ro de
Ge o gra fia e Esta tís ti ca.

 § 7º A ado ção pre vis ta no in ci so II é
con di ci o na da à ce le bra ção dos res pec ti vos
adi ti vos con tra tu a is.” (NR)



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 9:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 671, de 2001, do Se na dor Ge ral -
do Cân di do, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá -
ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº 
263, de 2000, de sua au to ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, en cer ro o en ca mi nha 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.
O Pro je to de Lei do Se na do n.º 263, de 2000, vai 

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 674, de 2001, do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
do Pro je to de Lei do Se na do n.º 224, de
2001, com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
44, de 2000, e o Pro je to de Lei do Se na do
n.º 35, de 2001, que já se en con tram apen -
sa dos, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

A Pre si dên cia es cla re ce que a apro va ção do re -
que ri men to im pli ca rá a per da do ca rá ter ter mi na ti vo
atri bu í do ao Pro je to de Lei do Se na do n.º 224, de
2001.

Pas sa-se à vo ta ção do Re que ri men to, em tur no
úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, en cer ro o en ca mi nha 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.
Em vir tu de da apro va ção do re que ri men to, o

Pro je to de Lei do Se na do n.º 224, de 2001, per de o
ca rá ter ter mi na ti vo e pas sa a tra mi tar em con jun to
com o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 44, de 2000, e
com o Pro je to de Lei do Se na do n.º 35, de 2001.

As ma té ri as vão ao exa me das 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.

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.
Com a pa la vra o 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, dois as sun tos me
tra zem hoje à tri bu na des ta Casa.

Estou apre sen tan do ao Se na do um pro je to de
lei que mo di fi ca a Lei n.º 10.150, san ci o na da em 21
de de zem bro de 2000, pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, que dis põe so bre a no va ção de dí -
vi das do Fun do de Com pen sa ção de Va ri a ções Sa la -
ri a is.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so fez
uma lei bus can do re sol ver o pro ble ma da enor me di fi -
cul da de que exis tia com re la ção à ina dim plên cia no
Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção. Ele cri ou uma lei
que per mi te o alu guel com a op ção de com pra no fi -
nal.

Para evi tar essa si tu a ção, que é qua se uma vi o -
lên cia, que se tem quan do o ci da dão paga por bas -
tan te tem po e, de po is, por não po der ou por qual quer
ou tra ra zão, tem que ser ti ra do de sua casa, o Go ver -
no cri ou, por essa lei, uma for ma di fe ren te de fi nan ci -
ar, uma es pé cie de le a sing, em que o ci da dão faz um
con tra to com o Go ver no, re ne go cia sua dí vi da e pas -
sa a ser um in qui li no da casa. Ao tér mi no de um de ter -
mi na do pra zo, ele tem a op ção de com pra, qua se fic tí -
cia, a um pre ço sim bó li co, por que, ao pa gar o alu guel
du ran te todo o pe río do, ele pra ti ca men te se tor nou
dono da casa, como acon te ce atu al men te nas ope ra -
ções de le a sing com tra to res, má qui nas e car ros.

A lei, se gun do a nos sa aná li se, tem al gu mas im -
per fe i ções que pre ci sam ser cor ri gi das, por que, des -
de a épo ca em que foi san ci o na da, fo ram pou cos os
con tra tos de alu guel com op ção de com pra as si na dos 
en tre a Ca i xa Eco nô mi ca e os mu tuá ri os. Vi san do
cor ri gir essa fal ta é que apre sen ta mos o pro je to de lei, 
bus can do fa zer com que as pes so as re al men te se in -
te res sem por essa nova mo da li da de de fi nan ci a men -
to, os ina dim plen tes pos sam re ne go ci ar suas dí vi das
e fa zer esse novo tipo de con tra to.

Pro po nho, ba si ca men te, a mo di fi ca ção de dois
ar ti gos: o art. 39 e o art. 40 da Lei nº 10.150. Ao art.
39, que diz res pe i to a con tra tos ce le bra dos no âm bi to
do Pro gra ma de Arren da men to Imo bi liá rio Espe ci al
com Opção de Com pra, in clu in do os de da ção em pa -
ga men to de imó ve is des ti na dos ao ar ren da men to, se -
rão for mu la dos por ins tru men to par ti cu lar com for ça
de es cri tu ra pú bli ca. É o que es ta be le ce a lei. Estou
acres cen tan do seis pa rá gra fos ao ar ti go, es ta be le -
cen do re gras cla ras para esse alu guel.

No pri me i ro pa rá gra fo, acres cen to que os con -
tra tos ce le bra dos no âm bi to do Pro gra ma de Arren da -



men to Imo bi liá rio Espe ci al com Opção de Com pra, in -
clu in do os de da ção em pa ga men to de imó ve is des ti -
na dos ao ar ren da men to, se rão for ma li za dos por ins -
tru men to par ti cu lar com for ça de es cri tu ra pú bli ca.

Os con tra tos de ar ren da men to imo bi liá rio es pe -
ci al com op ção de com pra não po de rão ter pra zo su -
pe ri or a 16 anos. O pra zo hoje é de até 25 anos, com
pres ta ção men sal de pra ti ca men te um por cen to do
va lor do imó vel. Isso, no nos so en ten di men to, é um
ver da de i ro exa ge ro, um juro mu i to alto para aque le
que fi nan cia o imó vel. Então, es ta mos es ta be le cen do, 
em fun ção do pró prio per cen tu al do va lor do imó vel
como pres ta ção, que o pra zo ide al se ria o de 16 anos.
E isso vem de um es tu do re a li za do, num am plo pro -
ces so ne go ci a ção com os mu tuá ri os do meu Esta do
do Pará e com a pró pria Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.
Ba se a do num pro ces so de ne go ci a ção que já rola há
mais de dois anos, che ga mos ao en ten di men to de
que o ide al se ria que esse con tra to de ar ren da men to
ti ves se o pra zo má xi mo de 16 anos.

Cor ri jo aqui, Sr. Pre si den te: na ver da de, no art.
39, es ta mos trans for man do o pa rá gra fo úni co em seis 
pa rá gra fos. Man te mos o pa rá gra fo úni co – que é o pri -
me i ro que li – e acres cen ta mos os ou tros cin co.

No § 3º, es ta be le ce mos que o va lor men sal do
ar ren da men to não po de rá ser su pe ri or a 0,7% do pre -
ço da ava li a ção do imó vel. Isso sig ni fi ca que va mos
pa gar, ao so mar mos os 16 anos de pa ga men to, com
uma pres ta ção de 0,7% do va lor do imó vel, na ver da -
de, qua se 1.8 do imó vel. Já é um juro mu i to alto; 1% é
ina ce i tá vel. Então, che ga mos, num lon go pro ces so de 
es tu do e ne go ci a ção, ao en ten di men to de que 0,7%
do va lor do imó vel é um pre ço jus to, ra zoá vel, e que o
Go ver no ain da sai ga nhan do, por que se rão mais de
180 pres ta ções que, mul ti pli ca das por 0,7%, ain da
dará um to tal mu i to aci ma do va lor do imó vel.

No § 4º, acres cen ta mos que o va lor da pres ta -
ção do ar ren da men to po de rá ser cor ri gi do anu al men -
te, es ta be le cen do, como jus to, o ín di ce da re mu ne ra -
ção das ca der ne tas de pou pan ça para cor re ção. Pen -
so que é o ín di ce mais cor re to, mais co e ren te para a
cor re ção des sas pres ta ções. Ou seja, a cor re ção só
pode ser anu al, e o ín di ce deve ser o da ca der ne ta de
pou pan ça.

No § 5º, es ta be le ce mos que o pre ço – é um pon -
to que não está cla ro na lei – da op ção de com pra do
imó vel será co bra do 30 dias após o ven ci men to da úl -
ti ma pres ta ção men sal de ar ren da men to e não po de -
rá ser su pe ri or ao va lor da úl ti ma pres ta ção men sal.
Ao fi nal de 16 anos, com o imó vel alu ga do e com uma
pres ta ção de 0,7% do va lor do imó vel, esse ci da dão
terá pra ti ca men te pago o imó vel e o re ce be rá com o

pa ga men to de uma qui ta ção que não po de rá ser su -
pe ri or ao va lor da úl ti ma pres ta ção men sal.

No § 6º, acres cen to que o va lor das des pe sas e
dos en car gos adi ci o na is não ex ce de rá ao da pres ta -
ção men sal, po den do ser co bra do uma úni ca vez, no
ato da as si na tu ra do con tra to de ar ren da men to.

Pro po nho uma mo di fi ca ção ao art. 40, que con -
si de ra ina dim plen te o ci da dão que, com 3 me ses, não 
paga a sua pres ta ção. Esta mos am pli an do para 12
me ses. A fal ta de pa ga men to de 12 par ce las men sa is
cons ti tui o ar ren da tá rio em mora, con fi gu ran do o es -
bu lho pos ses só rio que au to ri za o ar ren da dor a pro -
mo ver a ação de re in te gra ção de pos se.

Sr. Pre si den te, no mo men to em que a eco no mia
bra si le i ra atra ves sa ex tre ma di fi cul da de, em que o de -
sem pre go su pe ra a casa dos 8% – con si de ra do em
âm bi to for mal –, há pes so as que não têm se quer
como ga nhar a vida de ou tro je i to, pois há mu i tas di fi -
cul da des. To dos per ce be mos as fi las quan do sur gem
va gas em em pre sas ou quan do se re a li zam con cur -
sos pú bli cos para as mais sim ples fun ções em qual -
quer re par ti ção pú bli ca nes te País: são fi las de do brar 
quar te i rões. Às ve zes, são 100 mil pes so as que se
can di da tam a um car go, de vi do à di fi cul da de de se
con se guir em pre go hoje em nos so País em fun ção do 
cres ci men to ex tre ma men te pe que no da eco no mia
bra si le i ra. Por isso, não é jus to que uma pes soa sem
opor tu ni da de não te nha um pra zo ma i or para ser con -
si de ra da ina dim plen te ou para ser des pe ja da da sua
casa.

Por tan to, en ten de mos que o pra zo de um ano é
ra zoá vel. Por isso, apre sen ta mos no Con gres so Na ci -
o nal este pro je to de lei, que es pe ro te nha uma rá pi da
tra mi ta ção.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ade mir Andra de, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ade mir Andra de, ouço com aten ção o que V. Exª diz
so bre o pro je to que apre sen ta a esta Casa, que se re -
fe re à pre o cu pa ção com as pres ta ções dos mu tuá ri os 
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. Pri me i ra men te, per gun -
to a V. Exª que fa i xa sa la ri al es ta mos be ne fi ci an do
nes se mo men to com esse pro gra ma que en vol ve
sub sí di os do Go ver no Fe de ral e, por tan to, o di nhe i ro
de toda a po pu la ção e de to dos nós con tri bu in tes.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – A lei
pro cu ra aten der à clas se so ci al da cha ma da mo ra dia
po pu lar ou mo ra dia de con jun tos ha bi ta ci o na is. Não
en vol ve a clas se mé dia ou apar ta men tos de luxo,



mas, ba si ca men te, mo ra di as po pu la res, con jun tos
ha bi ta ci o na is e re si dên ci as po pu la res.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ade mir Andra de, lou vo essa ini ci a ti va e es tou pron to
para ana li sá-la. O Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral es te ve aqui há pou cos dias e jus ti fi cou aque le 
acor do acer ca – V. Exª es te ve na re u nião – de 128 mil
imó ve is, es pa lha dos pelo Bra sil, de pes so as que,
pos su in do uma ren da de zero a três sa lá ri os mí ni mos, 
ar ca vam com um sal do de ve dor imen so e es ta vam
sem con di ções de pa gar as pres ta ções. O Go ver no
Fe de ral per ce beu que a co bran ça era de ma si a da e
con ce deu um des con to so bre o sal do de ve dor que
pa ga ria 12% da ava li a ção do imó vel. V. Exª traz uma
pro pos ta in te res san tís si ma: a de fa zer le a sing ha bi -
ta ci o nal, uma for ma de aten der as clas ses me nos fa -
vo re ci das, que pre ci sam de lu gar para mo rar. Não há
nada mais im por tan te para uma pes soa, nada que dê
mais dig ni da de a uma fa mí lia que um lu gar para mo -
rar. A vi a bi li za ção de mo ra di as é algo in dis pen sá vel
para nós to dos. Seis mi lhões de fa mí li as bra si le i ras
não têm onde mo rar, não pos su em casa pró pria. V.
Exª vem na di re ção cer ta e, como eu, é ori un do de um 
Esta do que pos sui gran de par te da po pu la ção re si -
din do na área ru ral. Tam bém es tou tra ba lhan do nes se 
sen ti do. Hoje, es ti ve com res pon sá ve is pelo FGTS
para dis cu tir por que se dis cri mi na o tra ba lha dor ru ral, 
que não tem di re i to a uma casa fi nan ci a da, como se
faz no meio ur ba no. Se há fa ci li da de para a ob ten ção
de casa no meio ur ba no, as pes so as lar gam suas ter -
ras e vão para as ci da des, agra van do a qua li da de de
vida das me tró po les e pi o ran do sua si tu a ção de vida.
Esse Fun do pre ci sa for ta le cer o tra ba lha dor que mora
no cam po tam bém, es pe ci al men te nas pe que nas pro -
pri e da des pro du to ras. Lou vo V. Exª pelo pro je to e as -
su mo essa luta. Esta rei pron to, se pos sí vel pe din do até 
a re la to ria do seu pro je to para en dos sá-lo e para dis cu -
tir com a so ci e da de de que je i to po de re mos ace le rá-lo
e apri mo rá-lo, para que ele seja vo ta do e apro va do, mi -
no ran do o so fri men to de mi lha res de mu tuá ri os que
hoje não têm con di ção de pa gar a sua pres ta ção para
a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. Pa ra béns pelo seu pro je -
to, pela sua ini ci a ti va. Esta re mos jun tos, ren tes, a fa vor
da que les que que rem mo rar com dig ni da de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da. Re co nhe ço que V. 
Exª é o Se na dor mais en vol vi do com a ques tão da
mo ra dia no Bra sil, é a pes soa que mais es tu da o as -
sun to nes ta Casa, ten do sido in clu si ve o Re la tor do
Esta tu to da Ci da de. Fa rei uma so li ci ta ção ao Se na dor 
Ro meu Tuma para que in di que V. Exª, por que, na ver -
da de, é a pes soa mais aba li za da para ser o Re la tor

des te meu pro je to. Esta re mos à sua dis po si ção para
os es cla re ci men tos ne ces sá ri os e para que o Se na do 
da Re pú bli ca pos sa con tri bu ir para eli mi nar essa
gran de di fi cul da de que tem o povo bra si le i ro de aces -
so à mo ra dia.

Sr. Pre si den te, abor da rei um novo tema. Fa rei
um re la to de um ato po lí ti co cons tru í do no fi nal da se -
ma na que pas sou e que con si de ro da ma i or im por tân -
cia para nós do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro e para o
Bra sil.

A Sr.ª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con -
ce do o apar te à Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A Sr.ª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – No bre Se -
na dor Ade mir Andra de, com mu i to pra zer, so li da ri -
zo-me com V. Exª pela bela ini ci a ti va. Não ape nas vo -
ta rei a fa vor do seu pro je to, mas pode con tar com a
mi nha aju da para que pos sa mos con se guir uma vo ta -
ção bre ve, por que re al men te a si tu a ção dos Esta dos
não di fe re. Assim como no seu Esta do exis tem os pro -
ble mas se ri ís si mos com re la ção à fal ta de mo ra dia, o
nos so Esta do de Ro ra i ma tam bém en fren ta es sas di -
fi cul da des, prin ci pal men te na zona ru ral, por que –
como dis se o no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da –, se
não nos pre o cu par mos re al men te em me lho rar a si tu -
a ção das pes so as das co mu ni da des que vi vem na
zona ru ral, nun ca te re mos as nos sas re giões de sen -
vol vi das, por que as pes so as sem pre de i xa rão os
seus lo tes no in te ri or para irem para a ca pi tal, em bus -
ca de ar ran jar em pre go ou lote na pe ri fe ria para fa zer
a sua casa. Vêem-se pes so as fi can do mais po bres e
di fi cul da des e cri mi na li da de au men tan do. Numa ci da -
de como a nos sa, há bem pou cos anos, dor mia-se
com as por tas aber tas; hoje, de po is do as fal ta men to
da BR-174, que dá mu i to aces so às pes so as para
irem e re tor na rem, mu i tos as sal tos es tão ocor ren do –
re sul ta do da di fi cul da de que as pes so as en fren tam,
prin ci pal men te no in te ri or. So li da ri zo-me com V. Exª,
que mais uma vez foi bem ilu mi na do por Deus para
apre sen tar esse pro je to que não fa vo re ce rá ape nas a
Re gião Nor te, mas todo o Bra sil. Pa ra béns, Se na dor
Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mu i to
obri ga do, Se na do ra Mar lu ce Pin to. É uma sa tis fa ção
re ce ber um apar te de V. Exª, prin ci pal men te com con -
si de ra ções so bre nos so tra ba lho. Re co nhe ço o tra ba -
lho de V. Exª em fa vor de Ro ra i ma nes ta Casa.

Vol tan do, Sr. Pre si den te, ao Con gres so do Par ti -
do So ci a lis ta Bra si le i ro, ali ti ve mos um ato po lí ti co da
ma i or im por tân cia.



Ingres sei na po lí ti ca pelo MDB. Na épo ca, tí nha -
mos ape nas dois par ti dos: MDB e Are na. Ini ci ei fa zen -
do opo si ção ao re gi me mi li tar e de i xei o Par ti do em
1987, quan do o Pre si den te José Sar ney, a quem éra -
mos ali a dos, aban do nou o Pla no Cru za do. Nós, en -
tão, não vi mos ou tra al ter na ti va. O PMDB já es ta va in -
te gra do ao Go ver no, e não ha via como de i xá-lo. Na
épo ca, ain da in sis ti com o Pre si den te Ulysses Gu i ma -
rães que es ta va na hora de o Par ti do de i xar o Go ver -
no. Tive uma con ver sa pes so al com o en tão Pre si den -
te da Re pú bli ca José Sar ney, apre sen tan do as mi -
nhas ra zões e dis cor dân ci as com a po lí ti ca eco nô mi -
ca do seu Go ver no, e in gres sei no Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro. Era um pe que no Par ti do po lí ti co, que es ta -
va re nas cen do de po is de mu i tos anos fora da po lí ti ca, 
por que em 1966 a di ta du ra mi li tar fe chou to dos os
par ti dos, de i xan do só o MDB e a Are na.

O PSB res sur giu em 1985, e eu nele in gres sei
em 1987. Em 1986, ele ge mos uma úni ca De pu ta da
Fe de ral em todo o Bra sil. O PT con ta va com cin co De -
pu ta dos Fe de ra is. Não tí nha mos Go ver na do res, Pre -
fe i tos de ca pi tal – aliás, pre fe i to de ca pi tal nem era
ele i to, na que la épo ca – ou me lhor, pre fe i tos das ci da -
des de se gu ran ça na ci o nal. Tí nha mos ape nas al guns
De pu ta dos Fe de ra is. Não ele ge mos ne nhum Se na -
dor da Re pú bli ca. E fo mos cres cen do.

Eu me lem bro que os pri me i ros con gres sos –
esse que re a li za mos nes se fi nal de se ma na foi o 8º
Con gres so do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro – acon te -
ce ram aqui no Au di tó rio Ne reu Ra mos, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a pre sen ça de du zen tos par ti ci -
pan tes do Bra sil in te i ro. Ao lon go dos anos, te mos
per ce bi do o nos so cres ci men to. 

A aber tu ra do nos so con gres so ocor reu sex -
ta-fe i ra à no i te, dia 30 de no vem bro, e con tou com as
im por tan tes pre sen ças dos com pa nhe i ros José Dir -
ceu, Pre si den te do Par ti do dos Tra ba lha do res; Aldo
Aran tes, res pon den do pelo Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil; do Se cre tá rio-Ge ral do PPS, res pon den do
pelo PPS e pela pes soa do Se na dor Ro ber to Fre i re,
seu Pre si den te. Ti ve mos tam bém a pre sen ça de de le -
ga ções in ter na ci o na is de vá ri os pa í ses so ci a lis tas do
mun do; de mais de três mil de le ga dos de todo o ter ri -
tó rio na ci o nal e das li de ran ças mais im por tan tes do
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro.

Hoje, te mos três Go ver na do res de Esta do, três
Pre fe i tos de ca pi ta is, 160 pre fe i tu ras no Bra sil em
gran des ci da des, al gu mas de las ci da des de por te,
de zo i to De pu ta dos Fe de ra is, qua tro Se na do res da
Re pú bli ca, por tan to so mos, na ver da de, o se gun do
ma i or par ti do de es quer da do Bra sil. E hou ve, da par -
te do Pre si den te do PT, do Pre si den te do PPS, do

Pre si den te do PC do B, o re co nhe ci men to, res pe i to e
a com pre en são ao en ten der que o Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro tem, além de to das as con di ções, o di re i to
de de se jar dis pu tar hoje a Pre si dên cia da Re pú bli ca
do Bra sil com uma can di da tu ra pró pria. 

Embo ra hou ves se al guns com pa nhe i ros que
nu tri am al gu ma dú vi da a res pe i to da ques tão, que tal -
vez de se jas sem a uni da de das es quer das no pri me i ro 
tur no das ele i ções, o de se jo da base par ti dá ria, o de -
se jo da mais am pla ma i o ria do Par ti do, de que o Par ti -
do So ci a lis ta Bra si le i ro tem cara pró pria, que tem uma 
men sa gem para os ex clu í dos des te País, prin ci pal -
men te os ex clu í dos do pro ces so po lí ti co, dos que não
fa zem par te de uma or ga ni za ção sin di cal, que não es -
tão or ga ni za dos em ne nhum mo vi men to so ci al, mes -
mo aque les que ima gi na vam a ne ces si da de do lan ça -
men to de uma can di da tu ra úni ca dos par ti dos de es -
quer da com pre en de ram per fe i ta men te o de se jo da
ma i o ria do Par ti do, e a ques tão não che gou a ser dis -
cu ti da. 

Qu an do da vo ta ção, hou ve a ma ni fes ta ção, prin -
ci pal men te a do com pa nhe i ro, pelo qual te mos a ma i -
or es ti ma e que era tam bém pré-can di da to a Pre si -
den te pelo Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, João Alber to
Ca pi be ri be. Mas S. Exª, re co nhe cen do o de se jo da
base par ti dá ria, o an se io de mi li tan tes que es tão no
Par ti do há dé ca das, se ren deu a esse de se jo. Se quer
foi sub me ti da a vo ta ção ou tro tipo de pro pos ta que
não a de can di da tu ra pró pria e o apo io ao nome do
Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho como can di da to a
Pre si den te pelo Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro.

O nome do Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro foi
apro va do por una ni mi da de e sem con tes ta ção pela
base do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro. Foi um con gres -
so que de mons trou uni da de po lí ti ca. Até a cha pa do
di re tó rio na ci o nal foi úni ca, e a Exe cu ti va Na ci o nal foi
ele i ta me di an te um acor do po lí ti co das Li de ran ças
par ti dá ri as que com põem o Par ti do em todo o ter ri tó -
rio na ci o nal.

Hoje, es ta mos or ga ni za dos nos vin te e seis
Esta dos e no Dis tri to Fe de ral. Em prin cí pio, o Par ti do
So ci a lis ta Bra si le i ro, além de ter can di da to pró prio à
Pre si dên cia da Re pú bli ca do Bra sil, lan çou no mes de
com pa nhe i ros mi li tan tes do PSB para con cor rer ao
Go ver no em tre ze Esta dos bra si le i ros.

Nos de ma is Esta dos, ha ve re mos de fa zer com -
po si ções po lí ti cas com ou tros par ti dos, lan çan do can -
di da tos ao Se na do Fe de ral, como no caso do nos so
Rio Gran de do Sul, onde o nos so ami go Beto Albu -
quer que é um pos sí vel can di da to a Se na dor em uma
ali an ça com o Par ti do dos Tra ba lha do res. Enfim, es ta -



re mos pre sen te na dis pu ta ele i to ral em todo o ter ri tó -
rio na ci o nal.

O pro je to po lí ti co do nos so Par ti do – hoje com
de zes se te De pu ta dos Fe de ra is e qua tro Se na do res –
ob je ti va que, após as ele i ções, te nha mos, no mí ni mo,
qua ren ta De pu ta dos Fe de ra is no Con gres so Na ci o -
nal; que ele pos sa ele ger, dos tre ze can di da tos, seis
ou sete Go ver na do res de Esta do e pos sa ter uma
Ban ca da de Se na do res ma i or que a atu al. Não é pelo
fato de ter mos can di da tu ra pró pria que va mos des -
con si de rar can di da tu ras de ou tros par ti dos po lí ti cos
no nos so cam po de atu a ção. De ve mos res pe i tar o
Par ti do dos Tra ba lha do res; o PPS, com o seu can di -
da to, Ciro Go mes; o PMDB, caso ve nha a ter can di da -
tu ra pró pria com Ita mar Fran co. Enfim, to dos te mos
de tra ba lhar, bus can do o res pe i to mú tuo, ten tan do
der ro tar os can di da tos do Go ver no, aque les que fa -
zem hoje a po lí ti ca de en fra que ci men to do po der do
Esta do, a po lí ti ca de pri vi le gi ar o po der eco nô mi co e
que, fun da men tal men te, fa zem a po lí ti ca da sub mis -
são ao ca pi tal in ter na ci o nal, po lí ti ca que in te res sa
aos pa í ses ri cos e que obe de ce a or dens des ses pa í -
ses por meio da ins ti tu i ção Fun do Mo ne tá rio Inter na -
ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na que le
con gres so, ao dis cur sar pela Li de ran ça do Se na do,
eu dis se que nós da Esquer da de ve ría mos nos or gu -
lhar do tra ba lho que te mos fe i to nes te País. Não che -
ga mos ain da ao po der, mas não te nho dú vi da de que
nos sa ação po lí ti ca tem con tri bu í do para que a vida
do povo mais sa cri fi ca do me lho re. Até um Go ver no
con ser va dor, sub ser vi en te como o do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so é obri ga do a to mar ati tu des
em fa vor da po pu la ção a fim de ga nhar a sua con fi an -
ça. E eles fa zem isso por que nós exis ti mos, por que
exis ti mos e cres ce mos.

Par ti ci po de po lí ti ca ele i to ral des de 1976. Nun ca 
vi uma ele i ção em que a Esquer da não ti ves se cres ci -
do no nos so País. Nun ca. Em to das as ele i ções, cres -
ce mos. Na pri me i ra ele i ção de que par ti ci pa mos, o PT 
em 1982 e nós em 1986, fi ze mos seis De pu ta dos Fe -
de ra is. Hoje a Opo si ção tem 20 Se na do res, por tan to
um quar to dos Se na do res da Re pú bli ca; tem 120 De -
pu ta dos Fe de ra is, mais de 20% da Câ ma ra dos De -
pu ta dos; e go ver na sete Esta dos bra si le i ros. Na úl ti -
ma ele i ção para Pre fe i to, o PSB, o PT e o PDT con -
quis ta ram 12 Pre fe i tu ras de ca pi ta is bra si le i ras, en tre
elas as ma i o res: São Pa u lo, Belo Ho ri zon te e Por to
Ale gre. O PT ga nhou 6; o PSB ga nhou 4 e o PDT ga -
nhou em 2; por tan to, con quis ta mos 12 das 26 ca pi ta is 
bra si le i ras.

Não te nho dú vi da de que o pró xi mo Pre si den te
da Re pú bli ca terá mais vis tas para o Bra sil, para o
povo bra si le i ro, e con ta rá com uma base de sus ten ta -
ção mu i to mais for te, po de ro sa, lu ta do ra, exi gen te e
co bra do ra dos seus di re i tos. Ne nhum Pre si den te da
Re pú bli ca es ta rá imu ne a uma ação for te da po pu la -
ção bra si le i ra. E terá de agir no in te res se do povo.

É pos sí vel que dois can di da tos de Opo si ção se
en fren tem no se gun do tur no. Mas, se isso não ocor -
rer, não te nho a me nor dú vi da de que to dos os can di -
da tos de Opo si ção, ou seja, os can di da tos li ga dos
aos par ti dos de Esquer da, ha ve rão de so mar-se, uni -
dos no se gun do tur no das ele i ções. Estou cer to de
que qual quer can di da to da Opo si ção que che gar ao
se gun do tur no, dis pu tan do com o can di da to do PFL
ou do PSDB, terá o apo io de to dos os ou tros, seja ele
o Ga ro ti nho, do meu par ti do; seja o Lula, do PT; seja o 
Ciro Go mes, do PPS; e até o atu al Go ver na dor de Mi -
nas Ge ra is, se hou ver um mi la gre e o PMDB não se
ren der às no me a ções do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so e ti ver can di da tu ra pró pria.

Fi na li zan do as mi nhas con si de ra ções, res sal to
uma ques tão re la ci o na da ao lan ça men to do vice-pre -
si den te. Ne nhum par ti do po lí ti co, ao re a li zar o en con -
tro ma i or das suas ba ses po lí ti cas, lan ça vice-pre si -
den te, car go aber to a um pro ces so de ne go ci a ção e
de com po si ção com os de ma is par ti dos po lí ti cos no
Bra sil.

O nos so Con gres so de li be rou, por una ni mi da de
de três mil de le ga dos pre sen tes, a can di da tu ra pró -
pria de Anthony Ga ro ti nho a Pre si den te da Re pú bli ca
do Bra sil. Hou ve ou tro mo men to im por tan te que con -
si de ro mais uma ho me na gem a uma fi gu ra do nos so
par ti do co nhe ci da na ci o nal men te, a De pu ta da Lu i za
Erun di na, que teve seu nome lan ça do para vice-pre si -
den te da Re pú bli ca. Evi den te men te, nin guém to ma ria 
um po si ci o na men to con trá rio à in di ca ção do nome da
De pu ta da Lu i za Erun di na, pes soa res pe i ta da pelo
povo de São Pa u lo, pelo Bra sil e es pe ci al men te pelo
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal. Esse lan ça men to se deu sem se quer con ver sar -
mos com ela. Enten di que aque la apro va ção foi mu i to
mais uma ho me na gem à gran de li de ran ça que é Lu i -
za Erun di na do que a pró pria de fi ni ção de uma can di -
da tu ra de vice-pre si den te da Re pú bli ca do Bra sil.

Evi den te men te, esse car go é as sun to a ser de -
ci di do no mo men to fi nal do pro ces so de es co lha dos
can di da tos. É ques tão a ser de fi ni da em maio ou no
iní cio de ju nho do pró xi mo ano – e não num con gres -
so como esse.

Ape nas la men to que os jor na is do nos so País,
que têm má von ta de com o PSB e com o Go ver na dor



Anthony Ga ro ti nho, res sal tem sem pre mais as di vi -
sões in ter nas e os pen sa men tos de um ou de ou tro
com pa nhe i ro do que as po si ti vas pre ten sões da am -
pla ma i o ria do nos so par ti do. Enfa ti za-se mais a dis -
cor dân cia da com pa nhe i ra Lu i za Erun di na – que tem
ma i or de se jo de dis pu tar em São Pa u lo, numa ali an ça 
de fren te in clu in do o PT – do que a von ta de de fa zer
par te des sa cha pa. Par ti cu lar men te, cre io que se ria
uma cha pa mu i to fe cha da se fos se ape nas o PSB. E
não con si de ro que te nha ha vi do al gu ma des fe i ta da
com pa nhe i ra Lu i za Erun di na, até por que ela já es cla -
re ceu o fato. O lan ça men to foi mais um ato de ho me -
na gem a essa gran de Li de ran ça do nos so Par ti do do
que um ato de de fi ni ção pura e sim ples de de fi nir o
can di da to a Vice-Pre si den te da Re pú bli ca. Não foi
esse o de se jo do Con gres so Na ci o nal do Par ti do So -
ci a lis ta Bra si le i ro. O nos so Par ti do per ma ne ce sem
can di da to a Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, evi den te -
men te fa zen do a sua cam pa nha, lu tan do nas ba ses
para cons tru ir as nos sas can di da tu ras, até por que,
res sal to, de ter mi na dos seg men tos da Opo si ção pre o -
cu pam-me em vir tu de de seus po si ci o na men tos a
res pe i to de ques tões como o com pro me ti men to com
a dí vi da in ter na e a ex ter na, com a CPMF, além de ou -
tras.

O Go ver na dor Ga ro ti nho tem man ti do uma po si -
ção mais dura, fir me e con sis ten te a res pe i to da po lí ti -
ca, mais co e ren te com o pró prio Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro.

Res sal to que o Di re tó rio Na ci o nal do PSB é
com pos to de fi gu ras que têm his tó ria de mu i tos anos
de mi li tân cia no Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, que re e -
le geu Mi guel Arra es. Nos so Di re tó rio tem como
Vice-Pre si den te Ro nal do Les sa, com pa nhe i ro his tó ri -
co que en trou an tes de mim no PSB; como 2º Vice,
Ro ber to Ama ral, seu fun da dor; como 3º Vice, Beto
Albu quer que, do Rio Gran de do Sul; como Se cre tá -
rio–Ge ral, Ca sa gran de, fun da dor do PSB no Espí ri to
San to, e as sim por di an te. Tra ta-se de mi li tan tes tra di -
ci o na is e his tó ri cos do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro. 

Sr. Pre si den te, faço esse es cla re ci men to e digo
que a nos sa base vai à luta para de fen der o nome do
seu can di da to à Pre si den te da Re pú bli ca. Isso, em
vez de nos im pe dir de fa zer ali an ças re gi o na is, for ta -
le ce rá nes sas ali an ças, na for ma ção de pa lan ques
múl ti plos. A co li ga ção com o PT, PPS e PCdoB pos si -
bi li ta rá a exis tên cia de um can di da to a Go ver na dor
num de ter mi na do Esta do e de três, ou até qua tro,
can di da tos a Pre si den te da Re pú bli ca num mes mo
pa lan que es ta du al. 

Isso já acon te ceu no pas sa do e ha ve rá de se re -
pe tir no fu tu ro. Po de re mos ter uma ali an ça, por exem -

plo, no Espí ri to San to, que te nha em seu pa lan que o
nos so can di da to Anthony Ga ro ti nho, o com pa nhe i ro
Lula do PT, ou o Ciro Go mes, do PPS.

No Pará, uma ali an ça nos sa com o PT po de rá
apre sen tar em seu pa lan que o Go ver na dor Anthony
Ga ro ti nho; em ou tro co mí cio, o com pa nhe i ro Lula e
em ou tro o com pa nhe i ro Ciro Go mes; to dos apo i an do 
uma cha pa que se alie, que se di vi da, ou que se com -
po nha, com can di da tos a Go ver na dor, a Vice-Go ver -
na dor e a Se na dor, com os Par ti dos que for mam essa 
fren te, a qual, jun to com o povo bra si le i ro, ha ve rá de
mu dar os des ti nos do Bra sil.

Eram es ses os fa tos que gos ta ria de de i xar re -
gis tra dos no Con gres so Na ci o nal, di zen do do meu
en tu si as mo pelo tra ba lho que as li de ran ças de es -
quer da de to dos os Par ti dos têm fe i to no Bra sil. Não
te nho dú vi da de que na pró xi ma ele i ção ha ve re mos
de exer cer o po der, ocu pan do a Pre si dên cia da Re pú -
bli ca e go ver nan do a ma i o ria dos Esta dos bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.

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.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF NE 344/01-GLPFL

Bra sí lia, 3 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Ge -

ral do Althoff e a Se na do ra Ma ria do Car mo Alves para 
com po rem, como ti tu la res, a Co mis são de Edu ca ção,
nas va gas exis ten tes, des te Par ti do.

Cor di al men te, – José Agri pi no, Lí der do Par ti -
do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia de sig na os Se na do res in di ca dos pela Li -
de ran ça do PFL para com po rem a Co mis são de Edu -
ca ção na con di ção de ti tu la res.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Sra. Se na do ra Ma ria do Car mo Alves e os Srs. Se na -
do res Mo re i ra Men des e Bel lo Par ga 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, ao co me mo -



rar mos mais um dia in ter na ci o nal pela Eli mi na ção da
Vi o lên cia con tra a Mu lher, no úl ti mo dia 25 de no vem -
bro, não po de mos de i xar de lem brar que al gu mas
con quis tas fe mi ni nas no âm bi to da Cons ti tu i ção e da
le gis la ção bra si le i ras fo ram ad qui ri das nas duas úl ti -
mas dé ca das. La men ta vel men te, es sas con quis tas
não di mi nu í ram a vi o lên cia do més ti ca, que atin ge,
cru el men te, nos sas fa mí li as e, em es pe ci al, as mu -
lhe res.

Se gun do a de pu ta da Iara Ber nar di, a “mu lher,
no Bra sil, con ti nua a ser vis ta como uma ex ten são ou
uma pro pri e da de mas cu li na, o que con fe re ao ho -
mem o pre ten so di re i to de dis por de sua li ber da de, de
seu cor po e de sua vida”. Pode es tar exa ge ran do um
pou co a De pu ta da, mas é fato que a Co mis são Inte ra -
me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos con de nou, no iní cio
des te ano, o Bra sil por ne gli gên cia e omis são em re la -
ção à vi o lên cia do més ti ca. 

O Bra sil não está cum prin do dois tra ta dos in ter -
na ci o na is: a Con ven ção Ame ri ca na de Di re i tos Hu -
ma nos e a Con ven ção Inte ra me ri ca na para Pre ve nir,
Pu nir e Erra di car a Vi o lên cia con tra a Mu lher, co nhe -
ci da como Con ven ção de Be lém e que foi apro va da
em 1993. Essa ati tu de con tri bui para o agra va men to
do pro ble ma no País.

Em vá ri os Esta dos bra si le i ros, a vi o lên cia con tra 
a mu lher au men tou. Em São Pa u lo, por exem plo,
cres ceu 43,7% en tre 1999 e 2001, com re gis tro de 30
mil que i xas men sa is, sen do cer ca de um ter ço re fe -
ren te a agres sões. A OMS – Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de con si de ra a vi o lên cia do més ti ca um pro ble ma
de sa ú de pú bli ca e afir ma que mu lhe res agre di das
cons tan te men te per dem um ano de vida sa u dá vel a
cada cin co anos. Sem fa lar na so ma ti za ção das
agres sões, que se tra duz em do res de es tô ma go, in -
sô nia, mal-es tar e ou tros ti pos de do res, e que leva as
ví ti mas aos pos tos de sa ú de, com fre qüên cia. 

Exis tem, atu al men te, 278 De le ga ci as Espe ci a li -
za das de Aten di men to à Mu lher, o que re pre sen ta um
gran de avan ço no se tor, dan do vi si bi li da de aos atos
de vi o lên cia con tra a mu lher. Entre tan to, se gun do re -
la tó rio ela bo ra do pelo Con se lho Na ci o nal de De fe sa
dos Di re i tos da Mu lher e que foi ob je to de aná li se em
re cen te re u nião do Mi nis tro da Jus ti ça com to dos os
Se cre tá ri os de Se gu ran ça dos Esta dos, es sas De le -
ga ci as não con se guem im pe dir que a so ci e da de con -
ti nue a tra tar com con des cen dên cia o agres sor, re gu -
lar men te im pu ne. A So ci e da de Mun di al de Vi ti mo lo -
gia, da Ho lan da, que pes qui sou a vi o lên cia do més ti ca 
em 138 mil mu lhe res de 54 pa í ses, con clu iu que 23%
das mu lhe res bra si le i ras es tão su je i tas a esse tipo de
vi o lên cia. Como con se qüên cia o Bra sil per de 10,5%

do seu PIB – Pro du to Inter no Bru to, en tre ou tras ra -
zões, por que as mu lhe res fal tam ao tra ba lho, ado e -
cem, de i xam de cu i dar dos fi lhos com a aten ção ne -
ces sá ria e aca bam indo di a ri a men te aos pos tos de
sa ú de, quan do mais não seja em bus ca de con for to
mo ral.

A cri a ção das ca sas-abri go de am pa ro e pro te -
ção às mu lhe res ví ti mas de vi o lên cia foi uma con quis -
ta dos mo vi men tos fe mi nis tas. Hoje, re gis tra das pelo
Con se lho Na ci o nal de De fe sa dos Di re i tos da Mu lher,
são 45 ca sas-abri go cons tru í das em lo ca is se gu ros
para mu lhe res e seus fi lhos em si tu a ção de ris co de
vida imi nen te, em ra zão da vi o lên cia do més ti ca e se -
xu al, es sas ca sas ofe re cem um ser vi ço de ca rá ter si -
gi lo so e tem po rá rio, onde as usuá ri as de ve rão ad qui -
rir con di ções ne ces sá ri as para re to ma rem o cur so de
suas vi das. Tais ins ti tu i ções ga ran tem a in te gri da de fí -
si ca, psi co ló gi ca e ju rí di ca de mu lhe res e seus fi lhos,
pre pa ran do-os para a to ma da de de ci são fu tu ra. 

A vi o lên cia de gê ne ro é um pro ble ma mun di al
que atin ge mu lhe res in de pen den te men te da ida de,
cor, et nia, re li gião, na ci o na li da de, op ção se xu al ou
con di ção so ci al. Está li ga da ao po der e ao con tro le
mas cu li nos. O pro ble ma as su me, em al gu mas re -
giões, tal gra vi da de, que tem sido ob je to de inú me ras
con fe rên ci as mun di a is. Vi o lên cia do més ti ca con sis te
na vi o lên cia per pe tra da con tra a mu lher no seio da fa -
mí lia, por um mem bro des ta. Esse tipo de vi o lên cia –
fí si ca, se xu al, psi co ló gi ca ou ou tro tipo qual quer – é
ina ce i tá vel e tem sido con tem pla do em po lí ti cas pú bli -
cas em todo o mun do. 

A so ci e da de em ge ral e al guns se to res dela em
es pe ci al pre ci sam es tar pre pa ra dos para en fren tar a
vi o lên cia do més ti ca. Se ria ex tre ma men te im por tan te
para a re du ção do pro ble ma que pro fis si o na is de sa ú -
de que aten dem ví ti mas de agres sões se cons ci en ti -
zas sem da gra vi da de da si tu a ção e to mas sem pro vi -
dên ci as ca bí ve is ao caso, quer co mu ni can do o fato às 
au to ri da des po li ci a is, quer en tran do em con ta to com
a as sis tên cia so ci al. O sim ples re gis tro mé di co nos
hos pi ta is ou pos tos de sa ú de, sem con ti nu i da de,
agra va o pro ble ma, pois o agres sor im pu ne, sen te-se
li vre para re co me çar os maus tra tos.

Por es sas ra zões, Se nhor Pre si den te, apre sen -
tei a esta Casa o Pro je to de Lei nº 7, no cor ren te ano,
al te ran do o ar ti go 69 da Lei nº 9.099 de 1995, no in tu i -
to de au men tar a pro te ção à mu lher ví ti ma de vi o lên -
cia do més ti ca. Não se jus ti fi ca que o ho mem-agres -
sor, em to dos os as pec tos mais po de ro so do que a
mu lher-agre di da, não pos sa ser pre so em fla gran te
ou dele ser co bra da fi an ça, caso se com pro me ta a
com pa re cer ao ju i za do es pe ci al cí vel ou cri mi nal. Daí



a exi gên cia do pa ga men to de fi an ça e a im po si ção de
pri são em fla gran te pre vis ta no pro je to de lei. 

A par tir da trans for ma ção de meu pro je to em lei, 
o pa ga men to de fi an ça, no caso de agres são à mu -
lher, tor na-se obri ga tó rio, e fica ins ti tu í da a pri são em
fla gran te. As de le ga ci as te rão seus po de res au men -
ta dos e os pro ces sos an da rão mais ra pi da men te,
sem que a mu lher con ti nue su je i ta, di a ri a men te, a no -
vos es pan ca men tos até que de sis ta da que i xa. 

Apro va do no Se na do Fe de ral, o pro je to en con -
tra-se na Câ ma ra dos De pu ta dos e es pe ra mos que
sua tra mi ta ção seja rá pi da para que pos sa mos dar
um pou co mais de pro te ção a mu lhe res agre di das
den tro de seu pró prio lar.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.

1º DEZEMBRO – DIA NACIONAL DA ROMÊNIA

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nes te dia 01 de
de zem bro, dia em que se co me mo rou o Dia Na ci o nal
da Ro mê nia, eu, na con di ção de Pre si den te do Gru po 
Par la men tar Bra sil-Ro mê nia, não pos so de i xar de re -
gis trar, em nome do Gru po e do meu pró prio, cum pri -
men tos ao Go ver no e a todo o povo ro me no pela mais 
im por tan te data co me mo ra ti va da que la Na ção.

Hoje, o Bra sil e a Ro mê nia man têm es tre i ta re la -
ção no cam po po lí ti co e eco nô mi co, o que faz com que
a De mo cra cia en tre os dois pa í ses seja for ta le ci da a
cada dia, pro mo ven do a in te gra ção en tre es ses dois
po vos tão dis tan tes ge o gra fi ca men te, po rém mu i to
pró xi mos no es pí ri to de bus ca do cres ci men to eco nô -
mi co, do bem-es tar so ci al e do for ta le ci men to po lí ti co. 

Nes ses 83 anos de União Na ci o nal que ti ve ram
iní cio em 1918 na ci da de de Alba Iu lia, com uma
Gran de Assem bléia Na ci o nal, quan do mi lha res de
pes so as pro cla ma ram a união da Tran sil vâ nia com a
Ro mê nia, tra zen do àque las pes so as a es pe ran ça de
um ca mi nho de li ber da de e cres ci men to. Mas, para
de ses pe ro de mu i tos, a som bria e do lo ro sa Se gun da
Gu er ra Mun di al em pur rou esse País, jun ta men te com 
mu i tos ou tros da Eu ro pa, para um re gi me to ta li tá rio
co mu nis ta, de i xan do for tes ras tros so bre o de sen vol -
vi men to Ro me no, na se gun da me ta de des te sé cu lo.
Po rém, a re vo lu ção de de zem bro de 1989 der ru bou o
re gi me di ta to ri al, abrin do o pro ces so de re ins ta u ra -
ção da De mo cra cia, do sis te ma po lí ti co plu ra lis ta, da
eco no mia de mer ca do e da re in te gra ção da Ro mê nia
na Eu ro pa e, em de zem bro de 1991, a Ro mê nia foi o
pri me i ro país ex-so ci a lis ta que con se guiu ado tar uma
nova Cons ti tu i ção De mo crá ti ca ba se a da nos tex tos e

na ex pe riên cia acu mu la da pe los pa í ses de mo crá ti -
cos. A Re for ma Po lí ti ca de sen vol vi da nos anos se -
guin tes à Re vo lu ção con se guiu re ver ter a si tu a ção,
cri an do e fa zen do fun ci o nar as prin ci pa is ins ti tu i ções
do Esta do de Di re i to.

Como to das as na ções em pro ces so de re de -
mo cra ti za ção, não são pou cos os pro ble mas eco nô -
mi cos a se rem ven ci dos, e gran des são os pro ble mas
e de sa fi os de cor ren tes da di fí cil tran si ção para a eco -
no mia de mer ca do cu jos ob je ti vos prin ci pa is são a
des cen tra li za ção da eco no mia es ta tal e a sua pri va ti -
za ção. Mas, a Ro mê nia am pa ra da pela for ça e de ter -
mi na ção de sua gen te tem sa bi do le var adi an te o pro -
ces so de pri va ti za ção, e o Par la men to Ro me no tem
ado ta do uma le gis la ção aber ta e mo der na que tem
atra í do gran de in te res se de in ves ti do res es tran ge i ros.

Mu i tas são as afi ni da des e só li das as re la ções
no cam po da cul tu ra e da eco no mia en tre nós e eles o
que tive a opor tu ni da de de cons ta tar, por oca sião de
mi nha es ta da na que le País. Ro me nas e bra si le i ras
tem a cada ano, de sen vol vi do uma di nâ mi ca e cres -
cen te re la ção de par ce ria e ami za de.

Ver da de é que a Ro mê nia tem sa bi do se in se rir
na nova or dem mun di al, ocu pan do po si ção de des ta -
que, num cé le re pro ces so de in te gra ção e es ta bi li da -
de. Pois a união de sua gen te tem sido con quis ta da
com luta e com raça, com for ça e com ob je ti vo em
bus ca do so nho de li ber da de, de De mo cra cia e da
dig ni da de de seus ci da dãos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, 
cum pri men to o povo e o Go ver no Ro me no, na pes soa 
de seu Emba i xa dor no Bra sil Sr. ION FLORIU, pelo
Dia Na ci o nal da Ro mê nia, cer to da com ple ta vi tó ria
na luta pelo de sen vol vi men to do Esta do Na ci o nal Uni -
tá rio, ali cer ça do numa De mo cra cia for te que cer ta -
men te as se gu ra rá a re a li za ção do so nho de to dos os
ro me nos.

Mu i to obri ga do.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, que ro apro ve i tar o
trans cur so do dia de di ca do à pes soa por ta do ra de de -
fi ciên cia para co men tar os avan ços que a nos sa so ci -
e da de vem con se guin do no que diz res pe i to à in ser -
ção des sas pes so as no con tex to ge ral do rol das ati vi -
da des hu ma nas.

A ne ces si da de de in ser ção des sas pes so as fi -
cou por de ma is evi den te, sal tou aos olhos com a si tu -
a ção ob ser va da após as duas gran des guer ras mun -
di a is, das qua is re sul tou um enor me nú me ro de mu ti -
la dos, que apre sen ta vam mu i tas di fi cul da des para le -
va rem vida se me lhan te à das ou tras pes so as. Não



fos se por isso, tal vez con ti nu as sem a ser ob je to de
ex clu são, dis cri mi na ção ou, até mes mo, es tig ma ti za -
ção. Na Índia an ti ga, o Có di go de Manu ne ga va o di re -
i to de he ran ça aos por ta do res de de fi ciên cia. Em Ate -
nas, Pla tão de fen deu a apli ca ção de me di das eu gê ni -
cas, como o aban do no de cri an ças ”de fe i tu o sas“ e,
em Espar ta, como for ma de man ter a eu ge nia, sa cri fi -
ca vam-se as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia. Essa 
dis cri mi na ção con ti nu ou até o sé cu lo pas sa do e só fi -
cou evi den ci a da a ne ces si da de de re ver são com os
efe i tos tre men da men te in cô mo dos das duas gran des
guer ras.

Mas não são ape nas as guer ras que ca u sam
mu ti la ções, trans for man do as pes so as em por ta do -
res de de fi ciên cia. Em nos sos dias, tor na ram-se co -
muns os de fi ci en tes por aci den tes de tra ba lho e de
trân si to, pe las mais di ver sas for mas de vi o lên cia e até 
mes mo pe las más con di ções de vida, como o de -
mons tram as de for ma ções ca u sa das pela han se nía -
se e pe los es tá gi os mais avan ça dos de des nu tri ção.

Sem dú vi da, a Cons ti tu i ção de 1988 as se gu ra
di re i tos que se vão tor nan do cada dia mais con cre tos
para es sas pes so as. Des sa for ma, não há mais ne -
ces si da de de que a pre ten sa in ca pa ci da de para o tra -
ba lho as obri gue a fa zer da men di cân cia a for ma de
seu sus ten to, ou de se rem ”de po si ta das“ em ins ti tu i -
ções de as sis tên cia. Isso por que o ar ti go 203 da Lei
Ma i or, no seu in ci so V, es ta be le ce ”a ga ran tia de um
sa lá rio mí ni mo de be ne fí cio men sal à pes soa por ta -
do ra de de fi ciên cia e ao ido so que com pro vem não
pos su ir me i os de pro ver a pró pria ma nu ten ção ou de
tê-la pro vi da por sua fa mí lia, con for me dis pu ser a lei“.

Assim tam bém, no ca pí tu lo que tra ta dos di re i -
tos so ci a is, en con tra mos o in ci so XXXI do ar ti go 7º,
com a ”pro i bi ção de qual quer dis cri mi na ção no to can -
te a sa lá rio e cri té ri os de ad mis são do tra ba lha dor
por ta dor de de fi ciên cia“.

Encon tra mos, ain da, no in ci so VIII do ar ti go 37,
a de fi ni ção da re ser va le gal de car gos e em pre gos
pú bli cos para as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia,
bem como a ne ces si da de da de fi ni ção de cri té ri os es -
pe cí fi cos para a ad mis são das mes mas.

São avan ços no tá ve is, fa zen do com que, nos
dias atu a is, nin guém co lo que em dú vi da que re al -
men te se tra ta de pes so as di fe ren tes. Des sa for ma,
de vem re ce ber tra ta men to ade qua do se gun do suas
con di ções, pos si bi li tan do-lhes par ti ci par das ati vi da -
des que lhes as se gu re o es pe ra do en tro sa men to so -
ci al.

Numa épo ca em que se tor na ram re cor ren tes os 
te mas como ci da da nia, di re i tos do ci da dão, di re i tos
hu ma nos, os qua is con si de ro da ma i or im por tân cia,

de ve mos dis cu tir con ti nu a men te, nes ta Casa, as me -
di das ne ces sá ri as à me lho ra das con di ções des sas
pes so as.

A efe ti va ção dos di re i tos de ci da da nia da pes -
soa com de fi ciên cia ne ces si ta, re al men te, da ação do
Esta do, mais pre ci sa men te, de nor mas ju rí di cas –
leis, de cre tos etc. – e nor mas ad mi nis tra ti vas. Além
dis so, ca re ce da im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas
con di zen tes, como a ade qua ção de pré di os pú bli cos,
vias ur ba nas e me i os de trans por te.

Por ou tro lado, quan do se fala em ci da da nia, a
pri me i ra idéia que se nos apre sen ta é a da igual da de,
jun ta men te com a idéia de li ber da de. Mas, en quan to a 
li ber da de é um fim em si mes mo, a igual da de só faz
sen ti do se to ma da na re la ção en tre pes so as ou en tre
si tu a ções. Des sa for ma, como es ta mos tra tan do de
ne ces si da des es pe ci a is ou de si gua is, as pes so as
com de fi ciên ci as só te rão igual da de de opor tu ni da -
des me di an te a uti li za ção de po lí ti cas ”de si gua is“ ou
com pen sa tó ri as, para que lhes se jam as se gu ra das
igua is con di ções de aces so aos bens eco nô mi cos,
so ci a is e cul tu ra is da so ci e da de. Se não fos se pe las
po lí ti cas com pen sa tó ri as, elas con ti nu a ri am como
pes so as ex clu í das, não-ci da dãos, des pro vi das dos
di re i tos de que go zam as de ma is pes so as.

Cre io, Se nho ras e Se nho res Se na do res, que
ain da te mos um lon go ca mi nho a avan çar no sen ti do
da efe ti va ção de po lí ti cas que re al men te pos sam in -
clu ir os por ta do res de de fi ciên cia en tre o co mum da
so ci e da de, ape sar do mu i to que já foi fe i to nos úl ti mos 
cin qüen ta anos.

Em 1955, a Con fe rên cia Ge ral da Orga ni za ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho – OIT apro vou a Re co men -
da ção nº 99, so bre a Re a bi li ta ção de Pes so as Por ta -
do ras de de fi ciên cia. Pou co tem po de po is, em 1958, a 
Con ven ção nº 111, da mes ma OIT, ape sar de não
men ci o nar es pe ci fi ca men te as pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia, re co men da va a abo li ção de qual quer
dis tin ção, ex clu são ou pre fe rên cia que ti ves se por
efe i to anu lar ou re du zir a igual da de de opor tu ni da des.

Em 1971, a Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção
das Na ções Uni das – ONU pro cla mou a De cla ra ção
dos Di re i tos do De fi ci en te Men tal e, em 1975, a De -
cla ra ção dos Di re i tos das Pes so as De fi ci en tes.

Nós bra si le i ros de ve mos ter sem pre em mira um 
dos fun da men tos so bre que as sen ta mos a Re pú bli ca, 
que é a dig ni da de da pes soa hu ma na – in ci so III do
ar ti go 1º – e o ob je ti vo pre vis to no in ci so I do ar ti go 3º,
que é o de ”cons tru ir uma so ci e da de li vre, jus ta e so li -
dá ria“.



Se pen sa mos em in ser ção so ci al e na ga ran tia
dos di re i tos que re sul tem no exer cí cio ple no da ci da -
da nia, te mos de con tem plar o por ta dor de de fi ciên cia
des de as pri me i ras fa ses de sua exis tên cia. Por isso,
tam bém, o cons ti tu in te sa bi a men te co lo cou, no ca pí -
tu lo que tra ta da edu ca ção, da cul tu ra e do des por to,
um dis po si ti vo, o in ci so III do ar ti go 208, que pre vê o
”aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos por ta do -
res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede re gu lar
de en si no“. 

Tam bém no ca pí tu lo de no mi na do Da Fa mí lia,
da Cri an ça, do Ado les cen te e do Ido so está ins cul pi -
do um man da men to, o in ci so II do pa rá gra fo 1º do ar ti -
go 227, que es ta be le ce a ”cri a ção de pro gra ma de
pre ven ção e aten di men to es pe ci a li za do para os por -
ta do res de de fi ciên cia fí si ca, sen so ri al ou men tal,
bem como de in te gra ção so ci al do ado les cen te por ta -
dor de de fi ciên cia, me di an te o tre i na men to para o tra -
ba lho e a con vi vên cia, e a fa ci li ta ção do aces so aos
bens e ser vi ços co le ti vos, com a eli mi na ção de pre -
con ce i tos e obs tá cu los ar qui te tô ni cos“.

A men ção às nor mas que ga ran tem aten ção es -
pe ci al às pes so as por ta do ras de de fi ciên cia, em hi pó -
te se al gu ma se faz com o in tu i to de tor nar en fa do nha
esta fala, mas visa, jus ta men te, a de mons trar a ação
efe ti va do le gis la dor no sen ti do de as se gu rar a ple na
ci da da nia a es sas pes so as.

Assim, a Lei nº 7.853, de 1989, es ta be le ceu ga -
ran ti as in ques ti o ná ve is para a evo lu ção e o cres ci -
men to in te lec tu al das mes mas, po den do-se ci tar:

– a in clu são, no sis te ma edu ca ci o nal, da Edu -
ca ção Espe ci al como mo da li da de edu ca ti va que
abran ja a edu ca ção pre co ce, a pré-es co lar, as de 1º
e 2º gra us (hoje, en si nos fun da men tal e mé dio), a
su ple ti va, a ha bi li ta ção e a re a bi li ta ção pro fis si o na is, 
com cur rí cu los, eta pas e exi gên ci as de di plo ma ção
pró pri os;

– a in ser ção no re fe ri do sis te ma edu ca ci o nal
das es co las es pe ci a is, pri va das e pú bli cas;

– a ofer ta, obri ga tó ria e gra tu i ta, da Edu ca ção
Espe ci al em es ta be le ci men tos pú bli cos de en si no;

– a ma trí cu la com pul só ria nos cur sos re gu la res
de es ta be le ci men tos pú bli cos e par ti cu la res de pes -
so as por ta do ras de de fi ciên cia ca pa zes de se in te gra -
rem ao sis te ma re gu lar de en si no.

É de se lou var, re al men te, a me di da re co men -
da da nes te úl ti mo item, pois, a meu ver, a me lhor for -
ma de in te grar o de fi ci en te é tra ta-lo como o co mum
das pes so as.

A nova Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção
Na ci o nal – LDB, Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de

1996, tam bém tra tou cri te ri o sa men te das ques tões
re la ci o na das aos por ta do res de de fi ciên cia, po den -
do-se res sal tar os se guin tes pon tos:

1 – Exis tên cia, quan do ne ces sá rio, de ser vi ços
de apo io es pe ci a li za do na es co la re gu lar para aten -
der às pe cu li a ri da des da cli en te la de edu ca ção es pe -
ci al (ar ti go 58, § 1º).

2 – Iní cio da edu ca ção es pe ci al na fa i xa etá ria
de zero a seis anos, du ran te a edu ca ção in fan til (ar ti -
go 58, § 3º).

3 – Exis tên cia de cur rí cu los, mé to dos, téc ni cas,
re cur sos edu ca ti vos e or ga ni za ção es pe cí fi cos para
os edu can dos com ne ces si da des es pe ci a is (ar ti go
59, in ci so I).

4 – Ter mi na li da de es pe cí fi ca do en si no para
aque les que não pos sam atin gir o ní vel exi gi do para a
con clu são do en si no fun da men tal, em vir tu de de suas 
de fi ciên ci as, e ace le ra ção do rit mo de en si no para os
su per do ta dos (ar ti go 59, in ci so II).

5 – Exis tên cia de pro fes so res es pe ci a li za dos
para fa ci li tar a in te gra ção dos edu can dos com ne ces -
si da des es pe ci a is (ar ti go 59, in ci so III).

6 – Edu ca ção es pe ci al para o tra ba lho (ar ti go
59, in ci so IV).

Como po dem ver os no bres Co le gas, já dis po -
mos de um apa ra to le gal su fi ci en te para ga ran tir aos
por ta do res de de fi ciên cia um lu gar na so ci e da de, o
que, até um sé cu lo atrás, mu i to di fi cil men te se ria con -
cre ti zá vel.

O go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, por sua vez, vem fa zen do um tra ba lho ir re -
to cá vel no que diz res pe i to à in clu são dos por ta do res
de de fi ciên cia por meio da edu ca ção, cum prin do o
com pro mis so as su mi do em sua pro pos ta de go ver no
para o pri me i ro man da to. Lá es ta va es cri to que a po lí -
ti ca edu ca ci o nal vi sa ria a ”pro mo ver a eqüi da de so ci -
al, ga ran tin do aten di men to es pe ci al às mi no ri as des -
pri vi le gi a das“.

Para a con se cu ção des se ob je ti vo, o Go ver no
Fe de ral de ve ria es ti mu lar e ins tru men ta li zar Esta dos
e Mu ni cí pi os para que cum pris sem seu pa pel de
aten der a to das as cri an ças em boas es co las pú bli -
cas. Entre as es tra té gi as apon ta das, po di am-se des -
ta car a par ti ci pa ção da co mu ni da de, o es tí mu lo às
me to do lo gi as que fa vo re ces sem um bom de sem pe -
nho es co lar, a di ver si fi ca ção e o en ri que ci men to de
ma te ri a is pe da gó gi cos e do li vro di dá ti co. 

O re co nhe ci men to de que a Edu ca ção Espe ci al
é uma ques tão de Di re i tos Hu ma nos fi cou evi den ci a -
da com a sua in clu são no Pro gra ma Na ci o nal de Di re -
i tos Hu ma nos em 1996, ado tan do-se como pa ra dig -



mas os con ce i tos de ne ces si da des edu ca ci o na is es -
pe ci a is e de edu ca ção in clu si va, que de ve ri am ser ob -
ser va dos in clu si ve pe las ins ti tu i ções de en si no su pe -
ri or.

Nes tes sete anos em que o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que es te ve à fren te do Go ver no, deu-se apo -
io à re a li za ção de even tos, com ên fa se na edu ca ção
in clu si va; fo ram re a li za das te le con fe rên ci as trans mi ti -
das para as es co las de todo o Bra sil; fo ram pu bli ca -
das di re tri zes e ori en ta ções so bre tra ba lho pe da gó gi -
co e ges tão es co lar e edi ta dos ví de os de sen si bi li za -
ção e ca pa ci ta ção.

Além dis so, como for ma de pro mo ver a eqüi da -
de, a Edu ca ção Espe ci al pas sou a ser in clu í da em to -
das as po lí ti cas e pro gra mas do Mi nis té rio da Edu ca -
ção, como Li vro Di dá ti co, Sa ú de do Esco lar, Trans -
por te Esco lar, Di nhe i ro Di re to na Esco la, en tre ou tros. 
Fo ram, tam bém, dis po ni bi li za das ór te ses e pró te ses
a alu nos com de fi ciên cia.

Na área da de fi ciên cia vi su al, foi cri a do, jun ta -
men te com Esta dos, Mu ni cí pi os e Orga ni za ções
Não-Go ver na men ta is – ONGs, o Cen tro de Apo io Pe -
da gó gi co ao De fi ci en te Vi su al – CAP, que se está ex -
pan din do por todo o País. Foi ins ti tu í da, tam bém a Co -
mis são Bra si le i ra do Bra il le, que está re a li zan do a uni -
fi ca ção das gra fi as Bra il le em todo o Bra sil e ar ti cu la a 
com pa ti bi li za ção des sas gra fi as no âm bi to da Co mu -
ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa. Mas, como
a fi na li da de da po lí ti ca edu ca ci o nal é man ter os alu -
nos na es co la, o Go ver no está do tan do os alu nos ce -
gos e com ba i xa vi são dos re cur sos es pe cí fi cos ne -
ces sá ri os ao seu aces so e per ma nên cia nos ban cos
es co la res.

Qu an to à de fi ciên cia au di ti va, está sen do for ma -
da uma gran de Cru za da Li bras, com o ob je ti vo de for -
mar mul ti pli ca do res sur dos e ca pa ci tar pro fes so res
das es co las pú bli cas bra si le i ras, para que a Lín gua
Bra si le i ra de Si na is seja de fi ni ti va men te re co nhe ci da
e in te gra da ao pro ces so edu ca ti vo dos alu nos sur dos
em todo o País.

A mo bi li za ção da so ci e da de tam bém teve um
pa pel de ter mi nan te no pro ces so de mu dan ça a que
es ta mos as sis tin do. O go ver no do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que, por sua vez, re a li za cam pa nhas re la ti -
vas ao di re i to à edu ca ção e à de tec ção de pro ble mas
sen so ri a is em alu nos do en si no fun da men tal e, para
que avan ças sem as mu dan ças ne ces sá ri as nos sis -
te mas de en si no, re u niu anu al men te os di ri gen tes da
edu ca ção es pe ci al dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.
Além dis so, foi in ten si fi ca da e for ta le ci da a ar ti cu la -

ção com or ga ni za ções da so ci e da de ci vil – por exem -
plo, me di an te par ce ri as para as se gu rar uma edu ca -
ção es co lar de qua li da de em es co las es pe ci a is – e
aper fe i ço a da a ar ti cu la ção in te rins ti tu ci o nal com as
áre as da Sa ú de, da Jus ti ça, do Tra ba lho e da Assis -
tên cia So ci al, con so li dan do, ain da, a co la bo ra ção
com o Mi nis té rio Pú bli co nas ques tões re la ti vas à ga -
ran tia do di re i to à edu ca ção.

Para a edu ca ção su pe ri or, o Go ver no apo i ou a
cri a ção e con so li da ção de um fó rum de Edu ca ção
Espe ci al nas uni ver si da des.

Os por ta do res de de fi ciên cia não po de ri am ser
de i xa dos para trás no as pec to tec no ló gi co. Por isso, o
Mi nis té rio da Edu ca ção, pa ra le la men te ao PROINFO, 
que já vem pro por ci o nan do o aces so à in for má ti ca a
alu nos ma tri cu la dos nas es co las pú bli cas de todo o
País, cri ou o pro je to PROINESP, por meio do qual es -
co las es pe ci a is man ti das por ONGs fo ram do ta das de 
la bo ra tó ri os de in for má ti ca e de pro fes so res ca pa ci ta -
dos.

Já o pro je to TECNEP lan çou as ba ses para uma 
edu ca ção in clu si va nas es co las téc ni cas, pos si bi li tan -
do aos por ta do res de de fi ciên cia uma boa pre pa ra -
ção para o exer cí cio de ati vi da des pro fis si o na is dig -
nas.

Qu e ro en fa ti zar, nes ta oca sião, a ne ces si da de
de que as cri an ças e jo vens com ne ces si da des es pe -
ci a is se jam tra ta das como su je i tos do di re i to à edu ca -
ção. Sa be mos que, por fal ta de in for ma ção da fa mí lia,
ou te men do a ma ni fes ta ção de pre con ce i tos, mu i tos
per ma ne ci am em casa, lon ge das opor tu ni da des
edu ca ci o na is, até pou cos anos atrás.

Os nú me ros de que dis po mos com pro vam essa
afir ma ção. Em 1996, a ma trí cu la de alu nos com ne -
ces si da des es pe ci a is na Edu ca ção Bá si ca era de
201.142 alu nos. Uma gran de cam pa nha de sen si bi li -
za ção, de abran gên cia na ci o nal, para in clu são es co -
lar de alu nos com ne ces si da des es pe ci a is fez com
que esse nú me ro pas sas se para 334.507 alu nos em
1997, apre sen tan do um sur pre en den te cres ci men to
da or dem de 66,3%.

A pro cu ra pelo sis te ma edu ca ci o nal re sul tou em 
me lhor co nhe ci men to da cli en te la pela po der pú bli co,
com mais in for ma ções ne ces sá ri as à for mu la ção e
im ple men ta ção de po lí ti cas. Des sa for ma pôde-se fa -
zer a dis tri bu i ção de 15 mil kits aos alu nos com de fi -
ciên cia vi su al – com ma te ri a is es pe cí fi cos para es cri -
ta em Bra il le e tam bém para cál cu lo – e está sen do
pos sí vel a dis tri bu i ção pi o ne i ra do li vro di dá ti co em
Bra il le nes te ano.



Por fim, não po de ria de i xar de des ta car a re a li -
za ção de cam pa nhas para iden ti fi ca ção de pro ble -
mas sen so ri a is que po dem afe tar o apren di za do.
Den tro do Pro gra ma Sa ú de do Esco lar, do FNDE,
com as ses so ra men to téc ni co da Se cre ta ria de Edu -
ca ção Espe ci al, em ar ti cu la ção in ter se to ri al li de ra da
pelo MEC e em par ce ria com a so ci e da de ci vil, fo ram
re a li za das duas cam pa nhas: a pri me i ra, de no mi na da
”Quem Ouve Bem Apren de Me lhor“, e a se gun da,
”Olho no Olho“, nas áre as au di ti va e vi su al res pec ti va -
men te. Cada uma exa mi nou mais de 3 mi lhões de alu -
nos do en si no fun da men tal de todo o País, iden ti fi can -
do pro ble mas e en ca mi nhan do para o aten di men to
ade qua do e a con ces são de apa re lhos au di ti vos e
ócu los, sem pre que ne ces sá rio. Como re sul ta do da
cam pa nha ”Olho no Olho“, foi cri a do um pro gra ma di -
re ci o na do a alu nos com ba i xa vi são, abran gen do des -
de a con ces são de au xí li os óti cos até a ca pa ci ta ção
de pro fes so res e of tal mo lo gis tas.

Por isso tudo, Se nho ras e Se nho res Se na do res, 
con si de ro ir re fu tá vel a afir ma ção de que o Go ver no
vem cum prin do a sua par te. Além da de fi ni ção e im -
ple men ta ção de po lí ti cas de in clu são, um ór gão do
Mi nis té rio da Jus ti ça, a Co or de na do ria Na ci o nal para
a Inte gra ção da Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia –
CORDE, vin cu la da à Se cre ta ria Na ci o nal de Di re i tos
Hu ma nos, vem apre sen tan do uma atu a ção dig na dos 
ma i o res elo gi os. Nes se sen ti do, de vem ser des ta ca -
das as pu bli ca ções que a CORDE re a li zou, vol ta das
aos mu ni cí pi os.

O mu ni cí pio é a área den tro da qual as pes so as
se or ga ni zam para a con vi vên cia pró xi ma. Daí, ca be -
rem a essa uni da de fe de ra da as me di das que pos si bi -
li tem às pes so as por ta do ras de de fi ciên cia a ple na in -
te gra ção so ci al. Mas, como exis tem mu i tos mu ni cí pi -
os que, em ra zão de sua es tru tu ra pre cá ria e fal ta de
re cur sos, não dis põem de me i os para a exe cu ção de
po lí ti cas ou cum pri men to de di re tri zes que en vol vem
co nhe ci men tos es pe cí fi cos, a CORDE, por meio de
suas pu bli ca ções, ofe re ce con di ções para que eles
pos sam dar con ta de suas com pe tên ci as nes sa área.
Assim é que, em 1998, a Co or de na do ria pa tro ci nou a
edi ção de uma sé rie de pu bli ca ções de no mi na da Po -
lí ti ca Mu ni ci pal para a Pes soa Por ta do ra de De fi ciên -
cia, que em seus cin co vo lu mes con tém to das as in -
for ma ções ne ces sá ri as à im ple men ta ção de me di das 
para a in clu são dos por ta do res de de fi ciên cia em
suas co mu ni da des. Além dis so, pu bli cou o tra ba lho
de no mi na do Mu ni cí pio & Aces si bi li da de, ela bo ra do

pela Área de de sen vol vi men to Urba no e Meio Ambi -
en te do Insti tu to Bra si le i ro de Admi nis tra ção Mu ni ci -
pal – IBAM, re a li za do para a Se cre ta ria Na ci o nal de
Di re i tos Hu ma nos, do Mi nis té rio da Jus ti ça, no âm bi to 
do Pro je to de Co o pe ra ção de sen vol vi do em con jun to
com a Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu -
ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra – UNESCO.

Esse ma te ri al, com cer te za, vai ins tru men ta li zar 
os Mu ni cí pi os em seu mis ter de pos si bi li tar a me lhor
qua li da de de vida aos que nele ha bi tam, exe cu tan do
as mu dan ças que o am bi en te ne ces si ta para fa ci li tar
o des lo ca men to e a co mu ni ca ção en tre os ha bi tan tes, 
no caso dos por ta do res de de fi ciên cia, ade quan do-se 
às re co men da ções que se es tão tor nan do uni ver sa is, 
para sua per fe i ta in clu são na so ci e da de.

Nes ta data, é o que se me afi gu rou im por tan te
apre sen tar aos no bres Co le gas, de mons tran do que
re al men te os por ta do res de de fi ciên cia vêm re ce ben -
do a aten ção de que são me re ce do res, como for ma
de pos si bi li tar a eles uma vida dig na e o exer cí cio ple -
no da ci da da nia.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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 8, DE 1995
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 8, de 1995, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Melo, que dá
nova re da ção ao in ci so X do § 2º do ar ti go 155 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (isen ção de ICMS), ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 
– 205, de 1998, de Ple ná rio, Re la tor: Se na dor

Espe ri dião Amin, em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; e

– 486, de 2001, da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos (em au diên cia, nos ter mos do Re que ri men to 
nº 324, de 1998), 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 8 de no vem bro pas sa do,
quan do teve sua dis cus são em se gun do tur no en cer -
ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.



– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 20, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade -
mir Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go 159, in ci -
so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe de ral (de fi ne novo
per cen tu al de par ti ci pa ção no pro du to da ar re ca da -
ção do im pos to de ren da e do IPI, des ti na da à pro gra -
mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor des te e 
Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer sob nº 1.358, 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
Osmar Dias, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 16, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 59, de 2000 (nº 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,
ten do

Pa re ce res sob nºs 714 e 1.161, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 1º pro -
nun ci a men to, Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i re, con -
trá rio, com voto ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor
Ro meu Tuma; 2º pro nun ci a men to (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, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 e 2-CCJ, de re da ção, que apre sen ta, com abs -
ten ção do 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 1º de no vem bro pas sa do,
quan do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 186, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 186, de 2001 (nº 721/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Caçu a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Caçu, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.385, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le -
la.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 312, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 312, de 2001 (nº 759/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu bas a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ja bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.343, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 6 –
REQUERIMENTO Nº 628, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
628, de 2001, do Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan -
do in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da so -
bre a mu dan ça para adap tar os cál cu los da dí vi da ex -
ter na bra si le i ra às nor mas in ter na ci o na is e os no vos
cri té ri os ado ta dos pelo Ban co Cen tral re fe ren tes a
em prés ti mos en tre ma tri zes e fi li a is que pas sou a ser
clas si fi ca do como in ves ti men tos di re tos, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.369, 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 Lú cio Alcân ta ra.

– 7 –
REQUERIMENTO Nº 635, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
635, de 2001, da Se na do ra He lo í sa He le na, so li ci tan -
do in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da so -
bre o per fil da dí vi da do se tor agro pe cuá rio, a par tir de 
1990, a se rem ob ti das jun to aos agen tes fi nan ce i ros e 
Ban co Cen tral, in clu si ve os re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, Pro naf, Pro ce ra, Pro ger Ru ral e
BNDES/Fi na me, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.370, 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 Lú cio Alcân ta ra.

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 167ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 4 de dezembro 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
Mo za ril do Ca val can ti e Le o mar Qu in ta ni lha

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 – Be ní cio Sam pa io – Ber -
nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio –
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 Ri be i ro – Fran -
ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do 
Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to
Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re -
zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jor ge
Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car – José Co -
e lho – José 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 gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va –
Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo za ril do Ca val can ti
– Na bor Jú ni or – 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 bin son Vi a na –
Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima –
Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la
Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 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 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

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 263, de 2001 (nº 1.293/2001, na ori gem), de 28 
de no vem bro úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 118, de 2000 (nº 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 André 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, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.314, de 28 de no vem bro de 2001.

AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO DAS MINAS E ENERGIA

Nº 340/2001, de 29 de no vem bro úl ti mo, en ca -
mi nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 548, de 2001, de au to ria do Se na dor Se bas -
tião Ro cha. 

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

O re que ri men to vai ao ar qui vo. Ao Arqui vo.

PROJETOS
RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 426, DE 2001

(Nº 1.133/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga, con ces são
à Fun da ção Bra gan ti na de Rá dio e Te le vi -
são Edu ca ti va para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de 
Bra gan ça Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 9 de ja ne i ro de 2001, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Bra gan ti na de Rá dio e Te le vi são
Edu ca ti va 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 Bra gan ça Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 43, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 9 de ja ne i ro de 2001, 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 Stê nio Con gro, na ci da de de Três
La go as – MS;

2 – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Vale do Aço,
na ci da de de Ipa tin ga – MG; e

3 – Fun da ção Bra gan ti na de Rá dio e Te le vi são
Edu ca ti va, na ci da de de Bra gan ça Pa u lis ta – SP.

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2001. – Mar co Ma ci el.

EM nº 660/MC

Bra sí lia, 20 de de zem 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 as 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 Stê nio Con gro, na ci da de de Três
La go as. Esta do do Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
53000.007010/00);

– Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Vale do Aço,
na ci da de de Ipa tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.001377/99);

– Fun da ção Bra gan ti na de Rá dio e Te le vi são
Edu ca ti va, na ci da de de Bra gan ça Pa u lis ta, Esta do
de São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000270/00).

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 do dos Pro ces sos Admi nis tra ti vos cor res pon den tes.

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

DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 2001
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 Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i ções
que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca put, da
Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 14, § 2º do De cre -
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e no § 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,

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 Stê nio Con gro, na ci da de de Três
La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul (Pro ces so nº
53000.007010/00);

II – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Vale do Aço,
na ci da de de Ipa tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.001377/99);

III – Fun da ção Bra gan ti na de Rá dio e Te le vi são
Edu ca ti va, na ci da de de Bra gan ça Pa u lis ta, Esta do
de São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000270/00).

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, 9 de,ja ne i ro de 2001; 180º da in de -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pi men ta da Ve i ga.







  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 427, DE 2001

(Nº 1.136,/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Nos sa Se nho ra das Do res
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 Do res do Inda iá, 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 Por ta -

ria nº 817, de 28 de de zem bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Nos sa Se nho ra das Do res
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 Do res do Inda iá, 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 303, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu -
ca ti vos, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 810, de 28 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Are i as Bran cas, na
ci da de de Pos se – GO;

2 – Por ta ria nº 813, de 28 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal San to Afon so, na
ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no-MG;

3 – Por ta ria nº 816, de 28 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Ara ci Pin to, na ci da de de Eu ná po lis-BA; e

4 – Por ta ria nº 817, de 28 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Nos sa Se nho ra das Do res, na ci da de de
Do res do Inda iá-MG.

Bra sí lia, 2 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so

MC 00073 EM

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53710.000023/98, de in te res se da

Fun da ção Nos sa Se nho ra das Do res, ob je to de per -
mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na ci da de de Do res do Inda iá, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

2. De acor do com o art. 13, § 1º do Re gu la men to 
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de -
zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor ga
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca cões exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o

que me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter -
mos da in clu sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções

PORTARIA Nº 817
 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o -
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pela
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000023/98, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Nos sa
Se nho ra das Do res para exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Do res do
Inda iá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-à
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.







(À Co mis são de Edu ca ção.)



PARECERES

PARECER Nº 1.426, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio nº S 43, de 2001
(Ofí cio PRESI- 2001/2.872, de 1º-11-2001,
na ori gem), do Sr. Pre si den te do Ban co
Cen tral do Bra sil, en ca mi nhan do so li ci ta -
ção do Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG
para con tra tar ope ra ção de cré di to Fi na -
me jun to ao Ban co ABN AMRO Real S.A,
no va lor de R$6.800.000,00 (seis mi lhões
e oi to cen tos mil re a is).

Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra

I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil –
BACEN en ca mi nhou, por meio do Ofí cio nº “S” 179, de 
2001, so li ci ta ção do Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG
para que seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção
de cré di to Fi na me jun to ao Ban co ABN AMR0 Real
S.A, no va lor de R$6.800.000,00 (seis mi lhões e oi to -
cen tos mil re a is).

Os re cur sos ob ti dos com o em prés ti mo em tela
des ti nam-se à re no va ção da fro ta de ca mi nhões, tra -
to res, re tro es ca va de i ras e equi pa men tos si mi la res
uti li za dos pela da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Juiz de
Fora.

A ope ra ção de cré di to ple i te a da tem as se guin -
tes ca rac te rís ti cas:

a) va lor da ope ra ção: R$6.800.000,00
(seis mi lhões e oi to cen tos mil re a is), a pre -
ços de ju lho de 2001;

b) ju ros: TJLP mais 4,8% a.a.;
c) atu a li za ção mo ne tá ria: não há;
d) ga ran ti as: ali e na ção fi du ciá ria dos

bens e ca u ção de quo tas-par te do ICMS e
do FPM;

e) fi na li da de: aqui si ção de ca mi nhões
tra to res, re tro es ca va de i ras e equi pa men tos
si mi la res;

f) li be ra ção dos re cur sos: no ano de
2001;

g) con di ções de pa ga men to: 42 par ce -
las men sa is, com ca rên cia 6 me ses.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do art. 393,
pa rá gra fo úni co, alí nea a, do Re gi men to Inter no des ta 

Casa, a ini ci a ti va de re so lu ção que tra te da com pe -
tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral de dis por so bre li -
mi tes glo ba is e con di ções para as ope ra ções de cré -
di to in ter no e ex ter no da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os (Cons ti tu i ção Fe de ral,
art. 52, VII e Re gi men to Inter no, art. 393, II).

O pro ces so en con tra-se ins tru í do con for me de -
ter mi na o di plo ma le gal que rege a ma té ria, ou seja, a
Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral.

Em aten di men to ao dis pos to no art. 23 da ci ta da 
Re so lu ção nº 78, de 1998, o Ba cen, por in ter mé dio do 
Pa re cer DEDIP-2001/025, de 29-10-2001, ma ni fes -
tou-se fa vo ra vel men te à apro va ção da ope ra ção de
cré di to ple i te a da, in for man do que a mes ma en qua -
dra-se nos li mi tes es ta be le ci dos pe los arts. 5º e 6º, in -
ci sos I, II e III da que la nor ma le gal. Res sal ta, po rém,
que os sub sí di os dos ve re a do res en con tram-se em
de sa cor do com o dis pos to no in ci so VI do art. 29 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o que fere o in ci so VIII do art. 13 
da Re so lu ção nº 78, de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta o equi lí brio das fi nan ças do Mu -
ni cí pio de Juiz de Fora des ta ca do no Pa re cer do Ba -
cen, e por tra tar-se de des cum pri men to de re qui si to
não-es sen ci al, ma ni fes to-me pela apro va ção da ope -
ra ção de cré di to em ques tão, nos se guin tes ter mos:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2001

Au to ri za o Mu ni cí pio de Juiz de Fora 
— MG a con tra tar ope ra ção de cré di to Fi -
na me jun to ao Ban co ABN AMRO Real
S.A, no va lor de R$6.800.000,00 (seis mi -
lhões e oi to cen tos mil re a is).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Fica o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG au -

to ri za do a con tra tar, nos ter mos da Re so lu ção nº 78,
de 1998, do Se na do Fe de ral, ope ra ção de cré di to Fi -
na me jun to ao Ban co ABN AMARO Real S.A, no va lor 
de R$6.800.000,00 (seis mi lhões e oi to cen tos mil re a -
is), a pre ços de ju lho de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos no ca put
des te ar ti go se rão des ti na dos à aqui si ção de ca mi -
nhões, tra to res, re tro es ca va de i ras e si mi la res, para
re no va ção da fro ta mu ni ci pal des tes equi pa men tos.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção
são as se guin tes:

I – va lor da ope ra ção: R$6.800.000,00
(seis mi lhões e oi to cen tos mil re a is), a pre -
ços de ju lho de 2001;

II – ju ros: TJLP mais 4,8% a. a.;



III – atu a li za ção mo ne tá ria: não há;
IV – ga ran ti as: ali e na ção fi du ciá ria dos 

quo tas-par tes do ICMS e do FPM;
V – fi na li da de: aqui si ção de ca mi nhões 

tra to res,  re tro es ca va de i ras e equi pa men tos
si mi la res;

VI – li be ra ção dos re cur sos: no ano de
2001;

VII – con di ções de pa ga men to: 42 par -
ce las men sa is, com ca rên cia de 6 me ses.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu -
ção de ve rá ser exer ci da num pra zo má xi mo de du zen -
tos e se ten ta dias con ta dos da data de sua pu bli ca -
ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2001,  –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Car los Be zer ra, Re la -
tor – Bel lo Par ga – Ri car do San tos – Ber nar do Ca -
bral – Gil ber to Mes tri nho – Lú dio Co e lho – Arlin do 
Por to – Fre i tas Neto – Wal deck Orne las  – Fran ce li -
no Pe re i ra – Ma u ro Mi ran da – Pa u lo Sou to – Edu -
ar do Su plicy – Pe dro Piva – Antô nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 1.427 , DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio “S” nº 44, de 2001,
do Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra -
sil, que en ca mi nha ao Se na do Fe de ral
ma ni fes ta ção do Ban co Cen tral do Bra sil
acer ca da so li ci ta ção da Pre fe i tu ra Mu ni -
ci pal de Juiz de Fora – MG, para que pos -
sa con tra tar ope ra ção de cré di to com o
Ban co ABN AMRO Real S.A. – Le a sing,
no va lor de R$1.200.000,00 (um mi lhão e
du zen tos mil re a is), para re no va ção da
fro ta de ve í cu los do Mu ni cí pio.

Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra

I – Re la tó rio

O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, em
con for mi da de com o que de ter mi na o in ci so III do art.
24 da Re so lu ção nº 78, de 1998, en ca mi nha, ao Se -
na do Fe de ral, pe di do de au to ri za ção da Pre fe i tu ra do
Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG, para con tra tar ope ra -
ção de cré di to com o Ban co ABN AMRO Real S.A. –
Le a sing, no va lor de R$1.200.000,00 (um mi lhão e
du zen tos mil re a is), para re no va ção da fro ta de ve í cu -
los do Mu ni cí pio.

Os re cur sos a se rem con tra ta dos, mais aque les
pro ve ni en tes de ins ti tu i ção fi nan ce i ra ofi ci al, na li nha
es pe ci al Fi na me, des ti nam-se à aqui si ção da fro ta de
ve í cu los mo to ri za dos do Mu ni cí pio, in clu in do má qui -
nas, equi pa men tos, ve í cu los le ves e pe sa dos.

A ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá ser re -
a li za da com as se guin tes ca rac te rís ti cas:

a) va lor da ope ra ção: R$1.200.000,00
(um mi lhão e du zen tos mil re a is);

b) taxa de ju ros: 3,00% a.m. pré-fi xa da;
c) atu a li za ção mo ne tá ria: não há;
d) pra zo: 48 (qua ren ta e oito) me ses;
e) ga ran ti as: Bem ar ren da do e quo -

tas-par tes do ICMS e FPM;
f) fi na li da de: le a sing para ve í cu los;
g) li be ra ção : ano de 2001.

II – Aná li se

Ope ra ções de cré di to des sa na tu re za es tão su -
je i tas ao cum pri men to das con di ções e exi gên ci as es -
ta be le ci das na Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do
Fe de ral que, além da ob ser vân cia quan to aos as pec -
tos de na tu re za es tri ta men te fi nan ce i ra, vin cu la da ao
cum pri men to de li mi tes de en di vi da men to, exi ge que
o mu ni cí pio ob ser ve os de ma is re qui si tos mí ni mos, e
os não es sen ci a is, de fi ni dos nos ter mos dos ar ti gos
27 e 28, res pec ti va men te, da re fe ri da re so lu ção.

De acor do com o Pa re cer DEDIP – 2001/026 do
Ban co Cen tral do Bra sil, o Mu ni cí pio de Juiz de Fora
cum pre to dos os re qui si tos mí ni mos apli cá ve is à ope -
ra ção de cré di to pre ten di da. Não ob ser va, en tre tan to,
ple na men te, o cum pri men to dos re qui si tos não es -
sen ci a is de fi ni dos no art. 13 da Re so lu ção nº 78/98.

Em par ti cu lar, o Mu ni cí pio de Juiz de Fora apre -
sen tou do cu men to do Tri bu nal de Con tas do Esta do
de Mi nas Ge ra is, re la ti va men te ao exer cí cio de 2000,
in for man do o não cum pri men to do dis pos to no in ci so
VI do art. 29 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta do
gas to má xi mo com sub sí di os dos ve re a do res.

E, as sim, in for ma do ao Se na do Fe de ral que o
Mu ni cí pio de Juiz de Fora, no ano de 2000, fi xou os
sub sí di os dos ve re a do res em pa ta mar que ex tra po la -
va em 78% aque le li mi te cons ti tu ci o nal.

Há que se ob ser var, con tu do, con for me en fa ti -
za do no pró prio pa re cer do Ban co Cen tral do Bra sil,
que ”Cabe ao Tri bu nal de Con tas do Esta do de Mi nas
Ge ra is a apu ra ção es pe cí fi ca dos fa tos e even tu al
apli ca ção de pe na li da des à Câ ma ra de Ve re a do res
de Juiz de Fora pelo des cum pri men to do dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal.“



Res sal te-se, por ou tro lado, que, con for me de -
cla ra ção do Pre fe i to de Juiz de Fora, já para este ano
de 2001, os sub sí di os dos ve re a do res es tão 20%
aba i xo da que le li mi te cons ti tu ci o nal.

Re la ti va men te aos li mi tes de en di vi da men to do
Mu ni cí pio de Juiz de Fora, exi gi dos nos ter mos dos
arts. 5º, 6º, in ci sos I, II e III, e 7º da Re so lu ção nº 78,
de 1998, sa li en ta o re fe ri do pa re cer do Ban co Cen tral
do Bra sil que eles são ple na men te ob ser va dos, nos
ter mos apu ra dos em 31-5-2001 – data-base da ope -
ra ção.

Note-se, por tan to, que o Mu ni cí pio de Juiz de
Fora tem si tu a ção fa vo rá vel re la ti va men te a to dos os
in di ca do res que com põem a sua ca pa ci da de de en di -
vi da men to, sen do, por tan to, pas sí vel a con tra ta ção
des se novo mon tan te de dí vi da, sem im pli ca ções de -
se qui li bra do ras nas fi nan ças mu ni ci pa is.

Com efe i to, como ex pres sa men te ma ni fes to no
ofí cio en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral pelo Pre si -
den te do Ban co Cen tral do Bra sil – PRESI-
 2001/2.873, o Mu ni cí pio de Juiz de Fora apre sen ta
”qua dro fis cal equi li bra do, com re la ção dí vi da/re ce i ta
de 0,29% (li mi te de 1,7), ser vi ço da dí vi da/re ce i ta de  
3,36% (li mi te de 13%) e su pe rá vit pri má rio eqüi va len -
te a 16,7% da re ce i ta lí qui da real“.

O Ban co Cen tral do Bra sil con clui seu pa re cer
com ma ni fes ta ção fa vo rá vel à re a li za ção da ope ra ção 
de cré di to pre ten di da pelo Mu ni cí pio de Juiz de Fora,
da dos o ba i xo ní vel de en di vi da men to do Mu ni cí pio, o
seu en qua dra men to em to dos os li mi tes im pos tos
pela Re so lu ção nº 78/98 para a re a li za ção de ope ra -
ção de cré di to e as con di ções do fi nan ci a men to.

Os de ma is re qui si tos, mí ni mos e os não es sen -
ci a is, são ob ser va dos pelo Mu ni cí pio de Juiz de Fora,
sen do de des ta car, en tre ou tros:

1) a au to ri za ção le gis la ti va para a re a -
li za ção do fi nan ci a men to;

2) a cer ti dão do Tri bu nal de Con tas do
Esta do de Mi nas Ge ra is que ates ta que são
ob ser va das as ve da ções im pos tas pe los in -
ci sos I e II do art. 3º da Re so lu ção nº 78, de
1998;

3) a cer ti dão da Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal quan to a ob ser vân cia do dis pos to
no in ci so III do art. 3º da Re so lu ção nº 78,
de 1998.

É ain da apre sen ta do pelo mu ni cí pio pa re cer de
seus ór gãos téc ni cos e ju rí di cos que de mons tram 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 de cré di to e en fa ti zam e ates tam o
aten di men to das de ma is con di ções es ta be le ci das

pelo art. 32 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000.
Res sal te-se que esse dis po si ti vo le gal es ta be le ce
toda uma sé rie de con di ções a se rem ob ser va das
pre vi a men te à con tra ta ção de ope ra ções de cré di to
por par te de es ta dos e de mu ni cí pi os.

Em par ti cu lar, foi apre sen ta da Cer ti dão do Tri -
bu nal de Con tas do Esta do e De cla ra ção da Pre fe i tu -
ra Mu ni ci pal de Juiz de Fora que ates tam o cum pri -
men to do dis pos to na Lei Com ple men tar nº 101, de
2000, con for me de ter mi na o in ci so XI do art. 13 da
Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, na re -
da ção e nos ter mos de fi ni dos pela Re so lu ção nº 18,
de 2001, do Se na do Fe de ral.

III – Voto

Em con clu são, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men -
te à con ces são da au to ri za ção para con tra ta ção da
ope ra ção de cré di to. So mos, face ao ex pos to, pela au -
to ri za ção ple i te a da pelo Mu ni cí pio de Juiz de Fora,
nos ter mos do se guin te Pro je to de Re so lu ção:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2001

Au to ri za o Mu ni cí pio de Juiz de Fora 
– MG a con tra tar ope ra ção de cré di to
com o Ban co ABN AMRO Real S.A. – Le a -
sing, no va lor de R$1.200.000,00 (um mi -
lhão e du zen tos mil re a is), para re no va -
ção da fro ta de ve í cu los do Mu ni cí pio.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG au to -

ri za do a con tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co
ABN AMRO Real S.A. – Le a sing, no va lor de 
R$1.200.000,00 (um mi lhão e du zen tos mil re a is),
para re no va ção da fro ta de ve í cu los do Mu ni cí pio.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos a se rem con tra ta -
dos des ti nam-se à aqui si ção da fro ta de ve í cu los mo -
to ri za dos do Mu ni cí pio, in clu in do má qui nas, equi pa -
men tos, ve í cu los le ves e pe sa dos.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no ar ti go
an te ri or terá as se guin tes con di ções fi nan ce i ras:

I – va lor da ope ra ção: R$1.200.000,00
(um mi lhão e du zen tos mil re a is);

II – taxa de ju ros: 3% a.m. pré-fi xa da;
III – atu a li za ção mo ne tá ria: não há;
IV – pra zo: 48 (qua ren ta e oito) me ses;
V – ga ran ti as: bem ar ren da do e quo -

tas-par tes do ICMS e FPM;
VI – fi na li da de: le a sing para ve í cu los;
VII – li be ra ção: ano de 2001.



Pa rá gra fo úni co. As da tas de li be ra ção dos re -
cur sos, bem como do pa ga men to do prin ci pal e dos
en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te ra das em fun -
ção da data de as si na tu ra dos con tra tos.

Art. 3º A pre sen te au to ri za ção de ve rá ser exer ci -
da no pra zo má xi mo de du zen tos e se ten ta dias, con -
ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2001.  –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Car los Be zer ra, Re la -
tor – Fran ce li no Pe re i ra – Bel lo Par ga – Ri car do
San tos – Gil ber to Mes tri nho – Lú dio Co e lho –
Arlin do Por to – Fre i tas Neto  – Wal deck Orne las –
Ma u ro Mi ran da – Pe dro Piva – Pa u lo Sou to – Edu -
ar do Su plicy – Antô nio Car los Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Pro -
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 426 e 427, de 2001,
que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo de ter -
mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art.
223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o
art. 122, II, “b”, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce -
ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te
a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio a aber tu ra de pra zo de
cin co dias úte is, nos ter mos re gi men ta is, para o re ce -
bi men to de emen das, pe ran te a Mesa, aos Pro je tos
de Re so lu ção nºs 59 e 60, de 2001, cu jos pa re ce res
fo ram li dos an te ri or men te. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Iris Re zen de.

É lido o se guin te:

  PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 265, DE 2001

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de
re a li za ção de exa me of tal mo ló gi co para
de tec ção de ca ta ra ta con gê ni ta em re -
cém-nas ci dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É obri ga tó ria a re a li za ção de exa me of tal -

mo ló gi co para de tec ção de ca ta ra ta con gê ni ta em to -
das as cri an ças nas ci das em hos pi ta is, ma ter ni da des
e ca sas de par to.

Pa rá gra fo úni co. O re gis tro da re a li za ção e dos
acha dos do exa me a que se re fe re o ca put será fe i to

no pron tuá rio do re cém-nas ci do, com iden ti fi ca ção do 
mé di co que o re a li zou.

Art. 2º O des cum pri men to do dis pos to no art. 1º
cons ti tui in fra ção sa ni tá ria ti pi fi ca da no in ci so XXIX do 
art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agos to de 1977, su je i -
tan do, so li da ri a men te, o obs te tra, a par te i ra e o es ta -
be le ci men to às pe na li da des nele co mi na das.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor no pra zo de ses -
sen ta dias a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A ca ta ra ta con gê ni ta afe ta en tre 5 e 15 de cada
10.000 cri an ças nas ci das em pa í ses sub de sen vol vi -
dos, se gun do da dos da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú -
de. Se es ses nú me ros se apli ca rem ao Bra sil, de vem
es tar ocor ren do en tre 1.750 e 5.250 no vos ca sos de
ca ta ra ta con gê ni ta por ano, em nos so país. Se gun do
a men ci o na da fon te, 4 de cada 10.000 cri an ças bra si -
le i ras so frem de ba i xa acu i da de vi su al – em gra us va -
ri a dos, que vão da per da de acu i da de até a ce gue i ra – 
por ca u sa da ca ta ra ta in fan til.

As prin ci pa is ca u sas da ca ta ra ta con gê ni ta são
ge né ti cas, me ta bó li cas, in fec ci o sas ou ia tro gê ni cas,
isto é, em de cor rên cia da in ges tão de dro gas ou da
ex po si ção à ra di a ção pela ges tan te. Em nos so meio,
as ca u sas in fec ci o sas (ru béo la, to xo plas mo se, her -
pes, ci to me ga lo vi ro se) e a des nu tri ção feto-ma ter na
(em es pe ci al avi ta mi no ses) são im por tan tes.

De qual quer for ma, o di ag nós ti co pre co ce e a
ins ta u ra ção do tra ta men to são es sen ci a is para um
bom prog nós ti co das cri an ças afe ta das.

Com es sas con si de ra ções, sub me to à con si de ra -
ção dos co le gas se na do res esta pro po si ção le gis la ti va,
que visa con tri bu ir para o equa ci o na men to des se que é
um im por tan te pro ble ma de sa ú de, em nos so País.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Mar lu ce Pin to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUB-SECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Con fi gu ra in fra ções à le gis la ção sa -
ni tá ria fe de ral, es ta be le ce as san ções
res pec ti vas, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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:

TÍTULO I
Das Infra ções e Pe na li da des

Art. 1º As in fra ções à le gis la ção sa ni tá ria fe de -
ral, res sal va das as pre vis tas ex pres sa men te em nor -
mas es pe ci a is, são as con fi gu ra das na pre sen te lei.



....................................................................................
Art. 10. São in fra ções sa ni tá ri as:

....................................................................................
XXIX – trans gre dir ou tras nor mas le ga is e re gu -

la men ta res des ti na das à pro te ção da sa ú de.
pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção e/ou

in ter di ção do pro du to; sus pen são de ven da e/ou de fa -
bri ca ção do pro du to, can ce la men to do re gis tro do pro -
du to; in ter di ção par ci al ou to tal do es ta be le ci men to, can -
ce la men to de au to ri za ção para fun ci o na men to da em -
pre sa, can ce la men to do al va rá de li cen ci a men to do es -
ta be le ci men to, pro i bi ção de pro pa gan da;
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, o
Avi so nº 207, de 2001 (nº 1.623/2001, na ori gem), de
28 de no vem bro úl ti mo, en ca mi nhan do Re la tó rio das
Ati vi da des da que le Tri bu nal, re fe ren te ao 3º tri mes tre
de 2001.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do Bra sil, o Ofí cio
nº 3.230, de 2001, na ori gem, de 4 do cor ren te, en ca -
mi nha do, nos ter mos da Re so lu ção nº 78, de 1998, do 
Se na do Fe de ral, ma ni fes ta ção da que le Órgão acer ca 
da so li ci ta ção do Go ver no do Esta do do Pi a uí para
que pos sa con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com
o Ban co Inte ra me ri ca no para Re cons tru ção e De sen -
vol vi men to – BIRD, no va lor de vin te e dois mi lhões e
qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos, equi va -
len tes a ses sen ta mi lhões, oi ten ta e seis mil, du zen -
tos e cin qüen ta re a is, à taxa de câm bio de 28.9.2001,
cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao fi nan ci a men to do
Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru ral do Esta do do Pi -
a uí – PCPR-II.

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do da Men sa -
gem nº 248, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 264, de 2001 (nº
1.301/2001, na ori gem), pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca pro põe, nos ter mos do art. 9º da Re so lu ção 
nº 95, de 1989, a ele va ção tem po rá ria do li mi te de en -
di vi da men to da Pe tro brás Trans por te S/A – Trans pe -
tro, no va lor de R$ 1,01 bi lhão.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do Bra sil, o Ofí cio
nº S/48, de 2001 (nº 3.231/2001, na ori gem), de 4 do
cor ren te, en ca mi nhan do, nos ter mos da Re so lu ção nº 
78, de 1998, do Se na do Fe de ral, ma ni fes ta ção da -
que le Órgão acer ca da so li ci ta ção do Go ver no do
Esta do de Per nam bu co para que pos sa con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to – BID, no va lor de no ven ta
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
equi va len tes a du zen tos e qua ren ta mi lhões, tre zen -
tos e qua ren ta e cin co mil re a is, à taxa de câm bio de
28.9.2001, cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao fi nan -
ci a men to do Pro gra ma de Apo io ao De sen vol vi men to
Sus ten tá vel da Zona da Mata de Per nam bu co – Pro -
ma ta.

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

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
por ces são da Se na do ra Mar lu ce Pin to, por vin te mi -
nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao 2º Vice-Pre si den te da Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, re que i ro a V. Exª a mi nha ins -
cri ção para, no mo men to apro pri a do, fa zer uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, peço que me ins cre -
va para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri ta, Se na do ra Emi lia Fer nan des.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, tam bém re que i ro a mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se gun do o Cen so



2000, 81,23% da po pu la ção bra si le i ra ha bi ta em áre -
as ur ba nas. É um ín di ce com pa rá vel ao dos pa í ses
de sen vol vi dos. A di fe ren ça é que, em nos so caso, o
ace le ra do pro ces so de ur ba ni za ção das úl ti mas qua -
tro dé ca das veio de bra ços da dos com a fal ta de pla -
ne ja men to e com a ma nu ten ção de uma es tru tu ra so -
ci al pro fun da men te in jus ta. Daí re sul ta ram ci da des di -
vi di das, nas qua is mo der nas es tru tu ras ur ba nas con -
vi vem com a mi sé ria, o aban do no, a ca rên cia de ser -
vi ços pú bli cos es sen ci a is, a vi o lên cia, o des res pe i to
aos va lo res hu ma nos. Ilhas de pros pe ri da de cer ca -
das por gue tos pós-mo der nos, li ga dos ao mun do pe -
las an te nas e ca bos de TV, mas onde im pe ra a lei do
ter ror, onde a pre sen ça do Esta do é pre cá ria e a má
po lí ti ca – a de ba i xa qua li da de – ex plo ra a mi sé ria por
meio de um novo co ro ne lis mo po lí ti co, ago ra ur ba no.

Há di fe ren tes pon tos de vis ta so bre os cri té ri os
para men su rar o ta ma nho da par ce la ur ba na da po pu -
la ção na ci o nal. Re pre sen tan tes e es tu di o sos li ga dos
ao cam po con si de ram ser um equí vo co clas si fi car
toda sede mu ni ci pal como uma ci da de. Argu men tam
– e não sem al gu ma ra zão – que, na ma i o ria es ma ga -
do ra dos pe que nos Mu ni cí pi os do in te ri or, a eco no -
mia e a or ga ni za ção so ci al de suas se des são ex ten -
sões do meio ru ral e que ape nas 70% da po pu la ção
po de ria ser con si de ra da ti pi ca men te ur ba na. No en -
tan to, 70% é um per cen tu al al tís si mo, se ima gi nar -
mos como era a ge o gra fia hu ma na em nos so País há
40 anos. 

O Cen so 2000, Sr. Pre si den te, pes qui sou da dos 
em 5.507 Mu ni cí pi os, dos qua is 88,59% es tão com -
pre en di dos en tre uma fa i xa de dois mil e 50 mil ha bi -
tan tes. No ou tro ex tre mo, há 31 Mu ni cí pi os com mais
de 500 mil ha bi tan tes, dos qua is 13 já apre sen tam po -
pu la ção su pe ri or a um mi lhão de ha bi tan tes. 

Os da dos re la ti vos às 19 re giões me tro po li ta nas 
con si de ra das pelo IBGE re ve lam que ne las es tão
40,04% da po pu la ção do País. Re pi to: nas de ze no ve
re giões me tro po li ta nas, vi vem, hoje, um pou co mais
do que 40% da nos sa po pu la ção. Nos úl ti mos nove
anos, a taxa de cres ci men to po pu la ci o nal des sas re -
giões foi de 2,01% ao ano. No mes mo pe río do, as áre -
as não-me tro po li ta nas cres ce ram ape nas 1,38%, e a
taxa na ci o nal foi de 1,63%. Ou seja, o ra ci o cí nio é mu -
i to sim ples: em bo ra não se pos sa fa lar de uma ex plo -
são de cres ci men to nas re giões me tro po li ta nas, es tas 
ain da es tão sen do so bre car re ga das por ex pan são
ter ri to ri al e pela ocu pa ção de no vas áre as sem in -
fra-es tru tu ra e ser vi ços bá si cos.

As gran des con cen tra ções ur ba nas re pre sen -
tam um de sa fio po lí ti co de âm bi to na ci o nal. É pena

que o Par la men to e o Exe cu ti vo, prin ci pal men te, ain -
da não se de ram con ta dis so.

O Mu ni cí pio de São Pa u lo tem, hoje, 10,5 mi -
lhões de ha bi tan tes. Na Gran de São Pa u lo, são 17,8
mi lhões. As re giões me tro po li ta nas de São Pa u lo, Rio
e Belo Ho ri zon te, jun tas, cor res pon dem a 20% da po -
pu la ção bra si le i ra. Eu me per gun to: será que o mo de -
lo de or ga ni za ção po lí ti co-ins ti tu ci o nal dos gran des
Mu ni cí pi os deve ser exa ta men te igual ao dos de ma -
is? Pa re ce-me que não. Não se ria o caso de par tir -
mos de ex pe riên ci as já exis ten tes no Bra sil, como o
or ça men to par ti ci pa ti vo, para cri ar mos ar ran jos mais
des cen tra li za dos na es tru tu ra po lí ti ca mu ni ci pal?

O mes mo ra ci o cí nio ser ve para os ser vi ços e
pro ble mas com par ti lha dos nas áre as me tro po li ta nas,
tais como trans por te, sa ne a men to, se gu ran ça pú bli -
ca, sa ú de, meio am bi en te, as sis tên cia so ci al, pla ne ja -
men to eco nô mi co e ur ba no, que en glo ba o uso e a
ocu pa ção do solo. Até hoje, as re giões me tro po li ta -
nas, la men ta vel men te, não sa í ram do pa pel. Não se -
ria o caso de ini ci ar mos um de ba te so bre a cons ti tu i -
ção de um novo ní vel de Go ver no que con tem ple o
de sen vol vi men to re cen te das re giões me tro po li ta -
nas? Não se ria o caso de es tu dar ou tras ex pe riên ci -
as, para bus car um novo mo de lo na ci o nal de ges tão
com par ti lha da das gran des con cen tra ções ur ba nas?

Essa, Sr. Pre si den te, é a pri me i ra ver ten te do
que con si de ro hoje deva com por o es for ço pela re for -
ma ur ba na: a dis cus são so bre as es tru tu ras de go ver -
no sub e su pra mu ni ci pa is.

No âm bi to da or ga ni za ção da ges tão ur ba na,
um im por tan te pas so foi dado com a en tra da em vi gor
do Esta tu to da Ci da de. Fru to da mo bi li za ção po pu lar
du ran te a Cons ti tu in te de 1988 e de uma ba ta lha le -
gis la ti va que se ar ras tou por mais de dez anos, nele
es tão as se gu ra dos ins tru men tos fun da men ta is de
ges tão ur ba na para a de mo cra ti za ção do uso e ocu -
pa ção do solo ur ba no, en tre os qua is se des ta cam os
des ti na dos à re gu la ri za ção fun diá ria dos do mi cí li os
das áre as mais ca ren tes da po pu la ção: as fa ve las, as
vi las, os ala ga dos, as ocu pa ções ir re gu la res e as sim
por di an te.

Mas, para ga ran tir a im plan ta ção da le gis la ção – 
é im por tan te que to dos te nham cons ciên cia dis to –
será ne ces sá rio apo i ar os Mu ni cí pi os no es ta be le ci -
men to dos ins tru men tos de ges tão ur ba na. Se gun do
a Pes qui sa de Infor ma ções Bá si cas Mu ni ci pa is de
1999, do IBGE, ape nas 15% dos Mu ni cí pi os ti nham
Pla no Di re tor Urba no. O ín di ce é mais ba i xo mes mo
para Mu ni cí pi os ma i o res, sen do de ape nas 48% nos
de po pu la ção en tre 50 e 100 mil ha bi tan tes, e de 61%
na que les en tre 100 e 200 mil ha bi tan tes. O Esta tu to



da Ci da de es ta be le ceu que os Mu ni cí pi os aci ma de
20 mil ha bi tan tes, de re giões me tro po li ta nas ou aglo -
me ra ções ur ba nas, que não ti ve ram o Pla no Di re tor
Urba no, PDU, até a en tra da em vi gor da Lei, te rão cin -
co anos de pra zo para sua apro va ção. Mas é im por -
tan te que os Mu ni cí pi os se jam apo i a dos fi nan ce i ra e
tec ni ca men te, para que pos sam im plan tar pla nos di -
re to res ur ba nos efe ti vos, que aju dem na re or ga ni za -
ção do caos ur ba no que te mos pelo nos so País afo ra. 

Por isso, Sr. Pre si den te, o for ta le ci men to e mo -
der ni za ção dos ins tru men tos de ges tão ur ba na, a
pro mo ção da par ti ci pa ção da so ci e da de or ga ni za da e 
a re gu la ri za ção fun diá ria fa zem par te de uma se gun -
da ver ten te que con si de ro da cha ma da re for ma ur ba -
na que pre ci sa mos im ple men tar no nos so País. 

Cito um exem plo para ilus trar. 
No iní cio do sé cu lo XX, o Go ver no Ro dri gues

Alves (1903-1906), tra tou da re for ma ur ba na da ca pi -
tal, a ci da de do Rio de Ja ne i ro, como uma ques tão na -
ci o nal – que é o que de fen do nes te pro nun ci a men to.
Se gun do o re su mo his tó ri co da Fun da ção Oswal do
Cruz, ”No al vo re cer do sé cu lo XX, o Rio de Ja ne i ro
en fren ta va gra ves pro ble mas so ci a is, de cor ren tes,
em lar ga me di da, de seu cres ci men to rá pi do e de sor -
de na do. Com o de clí nio do tra ba lho es cra vo, a ci da de
pas sa ra a re ce ber gran des con tin gen tes de imi gran -
tes eu ro pe us e de ex-es cra vos, atra í dos pe las opor tu -
ni da des que ali se abri am ao tra ba lho as sa la ri a do.
Entre 1872 e 1890, sua po pu la ção du pli cou, pas san -
do de 274 mil para 522 mil ha bi tan tes. O in cre men to
po pu la ci o nal e, par ti cu lar men te, o au men to da po bre -
za agra va ram a cri se ha bi ta ci o nal, tra ço cons tan te da
vida ur ba na no Rio des de me a dos do sé cu lo XIX. O
epi cen tro des sa cri se era, ain da, e cada vez mais, o
mi o lo do Rio – a Ci da de Ve lha e as suas ad ja cên ci as
-, onde se mul ti pli ca vam as ha bi ta ções co le ti vas e
eclo di am as vi o len tas epi de mi as de fe bre ama re la,
va río la, có le ra-mor bo, que con fe ri ram à ci da de fama
in ter na ci o nal de por to sujo“ – na que la épo ca. 

Ba se a da no tri pé sa ne a men to, aber tu ra de ruas
e em be le za men to, a mo der ni za ção da in fra-es tru tu ra
ur ba na ti nha como um dos seus prin ci pa is ob je ti vos
fa zer da ci da de do Rio de Ja ne i ro um car tão de vi si tas 
ca paz de aju dar o País a atra ir ca pi ta is es tran ge i ros.
Foi a pas sa gem de algo mais pró xi mo, Sr. Pre si den te,
de uma vila co lo ni al para uma ci da de mo der na. 

Os bons e maus re sul ta dos se fi ze ram sen tir. O
“bota-aba i xo” que subs ti tu iu o ve lho nú cleo co lo ni al
da ci da de aca bou em pur ran do os se to res mais po -
bres da po pu la ção, em sua ma i o ria ex-es cra vos, para
a pe ri fe ria. A ocu pa ção do Mor ro da Fa ve la, atu al Mor -
ro da Pro vi dên cia, por um agru pa men to de ca se bres,

tor nou-se um íco ne que pas sou a de no mi nar esse
tipo de ocu pa ção das áre as não ur ba ni za das das ci -
da des bra si le i ras. Ao mes mo tem po, os pro je tos de
am pli a ção do por to, de aber tu ra de ave ni das e de em -
be le za men to de lo gra dou ros pú bli cos fo ram a base
para que, num cur to es pa ço de tem po, o Rio de Ja ne i -
ro ga nhas se fama in ter na ci o nal e pas sas se a ser co -
nhe ci da como ”a ci da de ma ra vi lho sa“. 

No iní cio do sé cu lo XXI, o Bra sil tam bém pre ci sa 
de uma re for ma ur ba na, de um am plo pro je to na ci o -
nal de re for ma ur ba na que re sol va os gra ves pro ble -
mas de cres ci men to ur ba no de sor de na do e que in -
cor po re uma vi são cla ra so bre o pa pel es tra té gi co
das ci da des na rede da eco no mia glo bal, pa pel que
têm hoje e que não ti nham no pas sa do. Na era pós in -
dus tri al, da eco no mia do co nhe ci men to, o de sen vol vi -
men to ur ba no não pode mais ser vis to como sim ples
con se qüên cia, como mero ele men to de atra ção e su -
por te eco nô mi co, pois pas sou a ser uma fon te pro pul -
so ra es sen ci al de de sen vol vi men to e pro mo ção da
tro ca de ser vi ços, in for ma ções e co nhe ci men to.

Nos ei xos de in te gra ção que nor te i am a vi são
de pla ne ja men to do atu al go ver no, não há de fi ni ção
ex plí ci ta da di men são ur ba na. E faço um pe que no co -
men tá rio: o caos ur ba no é cus to-Bra sil, a ine fi ciên cia
de nos sas ci da des di fi cul ta a com pe ti ção do nos so
País nes te mun do in te gra do e di fí cil de com pe tir. Di -
ver sas ques tões que di zem res pe i to às ci da des con ti -
nu am sen do tra ta das como ele men tos in de pen den -
tes. Ha bi ta ção, trans por te de mas sa, se gu ran ça pú bli -
ca, sa ne a men to, meio am bi en te, ge ra ção de ren da,
tu ris mo, ação so ci al e di ver sas ou tras fun ções frag -
men tam-se em cen te nas de ini ci a ti vas, re par ti ções
fe de ra is e do ta ções or ça men tá ri as. 

Em mi nhas ex pe riên ci as como Pre fe i to de Vi tó -
ria e na Di re to ria da Área So ci al do BNDES, pude ob -
ser var que ape nas a ação in te gra da ga ran te efi cá cia
aos pro gra mas de ur ba ni za ção, em par ti cu lar nas in -
ter ven ções fe i tas em áre as ca ren tes como fa ve las,
ala ga dos, li xões e as sim por di an te.

O Pro je to São Pe dro, Sr. Pre si den te, só para ci -
tar um exem plo, trans for mou a re gião mais po bre a ci -
da de de Vi tó ria e foi uma ex pe riên cia pre mi a da na ci o -
nal e in ter na ci o nal men te. Ocu pa ções ir re gu la res so -
bre o man gue zal, li xões, pa la fi tas, es go tos a céu
aber to e dra má ti cos in di ca do res so ci a is fo ram subs ti -
tu í dos por um con jun to de ba ir ros ur ba ni za dos e in te -
gra dos à ci da de for mal. Asso ci an do in ves ti men tos em 
in fra-es tru tu ra com pro gra mas so ci a is, am bi en ta is,
com a ex pan são da rede de ser vi ços pú bli cos, re gu la -
ri za ção fun diá ria e pro gra mas de ge ra ção de em pre -
go e ren da, de ocu pa ção pro du ti va e ren da, pro mo -



veu-se o as sen ta men to sem ex pul são e a trans for ma -
ção da pa i sa gem ur ba na sem des tru ir os la ços co mu -
ni tá ri os tão im por tan tes.

Os re sul ta dos são in con tes tá ve is. Os ín di ces de
mor ta li da de in fan til, por exem plo, ca í ram de mais de
30 mor tos por 1000 nas ci dos para um pa ta mar de 10
mor tos por 1000 nas ci dos, aba i xo mes mo da mé dia
atu al da ci da de de Vi tó ria. Numa área que an te ri or -
men te era o li xão da ci da de e co nhe ci da como lu gar
de toda po bre za, flo res ceu, Sr. Pre si den te, o co mér -
cio, que ago ra é pólo de atra ção de in ves ti men tos pri -
va dos.

A atu al ad mi nis tra ção de Vi tó ria apli cou essa
con cep ção, aper fe i ço an do-a na cri a ção e im plan ta -
ção de um novo pro je to na ci da de, co nhe ci do lo cal -
men te e, ago ra, na ci o nal men te, por que foi um pro je to
pre mi a do re cen te men te, como Pro je to Ter ra, que in -
te gra ações de cu nho so ci al, am bi en tal, ur ba nís ti co,
ten do como foco não mais re giões como a da Gran de
São Pe dro, que são re giões de man gue za is, mas os
mor ros da ci da de de Vi tó ria.

Em 1996, se guin do as ori en ta ções da Rio 92,
lan ça mos a ini ci a ti va pi o ne i ra no Bra sil de es ta be le -
cer uma Agen da 21 para a nos sa ci da de. Esse pro je to 
foi de no mi na do Vi tó ria do Fu tu ro e, hoje, é apon ta do
pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te como uma re fe rên -
cia na ci o nal. No pró xi mo ano, será ce le bra da a con fe -
rên cia mun di al Rio+10, em Jo a nes bur go. Essa, na mi -
nha vi são, é uma ex ce len te opor tu ni da de para unir
es for ços e am pli ar o nú me ro de ci da des bra si le i ras
que pla ne jem o seu de sen vol vi men to sus ten tá vel nos
mol des da Agen da 21.

Por isso, a pers pec ti va de in te gra ção, na mi nha
opi nião, deve nor te ar a ter ce i ra ver ten te, o ter ce i ro pi -
lar do que con si de ro a Re for ma Urba na bra si le i ra. E a
Re for ma Urba na bra si le i ra pre ci sa ser con si de ra da
ques tão pri o ri tá ria no de sen vol vi men to na ci o nal por
tudo que dis se e por tudo que vi ven ci a mos, cada
hora, cada mo men to, cada mi nu to, nas ci da des bra si -
le i ras.

Há a ne ces si da de de es tru tu ra ção de um Mi nis -
té rio da Re for ma Urba na que in cor po re, ar ti cu le e for -
mu le as po lí ti cas se to ri a is, hoje, como dis se an te ri or -
men te, ab so lu ta men te dis per sas, quan do não ine xis -
ten tes. A cri a ção des se Mi nis té rio, por tan to, é im por -
tan te para que se oti mi ze os in ves ti men tos com par ti -
lha dos e se pro mo va a in te gra ção en tre Mu ni cí pi os e
re giões me tro po li ta nas.

Os com ple xos pro ble mas das ci da des bra si le i -
ras não po dem ser res pon di dos so men te pe los exe -
cu ti vos mu ni ci pa is. Ci da des sus ten tá ve is de vem ser
ta re fa con jun ta de go ver na do res, pre fe i tos, le gis la ti -

vos, so ci e da de, mas o Go ver no Fe de ral, nes se qua -
dro, as su me um pa pel de re le vân cia na me di da em
que deve li de rar o mo vi men to e, prin ci pal men te, es ta -
be le cer con di ções e re cur sos su fi ci en tes. Por isso de -
fen do uma Re for ma Urba na ba se a da na dis cus são de 
no vos mo de los de es tru tu ras, de ações de for ta le ci -
men to da ca pa ci da de de ges tão ur ba na dos Mu ni cí pi -
os, como ini ci a mos, ti mi da men te, com o Esta tu to das
Ci da des, e tam bém com uma po lí ti ca ur ba na in te gra -
da no âm bi to na ci o nal.

Em sín te se, uma po lí ti ca na ci o nal, mas pen sa da 
de ba i xo para cima, a par tir das ne ces si da des das
pró pri as ci da des, des ti na da a apo i ar o po der lo cal, na
pro mo ção do de sen vol vi men to sus ten tá vel, no for ta -
le ci men to da ges tão par ti ci pa ti va e na me lho ria da
qua li da de de vida dos bra si le i ros.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy por vin te
mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Exmº Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen ta rei hoje
um novo pro je to de lei para ins ti tu ir uma ren da de ci -
da da nia, uma ren da bá si ca in con di ci o nal, para se tor -
nar vi gen te a par tir de me a dos do pró xi mo man da to
pre si den ci al, por tan to, a par tir de 2005.

Qu e ro trans mi tir aos bra si le i ros, em es pe ci al, à
mi nha com pa nhe i ra no Se na do Fe de ral, Se na do ra
He lo í sa He le na – S. Exª, com todo res pe i to, tem uma
opi nião di fe ren te da que vou anun ci ar – que, di an te o
re sul ta do da con sul ta fe i ta pela Di re ção Esta du al do
Par ti do dos Tra ba lha do res, aos 1.006 de le ga dos no
Encon tro Esta du al de São Pa u lo, re a li za do em Ser ra
Ne gra, nes te fi nal de se ma na, vou per ma ne cer
pré-can di da to e dis pu tar as  pré vi as den tro do Par ti do
dos Tra ba lha do res. E faço isso por que 42% dos de le -
ga dos – pro por ção que re pre sen ta um nú me ro mu i to
sig ni fi ca ti vo de fi li a dos, de sim pa ti zan tes e da po pu la -
ção em ge ral – es ti mu la ram-me a per ma ne cer como
can di da to à Pre si dên cia, da mes ma ma ne i ra que Luís 
Iná cio Lula da Sil va e o Pre fe i to Edi mil son Ro dri gues,
de Be lém do Pará. Além dis so, por to dos os lu ga res
onde te nho an da do, um nú me ro de pes so as mu i to
gran de tem me es ti mu la do a per ma ne cer can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Anun cio, en tão, Se na dor Tião Vi a na e Se na do ra 
He lo í sa He le na, que per ma ne ce rei pré-can di da to à
Pre si dên cia, com o pro pó si to de di a lo gar com os



com pa nhe i ros Lula e Edi mil son e to dos os fi li a dos do
Par ti do dos Tra ba lha do res, da ma ne i ra mais cons tru -
ti va, res pe i to sa e ami ga pos sí vel. Lem bro que as pré -
vi as se rão pre ce di das de de ba tes e se rão re a li za das
em 3 de mar ço pró xi mo.

Den tre as pro po si ções que apre sen to ao meu
Par ti do, para o com pa nhe i ro Lula, aos meus co le gas
Se na do res e para meu Lí der, Se na dor José Edu ar do
Du tra – con vi dei S. Exª para aqui es tar pre sen te, mas,
in fe liz men te, ele teve uma in dis po si ção e pre ci sou ser 
hos pi ta li za do –, des ta co uma nova for ma de ga ran tir
uma ren da a to dos os ci da dãos bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, eis o pro je to de lei, cujo nú me ro
será de sig na do hoje, que ins ti tui a ren da bá si ca in -
con di ci o nal ou a ren da de ci da da nia e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í da, a par tir de 2005, a

ren da de ci da da nia, que se cons ti tu i rá no di -
re i to de to dos bra si le i ros re si den tes no País, 
e es tran ge i ros re si den tes há pelo me nos
cin co anos no Bra sil, não im por tan do sua
con di ção so ci o e co nô mi ca, re ce be rem, anu -
al men te, um be ne fí cio mo ne tá rio.

§1º O pa ga men to do be ne fí cio men ci o -
na do no ca put de ve rá ser de igual va lor
para to dos.

§ 2º O pa ga men to des te be ne fí cio po de -
rá ser fe i to em par ce las igua is ou men sa is.

Art. 2º Ca be rá ao Po der Exe cu ti vo de fi -
nir o va lor do be ne fí cio men ci o na do no ca -
put do ar ti go 1º, su fi ci en te para aten der às
des pe sas mí ni mas de cada pes soa com ali -
men ta ção, ha bi ta ção, edu ca ção, sa ú de,
con si de ran do para isso o grau de de sen vol -
vi men to do país e as pos si bi li da des or ça -
men tá ri as.

Art. 3º. A Jus ti ça Ele i to ral, por oca sião
do ple i to ele i to ral em 2004, sub me te rá a re -
fe ren dum po pu lar a pro pos ta con ti da no ca -
put do ar ti go 1º.

§ 1º. Caso apro va da a pro pos ta con ti -
da no ca put des te ar ti go, o Po der Exe cu ti vo
de ve rá en vi ar, em 30 dias, ao Con gres so
Na ci o nal um cré di to adi ci o nal, con sig nan do, 
no Orça men to da União, para o exer cí cio fi -
nan ce i ro de 2005, do ta ção or ça men tá ria su -
fi ci en te para im ple men tar o pro je to.

§ 2º. A par tir de 2005, os pro je tos de
lei re la ti vos aos pla nos plu ri a nu a is e a di re -
tri zes or ça men tá ri as de ve rão es pe ci fi car os

can ce la men tos e as trans fe rên ci as de des -
pe sas, bem como ou tras me di das jul ga das
ne ces sá ri as à exe cu ção do pro gra ma.

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

Ora, diz a jus ti fi ca ti va, Se na dor Tião Vi a na:

O pro fes sor do Mas sa chus sets Insti tu -
te of Tech no logy (MIT) Ro bert M. So low, la u -
re a do com o No bel de Eco no mia, dá as
boas-vin das ao de ba te so bre a vi a bi li da de
da Ren da Bá si ca Incon di ci o nal, no pre fá cio
do li vro What’s Wrong with a Free Lunch?
(O que há de er ra do com um al mo ço grá -
tis?, 2001) de Phi lip pe Van Pa rijs e ar gu -
men ta em de fe sa de uma ren da bá si ca, em
de ba te com au to res como Her bert A. Si mon, 
Anne I. Alstott, Wade Rath ke, Emma Rots -
child e ou tros. A ren da bá si ca uni ver sal a
um ní vel de sub sis tên cia con tri bu i ria, se gun -
do o fi ló so fo e eco no mis ta Phi lip pe Van Pa -
rijs, para pro mo ver a jus ti ça, au men tan do a
li ber da de dos in di ví du os, me lho ra ria a vida
das mu lhe res e aju da ria na pre ser va ção do
meio am bi en te. Acre di ta o pro fes sor Ro bert
So low, ao le var em con si de ra ção ati tu des
que di fe rem das que pre va le cem atu al men te 
so bre o tra ba lho e a re mu ne ra ção, que essa 
idéia, no que diz res pe i to ao di re i to bá si co
con fe ri do a to das as pes so as e por apre sen -
tar um cus to subs tan ci al, pre ci sa ser se ri a -
men te exa mi na da em suas van ta gens e
des van ta gens. Esse de ba te ori gi nal men te
pu bli ca do no pe rió di co Bos ton Re vi ew de
ou tu bro a de zem bro de 2000, bem como a
ex po si ção fe i ta por Phi lip pe Van Pa rijs para
o se mi ná rio in ter na ci o nal ”Po lí ti cas e Instru -
men tos para Com ba ter a Po bre za na União
Eu ro péia: uma ren da mí ni ma ga ran ti da“, or -
ga ni za do pela pre si dên cia por tu gue sa da
União Eu ro péia, cons ti tu em in di ca ti vos de
como ama du re for te men te a pro po si ção
nes te iní cio do sé cu lo XXI. 

Va mos tor nar o con ce i to o mais cla ro
pos sí vel e co men tar os seus prós e con tras,
se guin do a re fle xão de um dos prin ci pa is
fun da do res da rede eu ro péia da ren da bá si -
ca o pro fes sor Van Pa rijs. 

A ren da bá si ca é uma ren da paga por
uma co mu ni da de – pode ser uma vila, um
mu ni cí pio, um Esta do, um país, um con jun to 
de pa í ses, um con ti nen te ou o Pla ne ta Ter ra 



– a to dos os seus mem bros in di vi du al men te, 
não im por ta a sua ori gem, raça, sexo, ida de, 
con di ção ci vil ou so ci o e co nô mi ca. Por tan to,
o di re i to não está con di ci o na do à sua si tu a -
ção fi nan ce i ra ou a qual quer exi gên cia de
tra ba lho. 

A ren da bá si ca é paga em di nhe i ro
não na for ma de bens ou ser vi ços, nem de
cu pons ou se los que só po dem ser gas tos
em cer to tipo de bens, como ali men tos. Não
en vol ve qual quer res tri ção ao que a pes soa
vá fa zer com os re cur sos, quan to à na tu re za 
ou ao rit mo do con su mo ou in ves ti men to
que ela aju da a fi nan ci ar. Ela com ple men ta,
e não subs ti tui, trans fe rên ci as na for ma de
bens e ser vi ços exis ten tes, como os da edu -
ca ção e sa ú de pú bli cas.

A ren da bá si ca é paga de ma ne i ra re -
gu lar, em in ter va los que po dem ser de um
mês, ou com ou tra fre qüên cia, por exem plo,
uma vez ao ano. Pode ser paga em che que
ou me di an te um car tão de cré di to, com va li -
da de de um ano, com di re i to a uma re ti ra da
men sal, como é fe i to no Bra sil, pela Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, o Pro gra ma de Ga ran -
tia de Ren da Mí ni ma as so ci a do à edu ca ção
ou o Bol sa-Esco la, que já atin ge 4 mi lhões
de fa mí li as. Pode tam bém ser com ple men ta -
da com ca pi tal bá si co, uma quan tia que se -
ria paga a to dos uma vez em sua vida, a
exem plo do pro pos to por Tho mas Pa i ne, em 
1795. 

O pri me i ro-mi nis tro Tony Bla ir, em abril 
de 2001, pou co an tes de o Par ti do Tra ba -
lhis ta sa grar-se ven ce dor nas ele i ções de
maio de 2001, anun ci ou nova ini ci a ti va: o
Fun do Pa tri mo ni al da Cri an ça (Child Trust
Fund), pelo qual todo ci da dão nas ci do no
Re i no Uni do, a par tir de 2003, terá di re i to a
re ce ber um ca pi tal de, pelo me nos, 250 li -
bras es ter li nas. Se a cri an ça for de fa mí lia
po bre, a quan tia ofe re ci da será de 500 li -
bras. Qu an do a cri an ça com ple tar 5 anos,
11 anos e 16 anos de ida de, o go ver no de -
po si ta rá de 50 a 100 li bras, sen do essa úl ti -
ma quan tia no caso de uma fa mí lia po bre.
Uma vez de po si ta da, aque la soma pas sa a
ren der ju ros, de tal for ma que cada pes soa,
ao com ple tar 18 anos, terá um ca pi tal bá si -
co para ini ci ar a vida.

A ren da bá si ca pode ser paga por uma 
co mu ni da de po lí ti ca, por um go ver no mu ni -

ci pal, es ta du al, ou pre fe ri vel men te pela
União, ide al men te pela co or de na ção de es -
for ços dos três ní ve is de go ver no, po den do
ha ver pro ce di men tos ado ta dos pe las na ções
do mes mo con ti nen te, com vis tas à ex ten são
dos di re i tos so ci a is se me lhan tes a to dos os
se res hu ma nos. Po der-se-á pen sar, por tan to,
que um dia o di re i to de par ti ci par da ri que za
das Amé ri cas será es ten di do a to dos os re si -
den tes, do Alas ca à Pa ta gô nia.

A ren da bá si ca pode ser fi nan ci a da de
modo es pe cí fi co e vin cu la do, re la ci o nan do-a 
ao va lor adi ci o na do em al gu mas ou em to -
das as ati vi da des pro du ti vas, ou sim ples -
men te ser paga pelo con jun to de re ce i tas de 
di ver sas fon tes, in clu in do os di vi den dos de
ati vos de pro pri e da de pú bli ca, como os de -
ma is gas tos go ver na men ta is.

A ren da bá si ca é paga a to dos os
mem bros da so ci e da de, po den do-se exi gir
um tem po de re si dên cia mí ni mo, como de
um ano, no caso do Alas ca. O di re i to deve
ser de to das as pes so as, sem ve ri fi ca ção de 
sua si tu a ção fi nan ce i ra, por tan to com o sen -
ti do ex ante, di fe ren te dos sis te mas que
nor mal men te ope ram ex post, ou seja, de -
po is de se ve ri fi car a ren da do be ne fi ciá rio.

A ren da bá si ca não tor na os ri cos mais 
ri cos, pois os re la ti va men te mais ri cos con -
tri bu em mais para o seu fi nan ci a men to com
o pa ga men to de im pos tos que os re la ti va -
men te mais po bres. Va mos su por que o Pro -
du to Inter no Bru to Bra si le i ro, de apro xi ma -
da men te R$ 1,1 tri lhão, que des se to tal se -
pa rás se mos R$ 100 bi lhões para dis tri bu ir
igual men te en tre to dos os 170 mi lhões de
bra si le i ros. Como a ri que za na ci o nal é hoje
dis tri bu í da de ma ne i ra de si gual, cer ta men te
a re par ti ção igua li tá ria de R$ 100 bi lhões
ge ra ria im por tan te efe i to de di mi nu i ção da
de si gual da de. 

De qual quer for ma, esta é sem pre uma 
ques tão que nos in tri ga: será efe ti va men te
me lhor para os mais po bres que tam bém se 
dê aos ri cos? Da pri me i ra vez que me de pa -
rei com o con ce i to de ren da bá si ca, tam bém 
foi a mi nha re a ção de que se de ve ria pri me i -
ro con fe rir o di re i to aos que pou co ou nada
têm, como no pro je to de lei que apre sen tei
no Se na do bra si le i ro, em abril de 1991, que
ins ti tui um im pos to de ren da ne ga ti vo. Lem -
bro que esse pro je to foi apro va do por con -



sen so de to dos os par ti dos em de zem bro de 
1991 e en con tra-se até hoje com o pa re cer
fa vo rá vel do De pu ta do Ger ma no Ri got to, em 
tra mi ta ção na Co mis são de Fi nan ças da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Hoje, en tre tan to, ob ser vo que a ex pe riên cia e
a re fle xão acu mu la das in di cam que a ren da bá si ca
será me lhor para os po bres do que a al ter na ti va de
uma ren da mí ni ma ga ran ti da con di ci o na da à ve ri fi -
ca ção fi nan ce i ra dos be ne fi ciá ri os, pe las se guin tes
ra zões:

1. A pro por ção de co ber tu ra dos be ne -
fi ciá ri os é mu i to mais alta em um sis te ma
uni ver sal do que se hou ver a ne ces si da de
de ve ri fi ca ção de quan to cada um ga nha.

2. Não há qual quer es tig ma, sen ti men -
to de ver go nha ou hu mi lha ção em re ce ber
um be ne fí cio que é con ce di do a to dos por
uma ques tão de ci da da nia. Eli mi na-se todo
pro ce di men to bu ro crá ti co e in tru so de con -
tro le para se sa ber se a pes soa é ou não
des ti tu í da.

3. Em um sis te ma de ren da bá si ca, o
pa ga men to re gu lar do be ne fí cio não é in ter -
rom pi do ao se ace i tar um em pre go com ren -
da aci ma de de ter mi na do pa ta mar, como
se ria um sis te ma con ven ci o nal, con di ci o na -
do à si tu a ção fi nan ce i ra dos be ne fi ciá ri os.
Isso sig ni fi ca re mo ver um as pec to da ar ma -
di lha do de sem pre go co mu men te as so ci a do 
a sis te mas con ven ci o na is de be ne fí ci os.

A ren da bá si ca faz sem pre va ler o es -
for ço do tra ba lho. Uma vez que a pes soa
pode man ter o va lor in te gral de sua ren da
bá si ca, quer es te ja tra ba lhan do ou não, ela
com cer te za es ta rá numa si tu a ção me lhor
quan do es ti ver tra ba lhan do do que quan do
es ti ver de sem pre ga da. 

O fato de a ren da bá si ca ser pro vi da a
cada pes soa, in de pen den te men te de es tar
tra ba lhan do ou ter a dis po si ção para tra ba -
lhar, ca u sa im por tan te efe i to so bre o mer ca -
do de tra ba lho. Ela dá ao tra ba lha dor um po -
der de bar ga nha e uma li ber da de de es co -
lha mu i to ma i or do que se não exis tis se.
Con ce de aos tra ba lha do res mu i to ma i or
pos si bi li da de de es co lha di an te de ofer tas
de tra ba lho ca rac te ri za das por con di ções
hu mi lhan tes, su bu ma nas ou pró xi mas da
es cra vi dão. Para aque las pes so as que por
ve zes não en con tram al ter na ti va de so bre vi -

vên cia que não seja a ven da de seu cor po,
a pros ti tu i ção, ou o ofe re ci men to de seus
prés ti mos a qua dri lhas de nar co trá fi co, a
ren da bá si ca pode re pre sen tar o res ga te da
dig ni da de.

Há que se fa zer o cál cu lo para se ve ri -
fi car que pos si vel men te dar a to dos não
seja mais caro, e sim mais ba ra to, do que
dar so men te aos po bres. Com uma tec no lo -
gia in for ma ti za da e efi ci en te de co le ta de
im pos tos e pa ga men to de trans fe rên ci as, é
pro vá vel que os cus tos se jam mais ba i xos
em um sis te ma uni ver sal em que to dos sa i -
bam pre vi a men te que se rão be ne fi ci a dos.

É per fe i ta men te pos sí vel ca mi nhar mos 
gra du al men te dos di ver sos de se nhos de
pro gra mas de ren da mí ni ma e se gu ri da de
so ci al, tais como já es tão sen do im ple men -
ta dos no Bra sil, para a ren da bá si ca uni ver -
sal, de ma ne i ra a as se gu rar a to das as pes -
so as o di re i to ina li e ná vel de par ti ci par da ri -
que za da Na ção e ter o su fi ci en te para as
suas ne ces si da des vi ta is.

O Pro fes sor Jo seph Sti glitz sa li en tou,
em sua con fe rên cia para a Indus tri al Re la ti -
ons Re se arch Asso ci a ti ons, em Bos ton, em
ja ne i ro de 2000, que os sin di ca tos de tra ba -
lha do res e ou tras ”for mas ge nu í nas de
auto-or ga ni za ção po pu lar são cha ves para o 
de sen vol vi men to eco nô mi co-de mo crá ti co“.
Exem plo dis so é o que está ocor ren do na
Áfri ca do Sul, onde foi or ga ni za do um mo vi -
men to pela im plan ta ção de uma ren da bá si -
ca, que con ta com o apo io de di ver sas ins ti -
tu i ções, como a Alli an ce for Chil dren’s Enti -
tle ment to So ci al Se cu rity, a Black Sash, a
Child He alth Po licy Insti tu te, a Con gress of
South Afri can Tra de Uni ons, a De ve lop ment
Re sour ces Cen tre, a ESST, a Gen der Advo -
cacy Pro gram me, a Com mu nity Law Cen tre
(UWC), a Sout hern Afri can Cat ho lic Bis -
hops’ Con fe ren ce, a South Afri can Coun cil
of Chur ches, a South Afri can NGO Co a li ti on, 
a Tre at ment Acti on Com pa ign e ou tras ins ti -
tu i ções da que le país, so bre tu do ins ti tu i ções
que re pre sen tam as en ti da des re li gi o sas, os 
mo vi men tos de tra ba lha do res e as prin ci pa -
is cen tra is sin di ca is de tra ba lha do res. Se -
gun do do cu men to en dos sa do por es sas ins -
ti tu i ções, a im plan ta ção de um pro gra ma de
ren da bá si ca in con di ci o nal tem o ob je ti vo de 
es ti mu lar o de sen vol vi men to da igual da de



eco nô mi ca, pro mo ver a es ta bi li da de da fa -
mí lia e da co mu ni da de, pos si bi li tan do a to -
das as pes so as te rem aten di das as suas
ne ces si da des vi ta is e as se gu ra da uma ma i -
or dig ni da de.

Na que le país, pro põe-se uma co ber tu -
ra uni ver sal, des de o nas ci men to até a mor -
te, sem que seja ne ces sá ria qual quer com -
pro va ção de ren di men tos. A rede de se gu ri -
da de so ci al de ve rá ser ex pan di da, de for ma
que ne nhu ma pes soa ve nha a re ce ber me -
nos do que re ce bia an tes da im plan ta ção do 
pro gra ma. Eles pro põem que o be ne fí cio
seja efe tu a do por meio de ins ti tu i ções pú bli -
cas, que fa ci li te o pa ga men to a to dos, mes -
mo nos lo ca is onde não exis te a rede ban -
cá ria. Uma par te subs tan ci al dos cus tos do
pro gra ma de ve rá ser co ber ta pro gres si va -
men te por um sis te ma de im pos tos, o que
irá de mons trar a so li da ri e da de de to dos e o
es for ço con jun to para eli mi nar a po bre za, e
ne nhum pro gra ma de se gu ri da de so ci al de -
ve rá ser afe ta do. O exem plo da Áfri ca do Sul 
de ve rá ser ob ser va do, pois esse é um país
rico e uma jo vem de mo cra cia com ca rac te -
rís ti cas de po bre za e de si gual da de se me -
lhan tes às do Bra sil.

Fe liz men te, no Bra sil, as prin ci pa is
cen tra is sin di ca is – como a CUT, a For ça
Sin di cal, a CGT, o CAT –, o MST, a CNBB, a 
Ação da Ci da da nia con tra a Mi sé ria e pela
Vida, do Be ti nho, e di ver sos Par ti dos Po lí ti -
cos têm hoje apo i a do a ga ran tia de ren da
mí ni ma para to dos os bra si le i ros.

Fal ta ago ra im ple men tá-la por meio da
me di da mais ra ci o nal pos sí vel, da for ma
como está con subs tan ci a da no pro je to de lei 
que ins ti tui a Ren da de Ci da da nia, que hoje
apre sen to.

Sa li en to, Sr. Pre si den te, que no art. 3º está ex pli -
ci ta do que ”a Jus ti ça Ele i to ral, por oca sião do ple i to
em 2004, sub me te rá a re fe ren dum po pu lar a pro pos -
ta con ti da no ca put do art. 1º.“

Se ria a ma ne i ra de to dos os bra si le i ros po de rem 
de ba ter e, mu i to cons ci en tes da pre sen te pro po si ção, 
co lo cá-la efe ti va men te em prá ti ca e com o apo io de
to dos. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – (Fa zen do soar a cam pa i nha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vou con clu ir, Sr. Pre si den te, mas an tes gos ta ria de
con ce der um apar te ao Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Meu caro
Se na dor Edu ar do Su plicy, gos ta ria de re gis trar e re a -
fir mar mi nha ad mi ra ção pela pre ga ção his tó ri ca que
V. Exª faz da tese da ren da mí ni ma, pre ga ção que já
ex tra po la uma dé ca da de luta den tro do Se na do Fe -
de ral. O que po de mos ob ser var é que, em vá ri os
Esta dos, há pro gra mas, in clu si ve fe de ra is, que se -
guem o prin cí pio do Pro gra ma de Ren da Mí ni ma pro -
pos to por V. Exª, mu dan do a for ma, mas res pe i tan do
a in ten ção e a con cep ção ori gi na is. V. Exª ba se ou-se
em uma ex pe riên cia bem-su ce di da em vá ri os pa í ses
e que re dun dou em uma tese hoje co nhe ci da no Bra -
sil in te i ro e ago ra re a fir ma da por este pro je to que se -
ria ma te ri a li za do a par tir de 2005. Espe ro que to das
as au to ri da des bra si le i ras que bus cam a in clu são so -
ci al por meio de pro gra mas al ter na ti vos de ren da mí -
ni ma te nham o ple no re co nhe ci men to de que a ori -
gem, o cri a dor e aque le que mais lu tou, em toda a
nos sa his tó ria, pela im plan ta ção des se mo de lo no
Bra sil é exa ta men te V. Exª. Pa ra béns e con te com o
apo io ab so lu to da que les que acre di tam num Bra sil
sem fome e sem mi sé ria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Tião Vi a na, pe las pa la vras
de apo io. Espe ro po der con ti nu ar de ba ten do esta pro -
po si ção, para que to dos os com pa nhe i ros do nos so
Par ti do, dos de ma is Par ti dos afi na dos co nos co, bem
como dos Par ti dos que com põem a base do Go ver no
pos sam com pre en der essa pro po si ção.

Sr. Pre si den te, an tes de en cer rar, é im pres cin dí -
vel di zer uma pa la vra so bre um ou tro as sun to. Re fi -
ro-me às pro vi dên ci as ado ta das pelo Se cre tá rio de
Se gu ran ça de São Pa u lo, Mar co Vi ní cio Pe trel luz zi,
bem como pelo Mi nis tro da Jus ti ça, Aloy sio Nu nes
Fer re i ra e seu Se cre tá rio Na ci o nal de Di re i tos Hu ma -
nos, Pa u lo Sér gio Pi nhe i ro, em re la ção à pro te ção à
vida do Pre si den te do Insti tu to São Pa u lo Con tra a Vi -
o lên cia, Edu ar do Ca po bi an co, que on tem es ca pou
por pou co de ser as sas si na do. Vá ri os ti ros fo ram pro -
fe ri dos con tra ele por pes so as que che ga ram em mo -
to ci cle tas e in va di ram a por ta do seu es cri tó rio. Pela
pro vi dên cia de Deus, pelo fato de ele es tar se gu ran do 
uma pas ta, que o pro te geu de al guns ti ros, e tal vez al -
gu ma sor te, ele es ca pou da mor te e foi ape nas le ve -
men te fe ri do na per na, sem gra vi da de. Mas os ti ros
eram para ma tar, Sr. Pre si den te, jus ta men te al guém
que es ta va se em pe nhan do em de nun ci ar o ar bí trio e
a vi o lên cia que, in fe liz men te, ocor rem na nos sa me -
tró po le de São Pa u lo.

Mu i to obri ga do.



Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re,
como Lí der, por cin co mi nu tos.

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, hoje, na ci da de do Re ci fe, está 
sen do re a ber ta, como mu seu, a pri me i ra si na go ga
das Amé ri cas. Esse é um fato im por tan te para to dos
nós, per nam bu ca nos, para nós, bra si le i ros, por que,
nas Amé ri cas, o pri me i ro lu gar onde se ad mi tiu a pre -
sen ça dos ju de us – mes mo que, na que le mo men to,
como cris tãos no vos, a fim de que pu des sem li vre -
men te exer ci tar toda a sua li tur gia re li gi o sa – foi exa -
ta men te o Re ci fe, o Bra sil. 

Esse fato ad qui re para to dos nós uma di men são 
mu i to gran de como exem plo de to le rân cia. Du ran te a
ocu pa ção, pe los ho lan de ses, da que la re gião bra si le i -
ra, ain da sob o jugo do im pé rio por tu guês – de um im -
pé rio por tu guês que, jun to com a Espa nha e a Itá lia,
os Esta dos pa pa is ita li a nos, exer ci ta va na Eu ro pa a
cé le bre e fa mo sa Inqui si ção –-, Re ci fe foi a ter ra da li -
ber da de re li gi o sa e da to le rân cia. 

Estou fa zen do esta ho me na gem por um mo ti vo
que nos or gu lha a nós, per nam bu ca nos, mas tam bém 
pela pre o cu pa ção com este mo men to de tan ta in to le -
rân cia no mun do, prin ci pal men te re li gi o sa. Gran de
par te da prá ti ca ter ro ris ta tem a sua ori gem na in to le -
rân cia das re li giões. Mata-se em nome de Deus.

Um ou tro as pec to, além da ques tão da in to le -
rân cia – e por isso a nos sa ho me na gem a esse fato
his tó ri co de to le rân cia re li gi o sa nas nos sas ter ras per -
nam bu ca nas –-, é Isra el. Aque le país, que hoje re pre -
sen ta a co mu ni da de ju da i ca e que du ran te mu i to tem -
po vi veu a sua diás po ra, exer ce hoje um pa pel pro fun -
da men te in to le ran te. Não é ten tan do trans for mar o lí -
der da au to ri da de pa les ti na, Yas ser Ara fat, em ter ro -
ris ta –– que não o é –– que Isra el vai re sol ver o pro -
ble ma do Ori en te Mé dio, o pro ble ma do sec ta ris mo,
do ter ro ris mo de al gu mas fac ções do povo pa les ti no,
que res pon dem tal vez mu i to mais à in to le rân cia de
Isra el do que a uma po lí ti ca de fi ni da. Não será com
bom bar de io nem com a cas sa ção do Sr. Ara fat que
Isra el vai se igua lar a qual quer país que ten ta com ba -

ter o ter ro ris mo. Infe liz men te, o país pra ti ca um ter ro -
ris mo de Esta do.

A so lu ção do Ori en te Mé dio pas sa por uma con -
cep ção de paz, do diá lo go en tre as par tes, da exis tên -
cia do Esta do de Isra el con vi ven do pa ci fi ca men te
com o Esta do Pa les ti no. Fora dis so, evi den te men te, o
que há é mais um foco de ten são, um foco de in to le -
rân cia.

Que o exem plo do Re ci fe pos sa nos aju dar a re -
fle tir no sen ti do de que é pos sí vel a con vi vên cia com
to le rân cia, par ti cu lar men te na ques tão re li gi o sa.

Sr. Pre si den te, uma ou tra co mu ni ca ção que de -
se jo fa zer é so bre um en con tro in ter na ci o nal re a li za -
do na Argen ti na, ao qual es ti ve pre sen te. Não fui lá
para ver a cri se pela qual pas sa o país, por que, como
bra si le i ro, eu po de ria in clu si ve di mi nu ir al gu ma das
an gús ti as dos ar gen ti nos, já que pas sa mos por tan tos 
pa co tes, por tan tas in ter ven ções no sis te ma fi nan ce i -
ro, a nos sa his tó ria, in fe liz men te, é de in ter ven ções,
de so bres sal tos e de an gús ti as, e o povo ar gen ti no
está pas san do por isso ago ra. Eu tive o la men tá vel
des pra zer de ver como eles ago ra es tão en fren tan do
o pro ble ma gra ve e con cre to da cri se. Eu fui à Argen ti -
na para um en con tro in ter na ci o nal, um fó rum que dis -
cu tiu res pon sa bi li da de po lí ti ca. 

Qu e ro aqui sa li en tar al guns pon tos prin ci pa is
des se fó rum que dis cu tiu, fun da men tal men te, a res -
pon sa bi li da de po lí ti ca fren te a três ques tões bá si cas
re la ti vas à mu lher: vi o lên cia, gra vi dez in de se ja da e
Aids. Na que la oca sião, co me mo ra va-se o “Dia Inter -
na ci o nal da Aids”. 

Qu e ro di zer ao Se na do e à so ci e da de bra si le i ra
que, com mu i ta sa tis fa ção, vi mos, na que le en con tro,
o Bra sil ser re ve ren ci a do como um dos pa í ses que
apre sen tou e vem apre sen tan do gran des avan ços
nos três as sun tos ali dis cu ti dos. É cla ro que ain da há
mu i to o que fa zer, por que a vi o lên cia exis te no País,
não há me ca nis mos de pre ven ção mu i to de fi ni dos,
em bo ra a le gis la ção já te nha avan ça do, as sim como o 
Mi nis té rio da Sa ú de, na ques tão da gra vi dez in de se -
ja da – in clu si ve fui Re la tor, aqui no Se na do, de um
pro je to so bre pla ne ja men to fa mi li ar –– e da Aids. Pa -
re ce-me que, nes se caso es pe cí fi co, to dos nós, bra si -
le i ros, de ve mos fi car sa tis fe i tos. Atu al men te, em re la -
ção àque les que apre sen tam o ví rus da Aids, os re -
sul ta dos têm sido bem alen ta do res; e mais alen ta do -
res ain da em re la ção à ex pec ta ti va de vida dos que
são in fec ta dos. Há uma po lí ti ca cor re ta de en fren ta -
men to, in clu si ve dos la bo ra tó ri os far ma cêu ti cos in ter -
na ci o na is, de lu tar pela que bra das pa ten tes. Em ca -
sos con cre tos, pre vis tos em lei, como esse, há a pos -



si bi li da de de ser mos vi to ri o sos na Orga ni za ção Mun -
di al do Co mér cio. 

A par da sa tis fa ção de, como bra si le i ro, ter sido
brin da do por esse re co nhe ci men to de toda a Amé ri ca 
La ti na, fiz a pro pos ta – dos 12 re tro vi ra is que exis tem,
o Bra sil pro duz pelo me nos sete nos seus la bo ra tó ri os 
es ta ta is, a par tir da Fi o cruz, in clu si ve com a par ti ci pa -
ção do la bo ra tó rio de Per nam bu co, o La fe pe, um dos
gran des la bo ra tó ri os es ta ta is que te mos – de que
toda a Amé ri ca La ti na pres si o nas se o Go ver no bra si -
le i ro para que a pro du ção des ses me di ca men tos não
su bor di na dos à sa nha do lu cro das in dús tri as far ma -
cêu ti cas in ter na ci o na is não se des ti nas se ape nas ao
con su mo in ter no. Que o Bra sil fi zes se isso em par ce -
ria com toda a Amé ri ca La ti na, para toda a Amé ri ca
La ti na. Se ria a de mons tra ção de uma vi são po lí ti ca
hu ma nis ta que o Bra sil da ria para o mun do e, ao mes -
mo tem po, a de mons tra ção de que não so mos im pe ri -
a lis tas. Cre io que se ria im por tan te re a li zar essa pres -
são para que pu dés se mos, jun tos, mais uma vez, der -
ro tar essa oti mi za ção de lu cros, que é o que move a
in dús tria far ma cêu ti ca in ter na ci o nal, com a qual pre -
ci sa mos aca bar. 

O Bra sil foi de fun da men tal im por tân cia na
ques tão do com ba te à Aids. 

Era a co mu ni ca ção que eu que ria fa zer em
nome do Par ti do Po pu lar  So ci a lis ta, que, mes mo em
opo si ção ao Go ver no do Sr. Fer nan do Hen ri que Car -
do so, re co nhe ce que, nes sa ma té ria, nes sa  dis pu ta
in ter na ci o nal, in clu si ve com a par ti ci pa ção do Mi nis -
té rio da Sa ú de, es ta mos dan do uma de mons tra ção
de ca pa ci da de, com pe tên cia e, prin ci pal men te,
de vi são hu ma nis ta.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
–– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im pren sa
na ci o nal di vul gou, por to dos os me i os e em vá ri os mo -
men tos, a si tu a ção de ex cep ci o na li da de vi ven ci a da
pela po pu la ção do Espí ri to San to, em ra zão das in ten -
sas chu vas que ocor rer ram  em todo o Esta do.

De fato, de po is de um lon go pe río do de es ti a -
gem que mar cou o úl ti mo pe río do seco em nos so
Esta do, le van do in clu si ve à si tu a ção de emer gên cia
os Mu ni cí pi os de Ale gre, Con ce i ção da Bar ra, Ita ra na, 
Ba i xo Gu an du, Pan cas, San ta Ma ria de Je ti bá, São
Do min gos do Nor te e São Ro que do Ca naã, as chu -
vas vol ta ram no iní cio da pri ma ve ra e se in ten si fi ca -

ram gra da ti va men te nos me ses de ou tu bro e no vem -
bro. A par tir do úl ti mo dia 16 de no vem bro, os ín di ces
de pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca al can ça ram li mi tes his -
tó ri cos de in ten si da de, che gan do a cho ver, num pe -
río do cur to de seis dias, mais do que três me ses se -
gui dos de chu vas nor ma is, no pe río do das águas.

As for tes chu vas, e mes mo trom bas d’água em
vá ri as lo ca li da des do in te ri or do Esta do, com so los
des pro te gi dos e pe que na ca pa ci da de de dre na gem
dos le i tos dos cór re gos e rios, pro pi ci a ram o qua dro
de di fi cul da des re la ta do pela im pren sa e le va ram à si -
tu a ção de ca la mi da de pú bli ca no Espí ri to San to, re -
gis tran do-se, como prin ci pa is im pac tos so bre a po pu -
la ção ca pi xa ba, as se guin tes ocor rên ci as: 

Cer ca de 5.000 de sa bri ga dos e 12
mor tes;

Pre ju í zos pro vo ca dos na in fra-es tru tu -
ra ur ba na e ru ral, que da de bar re i ras, des -
tru i ção de pon tes e bu e i ros, des mo ro na -
men to de mu ros de con ten ção e de ha bi ta -
ções; 

Iso la men to de co mu ni da des e per da
da pro du ção agrí co la, par ti cu lar men te da
pro du ção de hor ti gran je i ros;

Sur gi men to de cra te ra no KM 93 da
BR-101, in ter rom pen do a li ga ção com o
Nor des te do País por essa ro do via. Os seis
mil ve í cu los diá ri os que usam essa ro do via
che ga ram a uti li zar um con tor no al ter na ti vo
– BR-259, até al can çar Nova Ve né cia e São
Ma te us – que au men ta em 120 Km a dis tân -
cia per cor ri da, an tes da nor ma li za ção par ci -
al da BR-101, com o apo io do DNER e do
Exér ci to Bra si le i ro;

Qu e da de bar re i ras e ár vo res em ro do -
vi as pa vi men ta das (BR-262, BR-101 e em
vá ri as ro do vi as es ta du a is), im pe din do ou di -
fi cul tan do o trá fe go de ve í cu los;

Estra das vi ci na is tor na ram-se in tran si -
tá ve is em to dos os Mu ni cí pi os do in te ri or do
Esta do, com for ma ção de bar re i ras, que da
de ár vo res e des tru i ção de pon tes, pon ti -
lhões e bu e i ros;

Des tru i ção de re des de dre na gem plu -
vi al e de es go tos em vá ri as se des mu ni ci pa -
is e dis tri ta is do in te ri or, co lo can do sob ris co 
de con ta mi na ção a po pu la ção re si den te;

Des tru i ção de ruas e ave ni das, as sim
como re des de ilu mi na ção pú bli ca, com vul -
to sos pre ju í zos à in fra-es tru tu ra ur ba na;



Des tru i ção de bar ra gens nas pro pri e -
da des ru ra is, uti li za das como in fra-es tru tu -
ras de ar ma ze na men to de água para uso
agro pe cuá rio.

Embo ra os im pac tos mul ti va ri a dos das chu vas,
cer ta men te os que mais nos to ca ram fo ram os doze
óbi tos e os cer ca de cin co mil de sa bri ga dos, mu i tos
de les com re si dên ci as des tru í das ou per das ir re ver sí -
ve is de mo bi liá rio, ali men tos e ves tuá rio.

Nes se qua dro de ca la mi da de pú bli ca, de ri van do 
para tra gé di as pon tu a is em mu i tos Mu ni cí pi os do
Esta do, atu a mos jun tos – os Se na do res Ger son Ca -
ma ta, Pa u lo Har tung e o ora dor que lhes fala –, vi san -
do sen si bi li zar as au to ri da des fe de ra is para so cor rer
a po pu la ção vi ti ma da e, si mul ta ne a men te, vi a bi li zar
re cur sos para a re cu pe ra ção das ro do vi as fe de ra is e
do trá fe go em to dos os Mu ni cí pi os e co mu ni da des,
su pri min do o sen ti men to de aban do no e iso la men to
que afli ge, nes sas cir cuns tân ci as, as co mu ni da des vi -
ti ma das pe las che i as.

Em sín te se, exer cen do o pa pel de re pre sen tan tes
do Esta do do Espí ri to San to jun to ao Se na do Fe de ral,
atu a mos de for ma ar ti cu la da e con jun ta, vi san do:

Jun to ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci -
o nal, con vi dan do o Mi nis tro Ney Su as su na
para vi si tar as prin ci pa is re giões afe ta das
pe las che i as e, se gun do cri té ri os da Se cre -
ta ria Na ci o nal de De fe sa Ci vil, vi a bi li zar os
re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to emer -
gen ci al da po pu la ção e à re cu pe ra ção das
in fra-es tru tu ras ru ra is e ur ba nas se ri a men te
com pro me ti das pe las en chen tes;

Jun to ao Mi nis té rio dos Trans por tes,
so li ci tan do ao Mi nis tro Inte ri no, Dr. Alde ri co
Jef fer son da Sil va Li mas, para o qual fi ze -
mos um re la to dos prin ci pa is pre ju í zos pro -
vo ca dos nas ro do vi as fe de ra is, so li ci tan do
re co nhe ci men to do es ta do de emer gên cia
nos pon tos crí ti cos des sas ro do vi as, vi san -
do à re a li za ção das obras de re cu pe ra ção,
ne ces sá ri as e ur gen tes. Re i vin di ca mos, ain -
da, em ra zão da emer gên cia a atu a ção so li -
dá ria da que le Mi nis té rio, com o Esta do e os
Mu ni cí pi os, vi san do as se gu rar o trá fe go nas 
ro do vi as, se jam fe de ra is, es ta du a is e mes -
mo mu ni ci pa is.

Jun to ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, Dr. Fer nan do Hen ri que
Car do so, que nos re ce beu em au diên cia,
em ca rá ter ex cep ci o nal, para quem fi ze mos
um re la to su má rio da si tu a ção e das ini ci a ti -
vas que ha vía mos to ma do jun to aos Mi nis -

tros dos Trans por tes e da Inte gra ção Na ci o -
nal. Ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
en ca mi nha mos ple i to es pe ci al para a con -
clu são do con tor no de Co la ti na e do aces so
à se gun da pon te – úni ca al ter na ti va para vi -
a bi li zar aque las con di ções de trá fe go in ter -
rom pi do na BR-101 Nor te, com des vio pela
BR-259.

Nes ta opor tu ni da de, Srªs e Srs. Se na do res, es -
ta mos aqui, des ta tri bu na, para re co nhe cer a dis po si -
ção e o em pe nho com que o Go ver no Fe de ral se mo -
bi li zou para aten der às nos sas re i vin di ca ções. O Mi -
nis tro Ney Su as su na, no dia se guin te ao nos so ape lo,
vi a jou para o Espí ri to San to, vi si tan do, efe ti va men te,
al gu mas áre as mais afe ta das pe las che i as, num ges -
to de so li da ri e da de à po pu la ção ca pi xa ba, de ter mi -
nan do agi li da de nos le van ta men tos, com vis tas a
sub si di ar o re co nhe ci men to da si tu a ção de ca la mi da -
de pú bli ca.

O Mi nis tro dos Trans por tes, ao mes mo tem po,
aten den do à nos sa so li ci ta ção, e, com base em re la tó rio 
do 17º Dis tri to Ro do viá rio do DNER, de cre tou si tu a ção
de emer gên cia nos pon tos crí ti cos das ro do vi as fe de ra -
is no Espí ri to San to e de ter mi nou, ime di a ta men te, as
ini ci a ti vas para re cu pe rar emer gen ci al men te o trá fe go
na BR-101 Nor te, a mais afe ta da pe las che i as.

O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca, ao nos re ce ber, numa de fe rên cia es pe ci al em
ra zão da ex cep ci o na li da de das che i as que as so la vam 
o nos so Esta do, ou viu nos sos re la tos e pro me teu
aten der as nos sas re i vin di ca ções para a po pu la ção
ca pi xa ba, in clu si ve as se gu ran do a con clu são das
obras do con tor no de Co la ti na, com aces sos ne ces -
sá ri os à se gun da pon te, já cons tru í da.

Re gis tra mos e agra de ce mos, nes ta opor tu ni da -
de, a aten ção que as au to ri da des fe de ra is dis pen sa -
ram ao nos so Esta do, par ti cu lar men te o Exce len tís si -
mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Te mos acom pa nha do, aten ta men te, as ini ci a ti -
vas em cur so para o efe ti vo re co nhe ci men to de ca la -
mi da de pú bli ca no Espí ri to San tos pelo Go ver no Fe -
de ral, com a cer te za de que, mu i to em bre ve, se rão li -
be ra dos os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to da
po pu la ção ca pi xa ba, vi ti ma da pe las che i as.

Sr. Pre si den te, es ta mos acom pa nhan do as úl ti -
mas me di das, sob o pon to de vis ta le gal e or ça men tá -
rio, para que os re cur sos se jam efe ti va men te li be ra -
dos, a fim de que os da nos ca u sa dos pe las che i as se -
jam re pa ra dos e a vida eco nô mi ca nos Mu ni cí pi os ca -
pi xa bas vol te ao nor mal.

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



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Mar lu ce
Pin to, por per mu ta com o Se na dor Ge ral do Cân di do.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acon te ceu em
Boa Vis ta, a ca pi tal de Ro ra i ma, du ran te a se ma na de 
20 a 25 de no vem bro re cém-pas sa do, o Ama zon tech
2001. Na re a li da de, um even to que pro por ci o nou uma 
su ces são de di fe ren tes e gran des en con tros, onde
no vos ru mos para a ciên cia, a tec no lo gia e ne gó ci os
sus ten tá ve is para a Ama zô nia fo ram pro fun da e sis te -
ma ti ca men te de ba ti dos. Sem som bra de dú vi das, um
acon te ci men to de im por tân cia ím par tan to para nós,
ro ra i men ses, quan to para a Re gião Ama zô ni ca e tam -
bém para o Bra sil. 

Du ran te aque les seis dias de no vem bro, Boa
Vis ta foi sede do ma i or e mais ex tra or di ná rio even to
co mer ci al ja ma is re a li za do na re gião.

Além do es pe ta cu lar nú me ro de pre sen ças re -
gis tra das, su pe ri or a 64 mil pes so as que pas sa ram
por to dos os nove en con tros re a li za dos na for ma de
cur sos, fe i ras, pa les tras, de ba tes, bal cões e ro da das
de ne gó ci os e apre sen ta ções de pro je tos para os
mais di ver sos seg men tos co mer ci a is – como a pe -
cuá ria, a agri cul tu ra e a in dús tria, etc. –, o even to tam -
bém re u niu em Boa Vis ta um nú me ro ja ma is vis to de
lí de res go ver na men ta is, em pre sá ri os tra di ci o na is, no -
vos em pre en de do res, pro fis si o na is li be ra is, es tu dan -
tes, di ri gen tes de ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das e a
co mu ni da de ama zô ni ca em ge ral.

Sr. Pre si den te, res sal to que esse even to só au -
fe riu ta ma nhas pro por ções e até mes mo su pe rou as
ex pec ta ti vas ini ci a is gra ças à con gre ga ção de es for -
ços ha vi da en tre o Se brae, a Embra pa, a Uni ver si da -
de Fe de ral de Ro ra i ma e a ini ci a ti va pri va da.

Aliás, jus ti ça deve ser fe i ta, prin ci pal men te a es -
tas duas for ças que dis pen sam ma i o res apre sen ta -
ções, o Se brae e a Embra pa, cu jos tra ba lhos re a li za -
dos em ní vel na ci o nal e a fa vor das mi cros, pe que nas
e mé di as em pre sas to dos co nhe ce mos e apla u di mos. 
Suas pre sen ças, so ma dos os apo i os da Uni ver si da de 
Fe de ral de Ro ra i ma e da ini ci a ti va pri va da, foi o ca sa -
men to ide al que re dun dou na qui lo que hoje cha ma -
mos de uma gi gan tes ca vi tri ne de ne gó ci os e de opor -
tu ni da des, tra du zi das em po ten ci a li da des eco lo gi ca -
men te cor re tas e lu cra ti vas para a re gião.

Os seg men tos-al vos do em pre en di men to, en tre
ou tros, fo ram as in dús tri as ma de i re i ras e mo ve le i ras,

com pro je tos de re flo res ta men to e ma ne jo flo res tal; a
fru ti cul tu ra tro pi cal; a aqui cul tu ra; o ex tra or di ná rio po -
ten ci al ama zô ni co de plan tas me di ci na is e flo res or -
na men ta is; o eco tu ris mo, o tu ris mo ru ral e o tu ris mo
ci en tí fi co; a pe cuá ria in ten si va; a hor ti cul tu ra; a agri -
cul tu ra de grãos; a avi cul tu ra; a in dús tria da bor ra cha;
a mi ne ra ção; nos so po ten ci al ener gé ti co; fon tes de
gás na tu ral; má qui nas e im ple men tos agrí co las; bi o -
tec no lo gia; se men tes; in for má ti ca e trans por tes.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, com a fi na li da de de se 
abri rem no vos mer ca dos; de se pro mo ver o in ter câm -
bio de tec no lo gi as e, prin ci pal men te, in cen ti var o de -
ba te so bre o de sen vol vi men to sus ten tá vel da re gião,
cons ci en ti zan do a so ci e da de ama zô ni da das no vas
pers pec ti vas de seu de sen vol vi men to, ten do em men -
te a con ser va ção de seus re cur sos na tu ra is.

Em sín te se, ja ma is se viu, na re gião Ama zô ni ca, 
um even to tão sé rio, tão re che a do de con te ú do e que
te nha ge ra do tan ta con fi an ça e eu fo ria, quan to esse
da Ama zon tech-2001, es tru tu ra do com a fi na li da de
de pro mo ver o de sen vol vi men to ra ci o nal da Ama zô -
nia, vis lum bran do uma per fe i ta in te gra ção en tre o ho -
mem, o meio am bi en te e a tec no lo gia.

Para se ter uma idéia da gran di o si da de do even -
to, faço ques tão de ler os nú me ros fi na is re gis tra dos
pelo di re tor de es tra té gi as e ne gó ci os, Ale xan dre
Henk la in, que nos for ne ceu as se guin tes in for ma -
ções:

- mar ca ram pre sen ça mais de 64 mil
pes so as, sen do mais de 500 de ou tros Esta -
dos e qua se 100 de ou tros pa í ses;

- esse con tin gen te ge rou uma re ce i ta
ime di a ta para o Esta do de qua se R$2 mi -
lhões ape nas nos se to res ho te le i ro, de ali -
men ta ção, en tre te ni men to, com pras di ver -
sas, pas sa gens aé re as e ser vi ços; 

- a ex po si ção de pro du tos e ser vi ços
tec no ló gi cos ul tra pas sou o vo lu me de R$7,7 
mi lhões re a li za dos com 138 em pre sas ex -
po si to ras, sen do 58 em pre sas de Ro ra i ma,
44 de Esta dos da Ama zô nia Le gal, 16 de
ou tros Esta dos bra si le i ros e 13 da Gu i a na, 6 
da Ve ne zu e la e 1 vin da de Tri ni dad e To ba -
go;

- na Ro da da de Ne gó ci os, mais de 170 
em pre sas par ti ci pa ram. Cen to e qua ren ta
re a li za ram con ta tos em pre sa ri a is e as pers -
pec ti vas de re a li za ção de ne gó ci os até me a -
dos do pró xi mo ano fi cou em tor no de R$1
mi lhão;



- os dois se to res que mais se des ta ca -
ram na Ro da da de Ne gó ci os fo ram os de
ali men tos e be bi das, com pers pec ti vas de
ne gó ci os na or dem, res pec ti va men te, de
R$600 a R$200 mil;

- o se tor de in for má ti ca ge rou ne go ci a -
ções em tor no de R$80 mil; o de má qui nas
e equi pa men tos, R$60 mil e o de cos mé ti -
cos fi cou na or dem dos R$40 mil;

- a Ro da da de Pro je tos do Ama zon -
tech apre sen tou 73 pro je tos, sen do 41 de
Ro ra i ma, 27 de ou tros Esta dos bra si le i ros e
5 da Ve ne zu e la. De zo i to des ses pro je tos
des per ta ram enor me in te res se de em pre sá -
ri os, pes qui sa do res, pro du to res ru ra is e de
ins ti tu i ções fi nan ci a do ras, que os con si de ra -
ram em pre en di men tos de alta vi a bi li da de
téc ni ca e eco nô mi ca em mé dio pra zo;

- afir mou o Dr. Ale xan dre que ”den tre
os pro je tos ori gi na dos no Esta do, a Embra -
pa foi a ins ti tu i ção pes qui sa do ra que mais
se des ta cou, prin ci pal men te aque les que di -
zem res pe i to ao be ne fi ci a men to do den dê e
ao se tor ma de i re i ro“.

Vale res sal tar, Sr. Pre si den te, meus no bres Pa -
res, que, du ran te todo o even to, onde fo ram re a li za -
das 50 pa les tras, 9 cur sos téc ni cos e 10 cur sos de co -
zi nha ex pe ri men tal, mais de duas mil pes so as fo ram
ca pa ci ta das ao de sem pe nho de no vas tec no lo gi as.
Inclu si ve, sabe-se que um gru po de do nas de casa,
en tu si as ma das com seu apren di za do, já se mo bi li -
zam para a cri a ção de uma agro in dús tria para o to tal
apro ve i ta men to do caju. Essa fru ta, na tu ral e far ta em
nos so Esta do, apre sen ta con di ções de in ve já vel ri -
que za se for ex plo ra da com téc ni ca e ra ci o na li da de.
Pra ti ca men te não exis te ain da seu apro ve i ta men to
co mer ci al, cujo con su mo se faz nas for mas de suco,
do ces e ou tros sub pro du tos, além da cas ta nha, prin -
ci pal ri que za, que é do gos to na ci o nal e de gran de
pro cu ra no es tran ge i ro. 

Faço vo tos, por tan to, de que es sas do nas de
casa tam bém te nham su ces so em seu em pre en di -
men to.

Já o Su pe rin ten den te do Se brae em Ro ra i ma,
Dr. Arman do La de i ra, afir mou li te ral men te: ”O to tal da
mo vi men ta ção fi nan ce i ra pro du zi da pelo Ama zon -
tech foi de R$26,6 mi lhões, um re tor no bem ma i or do
que o in ves ti do, de qua se R$2 mi lhões. Di an te des ses 
re sul ta dos, hoje sa be mos que po de mos fa zer algo
para me lho rar nos sas vi das“.

Não res tam dú vi das, Sr. Pre si den te. Ro ra i ma, a
re gião Ama zô ni ca e o Bra sil só ga nha ram com essa
união de for ças que re sul ta ram nes sa ma ra vi lha que,
di an te de tais re sul ta dos, nos ani ma e nos dá for ça
para con ti nu ar esse tra ba lho cu jos re sul ta dos vão di -
re ta men te aten der an ti go cla mor de nos so povo: pro -
gres so, ri que za, pu jan ça e bem-es tar so ci al.

Isso só foi pos sí vel, meus no bres Co le gas, gra -
ças, além da ini ci a ti va des ses três pi la res de sus ten -
ta ção, que fo ram o Se brae, a Embra pa e a UFRR,
tam bém o apo io e a ati va par ti ci pa ção de uni ver si da -
des pri va das, go ver nos fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa -
is, agên ci as de fo men to, agen tes fi nan ce i ros, em pre -
sas co mer ci a is, in dus tri a is, agrí co las e ou tras que de -
sen vol vem pes qui sas, pro du tos e ser vi ços vol ta dos
ao agro-ne gó cio sus ten tá vel.

Devo tam bém, por de ver de jus ti ça, enal te cer
ou tras for ças, sem as qua is esse even to tal vez não te -
ria o mes mo bri lho: as pre sen ças de com pe ten tes au -
to ri da des da Ae ro náu ti ca e do Exér ci to bra si le i ro, que
fo ram e se rão sem pre mar cos vi vos em nos sas fron -
te i ras para a con so li da ção de qua is quer ou tros be ne -
fí ci os na re gião. De ve mos re co nhe cer o ines ti má vel
tra ba lho da Ae ro náu ti ca no even to, com apre sen ta -
ção de pa les tras so bre a con so li da ção do Si vam, o
Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia. Igual men te, nos -
so re co nhe ci men to e gra ti dão ao Exér ci to Bra si le i ro
pe las ex tra or di ná ri as in for ma ções so bre os tra ba lhos
de sem pe nha dos no Pro gra ma Ca lha Nor te. Aliás,
am bas as For ças se mis tu ram num tra ba lho so ci al de
vul to, cu jos be ne fí ci os atin gem di re ta men te aque las
co mu ni da des qua se es que ci das em meio à flo res ta,
que ga ran tem a so be ra nia na ci o nal vi ven do nas fron -
te i ras inós pi tas da par te mais se ten tri o nal des te País.
Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, ren do aqui mi nhas
ho me na gens aos bra vos ho mens da lei de Ro ra i ma,
po li ci a is bom be i ros, ci vis e mi li ta res, res pon sá ve is di -
re tos pela ma nu ten ção da or dem no de cor rer do
Ama zon tech 2001. Aliás, por co in ci dên cia, está pre -
sen te aqui uma co mi ti va da Po lí cia Mi li tar de Ro ra i ma, 
que nos pres ti gia nes ta ses são.

Em me lhor hora não po de ria acon te cer esse
even to. Ele ocor re exa ta men te quan do a BR-174 é
uma re a li da de – está as fal ta da – e após a ina u gu ra -
ção da ener gia elé tri ca em Ro ra i ma, im por ta da de
Guri, na Ve ne zu e la, duas obras de vi tal im por tân cia
para o de sen vol vi men to de nos so Esta do e de toda a
Re gião Ama zô ni ca.

Po de mos di zer que esse even to foi a luz que nos 
fal ta va no fim do tú nel. Afi nal, nos so po ten ci al é por
de ma is co nhe ci do: li te ral men te nos per de mos en tre
fa u na e flo ra exu be ran tes, pi san do em ri que zas in cal -



cu lá ve is ador me ci das no sub so lo, en quan to na su -
per fí cie a po bre za es pa lha da ca u sa-nos in dig na ção.
Em toda a Re gião Nor te, pos su í mos 510 mi lhões de
hec ta res pro du ti vos, pra ti ca men te in to cá ve is, além de 
20% de toda a água doce dis po ní vel no pla ne ta.

No que diz res pe i to ex clu si va men te a Ro ra i ma,
te mos tudo o que al me jam qua is quer em pre en de do -
res, qua is quer in ves ti do res. Pos su í mos ter ras fér te is
e ba ra tas, far tos ma nan ci a is de água, um cli ma fa vo -
rá vel doze me ses por ano, va ri an do en tre 23 e 31 gra -
us, e ocor rên ci as re gu la res de chu vas. Nos sa gran de -
za ter ri to ri al é su pe ri or à da ma i o ria dos pa í ses eu ro -
pe us, e nos sas fron te i ras in ter na ci o na is so mam 954
qui lô me tros li ne a res com a Ve ne zu e la e ou tros 958
com a Gu i a na, dois po ten ci a is con su mi do res. Com
tudo isso, so mos pou co mais de 350 mil ha bi tan tes, a
ma i o ria con cen tra da em Boa Vis ta, a ca pi tal, que
abri ga 200 mil. Ou seja, com tan ta ri que za e po ten ci a -
li da de, te mos uma das me no res ta xas de ha bi tan tes
por qui lô me tro qua dra do nes te País.

Con tra di ções, Sr. Pre si den te. Con tu do, de po is
des se even to, a par tir de seus ide a is, a par tir da cons -
ta ta ção da vi a bi li da de dos in ves ti men tos, a par tir da
von ta de e da res pos ta do em pre sa ri a do cons ci en te
des te País e, prin ci pal men te, a par tir do tra ba lho e da
com pe tên cia do Se brae, da Embra pa, de nos sa Uni -
ver si da de Fe de ral e de tan tas ou tras en ti da des sé ri as
que com pu se ram aque le ce ná rio que foi o Ama zon -
tech 2001 em Ro ra i ma, no vos ru mos fo ram tra ça dos
para nos sa eco no mia e nos sa re a li da de. De ago ra em 
di an te, a dura re a li da de de nos so povo ama zô ni da
toma novo co lo ri do para a ma te ri a li za ção de nos so
ma i or e mais an ti go so nho: ma i or igual da de com as
de ma is re giões des te imen so e rico País.

E o me lhor dis so tudo, Sr. Pre si den te, é sa ber -
mos que o Pro je to Ama zon tech veio para fi car na Re -
gião Ama zô ni ca e terá ca rá ter iti ne ran te. Este ano
mar cou pre sen ça em Ro ra i ma. Ama nhã, com o mes -
mo fô le go e bri lhan tis mo, mar ca rá pre sen ça em ou tro
Esta do da Ama zô nia, e as sim su ces si va men te, até
que con so li de, em toda nos sa Ama zô nia Le gal, seus
no bres ob je ti vos, vol ta dos, sem pre e pri o ri ta ri a men te, 
para o de sen vol vi men to sus ten tá vel de toda a re gião.

Esse foi, por tan to, um acon te ci men to ím par
para os ro ra i men ses e para toda a re gião. Qu i çá seja
o mar co tão es pe ra do por nos so povo, aque le que,
em de fi ni ti vo, cra va a data de uma nova fron te i ra em
di re ção ao co nhe ci men to, à far tu ra e à bem-aven tu -
ran ça.

Sr. Pre si den te, meus no bres Co le gas, sem pre
que ma ni fes to des ta tri bu na meus sen ti men tos para
com Ro ra i ma e a Re gião Ama zô ni ca, faço-o na for ma

do ape lo e do aler ta. Hoje, foi di fe ren te. Hoje fa lei não
de so nhos, mas de re a li za ção. Não cla mei por re cur -
sos, mas, sim, con tei so bre re sul ta dos.

Vol ta rei, te nho cer te za, para mu i tas e mu i tas ou -
tras ve zes re cla mar por ver bas, por pro je tos e tan tas
ou tras re a li za ções para as qua is ne ces si ta mos –
como qual quer ou tro Esta do ne ces si ta – do Orça -
men to da União, do qual so mos de pen den tes. Mas te -
nho fé, tam bém, de que mu i tas e mu i tas ve zes aqui
es ta rei para con tar nos sas con quis tas e nos sas re a li -
za ções, como essa de ago ra. Mi nha fé vai além: a cer -
te za de que Ro ra i ma e a Re gião Nor te, mais bre ve do
que ima gi na mos, será pal co da ma i or re vo lu ção agro -
in dus tri al ja ma is vis ta nes te País. O pri me i ro pas so foi 
dado com o even to Ama zon tech 2001.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Mar lu ce
Pin to, 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. Ra mez Te -
bet, Pre si den te.

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. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa es -
cla re ce que já há três ins cri ções pela Li de ran ça. Foi aten -
di do o Se na dor Ro ber to Fre i re pela Li de ran ça do Blo co,
es tão ins cri tos os Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Anto nio
Car los Va la da res, e ain da te mos a Ordem do Dia.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço ape nas um se gun do para fa zer
um re gis tro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim, Se -
na dor Ro me ro Jucá, mas te mos que obe de cer a or -
dem de ins cri ção.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio
Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
co mu ni co ao Ple ná rio que, hoje à tar de, o Go ver na dor 
Tas so Je re is sa ti está em Was hing ton fa zen do uma
pa les tra no Ban co Mun di al, onde en con tra rá o seu
Pre si den te, o Sr. Ja mes Wol fen sohn. Ele par ti ci pa rá
do se mi ná rio ”Par ti ci pa ção, Des cen tra li za ção e De -
sen vol vi men to Ru ral“ e fa la rá na ses são ”Des cen tra li -
za ção, Par ti ci pa ção e De sen vol vi men to Pro mo vi do
pe las Co mu ni da des no Nor des te Bra si le i ro“.



S. Exª dis cur sa rá so bre o pro gra ma ce a ren se de 
com ba te à po bre za ru ral cha ma do Pro je to São José,
que aten de pe que nas co mu ni da des ru ra is em 177
dos 184 mu ni cí pi os do Ce a rá. Seu pú bli co-alvo são
agru pa men tos hu ma nos de até 7,5 mil ha bi tan tes, or -
ga ni za dos por in te res ses co muns e re pre sen ta dos
por suas en ti da des as so ci a ti vas. Os sub pro je tos a se -
rem fi nan ci a dos de vem apre sen tar or ça men to in fe ri or 
a R$90 mil, in clu in do a par ti ci pa ção da co mu ni da de
com 10% do va lor to tal do in ves ti men to, nas áre as de
in fra-es tru tu ra, sis te ma de abas te ci men to de água,
ha bi ta ções ru ra is, ele tri fi ca ção ru ral, in ves ti men tos de 
na tu re za pro du ti va, tra to res, sub pro je tos so ci a is, re -
for ma e am pli a ção de es co las, pos tos de sa ú de, cre -
ches e ca sas de cul tu ra.

O pro je to tem uma pe cu li a ri da de mu i to in te res -
san te: as de ci sões são to ma das pela pró pria co mu ni -
da de, que ele ge os pro je tos a se rem re a li za dos e ad -
mi nis tra a sua exe cu ção. Há um con vê nio fir ma do
com o Mi nis té rio Pú bli co, que se en car re ga de acom -
pa nhar o cum pri men to de con tra tos quan do fe i tos
com em pre sas res pon sá ve is por cons tru ções ou ou -
tros in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra de in te res se da
co mu ni da de.

Algu mas das ini ci a ti vas to ma das no Ce a rá, re fe -
ren tes ao Pro je to São José, re sul ta ram em três pro -
gra mas na ci o na is no âm bi to do Go ver no Fe de ral: os
pro gra mas Cé du la da Ter ra, Ban co da Ter ra e Luz no
Cam po. Este úl ti mo, como sa be mos, vai uni ver sa li zar
a ener gia nos do mi cí li os ru ra is. Os pro gra mas Cé du la 
da Ter ra e Ban co da Ter ra, por sua vez, vol tam-se à
aqui si ção de pro pri e da des com cus to me nor do que o
en con tra do em de sa pro pri a ções para re a li za ção da
re for ma agrá ria na sua for ma tra di ci o nal, com a van -
ta gem de per mi tir fi nan ci a men to aos as sen ta dos –
pos se i ros, pe que nos pro pri e tá ri os, ren de i ros. Eles
es co lhem a ter ra que de se jam e ne go ci am-na com
seus pro pri e tá ri os.

O Pro je to São José – fi nan ci a do, como eu dis se, 
pelo Ban co Mun di al – é um pro gra ma de com ba te à
po bre za ru ral. Na sua pri me i ra eta pa, de 1995 a 2001, 
be ne fi ci ou 5.032 co mu ni da des. Fo ram 5.809 pro je tos, 
to ta li zan do R$211 mi lhões, que aju da ram  335.344
fa mí li as. Na se gun da eta pa, com fi nan ci a men to já
apro va do e em exe cu ção, para os anos de 2001 a
2004, se rão dois mil pro je tos co mu ni tá ri os, no va lor
to tal de R$125 mi lhões, que be ne fi ci a rão 120 mil fa -
mí li as e 177 Mu ni cí pi os do Ce a rá.

É esse vi to ri o so pro je to que o Go ver na dor apre -
sen ta hoje na re u nião do Ban co Mun di al, em Was -
hing ton, e que tem sido alvo de vi si tas de ad mi nis tra -
do res de vá ri os pa í ses de di fe ren tes con ti nen tes do

Glo bo que de se jam adap tar as so lu ções en con tra das
no Ce a rá às suas res pec ti vas re giões.

Era essa a co mu ni ca ção que eu que ria fa zer, Sr.
Pre si den te.

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 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,
nes ta co mu ni ca ção, que será bre ve, eu gos ta ria de
re gis trar que se en con tra pre sen te no Se na do Fe de -
ral, vi si tan do as Li de ran ças des ta Casa, o De pu ta do
Esta du al Bos co Cos ta, Pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va do Esta do de Ser gi pe e Pre si den te da Co -
mis são Inte res ta du al Par la men tar de Estu dos para o
De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São
Fran cis co, a cha ma da CIPE São Fran cis co.

O Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va, cum -
prin do o seu pa pel, o seu de ver pri mor di al de de fen -
der a re vi ta li za ção do rio São Fran cis co, en con tra-se
aqui para in ter me di ar uma ação po lí ti ca com as Li de -
ran ças do Se na do Fe de ral vi san do a apro va ção da
PEC da Re vi ta li za ção, a ser vo ta da na quar ta-fe i ra,
dia 12 des te mês, em pri me i ro tur no. 

É vi tal para a nos sa re gião, prin ci pal men te para
os Mu ni cí pi os e os Esta dos ba nha dos pelo rio São
Fran cis co, que haja uma ação a mais enér gi ca e per -
ma nen te pos sí vel, do Go ver no Fe de ral, para re cu pe -
rar to tal men te o nos so rio, que, como sa be mos, está
vi ven do um dos mo men tos mais dra má ti cos de sua
his tó ria, com re du ção drás ti ca de sua va zão, pre ju di -
can do subs tan ci al men te to dos aque les pro je tos de
de sen vol vi men to sus ten tá vel cri a dos ao lon go dos
anos, prin ci pal men te os pro je tos de ir ri ga ção.

Como a emen da pro por ci o na o di re ci o na men to
de meio por cen to dos re cur sos tri bu tá ri os da União
ao ob je ti vo de re vi ta li za ção e exe cu ção de pro je tos de 
de sen vol vi men to sus ten tá vel, é na tu ral que to dos os
Par la men ta res que se en ga ja ram nes sa luta, a exem -
plo do De pu ta do Bos co Cos ta, es te jam in te res sa dos
que a nos sa pro pos ta, a pro pos ta de re vi ta li za ção, ob -
te nha uma vo ta ção que tra du za subs tan ci al men te o
es pí ri to do Se na do Fe de ral de de i xar to tal men te re cu -
pe ra do o rio da uni da de na ci o nal, o São Fran cis co.

Como sa be mos, ele so fre as con se qüên ci as do
alhe a men to das nos sas au to ri da des, prin ci pal men te
no que diz res pe i to ao sa ne a men to bá si co, ao es go ta -
men to sa ni tá rio, à re du ção de va zão, ao as so re a men -
to, pro ble mas que se vêm agra van do com o tem po
sem uma so lu ção de fi ni ti va.



Por tan to, Sr. Pre si den te, a mi nha pa la vra é para
dar as boas-vin das ao Pre si den te Bos co Cos ta, que
veio en trar em en ten di men to com as Ban ca das do
Go ver no e da Opo si ção, como tam bém para pe dir a
in ser ção em Ata do do cu men to que traz o De pu ta do
Bos co Cos ta, em nome de to dos os De pu ta dos Esta -
du a is dos Esta dos ba nha dos pelo rio São Fran cis co. 

Era só, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ANTONIO CARLOS VALADARES.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Se nhor Se na dor:

Face aos múl ti plos pro ble mas que afe tam o Rio São Fran cis -

co, que evi den ci am um mo men to dos mais crí ti cos do cha ma do Rio 

da Uni da de Na ci o nal, ape lo a Vos sa Exce lên cia apo io ir res tri to ao

Pro je to de emen da cons ti tu ci o nal do Se na dor Anto nio Car los Va la -

da res des ti nan do 0,5% da re ce i ta tri bu tá ria na ci o nal para o Pro gra -

ma de Re vi ta li za ção do Rio São Fran cis co. Após apro va da nas Co -

mis sões, a ma té ria deve en trar em pa u ta de vo ta ção em pri me i ro

tur no, pos si vel men te esta se ma na.

Não há dú vi da dc que o “Ve lho Chi co” apre sen ta os sin to -

mas de um rio ago ni zan te pela sua ex plo ra ção eco nô mi ca até a

exa us tão, en tre ou tros fa to res. O con jun to de pro ble mas que ame a -

çam o seu fu tu ro nos trans por ta a uma luta em que a fir me de ci são

po lí ti ca é de fun da men tal im por tân cia para os ob je ti vos que vi sam

a ple na re cu pe ra ção de um rio que está di re ta men te li ga do à eco -

no mia des te país, e, prin ci pal men te, dos es ta dos ba nha dos por

suas águas.

Na fir me con vic ção de que a emen da do Se na dor Anto nio

Va la da res será apro va da, que ro an te ci pa da men te agra de cer à

com pre en são e apo io de Vos sa Exce lên cia a essa no bre ca u sa.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Bos co Cos ta.

Pre si den te da Co mis são Inte res ta du al Par la men tar de Estu -

dos para o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São

Fran cis co. – Cipe São Fran cis co.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como úl -
ti mo ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ro me ro Jucá. 

Antes, po rém, peço li cen ça a S. Exª para uma
rá pi da co mu ni ca ção da Mesa.

A Mesa con vo ca ses são con jun ta a re a li zar-se
ama nhã, dia 05 do cor ren te, às 10 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 18, de 2001, do Con gres so Na ci -
o nal e de pro je tos de de cre to le gis la ti vo do Con gres -
so Na ci o nal.

A Pre si dên cia en ca re ce a pre sen ça de to dos os
Srs. Se na do res, uma vez que se rão vo ta dos cré di tos
de in te res se do País, prin ci pal men te o cré di to que
pos si bi li ta rá o pa ga men to de ser vi do res ci vis e mi li ta -
res – se apro va dos.

Aca bei de com bi nar com o Pre si den te Aé cio Ne -
ves, para ama nhã, às 10 ho ras, ses são do Con gres so 
Na ci o nal.

So li ci to aos Srs. Lí de res que con vo quem seus li -
de ra dos, pois a vo ta ção des sas ma té ri as é im pres cin -
dí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
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 que con si de ro ex tre ma men te im por tan tes, o 
pri me i ro so bre a vo ta ção da PEC nº 42, da qual sou
Re la tor, que tra ta da cri a ção da CIDE e do con tro le
dos com bus tí ve is. 

Alguns Srs. Se na do res le van ta ram pre o cu pa -
ções. Com bi na mos, en tão, re a li zar uma re u nião aber -
ta com téc ni cos da Pe tro bras, do Mi nis té rio de Mi nas
e Ener gia, da AGU e, tam bém, do Con faz, ór gão da
Se cre ta ria da Fa zen da, para dis cu tir essa ma té ria. 

Des ta for ma, avi sa mos a to dos os Srs. Se na do -
res in te res sa dos que ama nhã, às 18 ho ras, na sala da 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ha ve -
rá re u nião para es cla re cer qual quer pon to que ain da
es te ja ne bu lo so na ques tão. 

Peço, in clu si ve, a V. Exª, que, após cum pri da a
po si ção do Go ver no, com a re a li za ção da re u nião na
quar ta-fe i ra, na sex ta-fe i ra, ter mi na do o in ters tí cio de
cin co dias, a PEC, no va men te, seja pa u ta da para dis -
cus são, a fim de que a dis cu ta mos na sex ta-fe i ra e na
se gun da-fe i ra, para votá-la na ter ça-fe i ra, dia 11.

O se gun do re gis tro que de se jo fa zer é da re a li -
za ção do Fó rum Na ci o nal Anti-Dro gras, no pe río do
11 a 13 de de zem bro, no Co lé gio Mi li tar de Bra sí lia,
quan do será dis cu ti da a Po lí ti ca Na ci o nal Anti-Dro -
gas, de vi do à nova de fi ni ção des sa po lí ti ca no País. 

Eu gos ta ria de con vi dar to dos os Srs. Se na do -
res e pe dir a trans cri ção do con vi te, que re gis tra o ob -
je ti vo, o pú bli co-alvo e os te mas des se en con tro, ex -
tre ma men te im por tan te para com ba ter o nar co trá fi co
em nos so País. Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)















O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, V. Exª será aten di do, na for ma re gi -
men tal, quan to à pu bli ca ção.

E re for ço o ape lo de V. Exª para que ama nhã, às
18 ho ras, com pa re çam à sala da Co mis são, a fim de
ou vi rem ex pli ca ções so bre a PEC dos Com bus tí ve is,
men ci o na da por V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

Com a ses são do Con gres so, con vo ca da por V.
Exª, para ama nhã, fi cam sus pen sas as re u niões de
to das as co mis sões, in clu si ve a que dis cu ti ria a re for -
ma do Ju di ciá rio. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, a Mesa sen te-se no de ver in de cli ná vel
de man ter a ses são do Con gres so Na ci o nal de ama -
nhã, por que os ser vi do res pú bli cos es tão sem re ce -
ber e isso é ma té ria im por tan tís si ma. 

Peço aos Srs. Se na do res que co la bo rem co nos -
co, com pa re cen do ama nhã à Câ ma ra dos De pu ta -
dos, pois ha ve rá ses são no Con gres so Na ci o nal.

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 266, DE 2001

Insti tui a ren da bá si ca in con di ci o nal 
ou a ren da de ci da da nia e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í da, a par tir de 2005, a ren da de

ci da da nia, que se cons ti tu i rá no di re i to de to dos os
bra si le i ros re si den tes no país, e es tran ge i ros re si den -
tes há pelo me nos cin co anos no Bra sil, não im por -
tan do sua con di ção so ci o e co nô mi ca, re ce be rem,
anu al men te, um be ne fí cio mo ne tá rio.

§ 1º O pa ga men to do be ne fí cio men ci o na do no
ca put de ve rá ser de igual va lor para to dos.

§ 2º O pa ga men to des te be ne fí cio po de rá ser fe -
i to em par ce las igua is e men sa is.

Art. 2º Ca be rá ao Po der Exe cu ti vo, de fi nir o va lor 
do be ne fí cio, men ci o na do no ca put do art. 1º, su fi ci -
en te para aten der as des pe sas mí ni mas de cada pes -
soa com ali men ta ção, ha bi ta ção, edu ca ção, sa ú de,
con si de ran do para isso o grau de de sen vol vi men to do 
país e as pos si bi li da des or ça men tá ri as.

Art. 3º A Jus ti ça Ele i to ral, por oca sião do ple i to
ele i to ral em 2004, sub me te rá a re fe ren dum po pu lar
a pro pos ta con ti da no ca put do ar ti go 1º.

§ 1º Caso apro va da a pro pos ta con ti da no ca put
des te ar ti go, o Po der Exe cu ti vo de ve rá en vi ar, em trin -
ta dias, ao Con gres so Na ci o nal, um cré di to adi ci o nal
con sig nan do no Orça men to da União para exer cí cio
fi nan ce i ro de 2005 do ta ção or ça men tá ria su fi ci en te
para im ple men tar o pro je to.

§ 2º A par tir de 2005, os pro je tos de lei re la ti vos
aos pla nos plu ri a nu a is e a di re tri zes or ça men tá ri as
de ve rão es pe ci fi car os can ce la men tos e as trans fe -
rên ci as de des pe sas, bem como ou tras me di das jul -
ga das ne ces sá ri as à exe cu ção do Pro gra ma.

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

Jus ti fi ca ção

O pro fes sor do Mas sa chus sets Insti tu te of
Thech no logy, MIT, Ro bert M. So low, la u re a do como o
No bel de Eco no mia, dá as boas vin das ao de ba te so -
bre a vi a bi li da de da Ren da Bá si ca in con di ci o nal, no
pre fá cio do li vro What’s Wrong with a Free Lunch? (O
que há de er ra do com um al mo ço grá tis?, 2001) de
Phi lip pe Van Pa rijs e ar gu men ta em de fe sa de uma
ren da bá si ca, em de ba te com au to res como Her bert
A. Si mon, Anne I. Alstott, Wade Rath ke, Emma Rots -
child e ou tros. A ren da bá si ca uni ver sal a um ní vel de
sub sis tên cia con tri bu i ria, se gun do Van Pa rijs, para
pro mo ver a jus ti ça so ci al au men tan do a li ber da de dos 
in di ví du os, me lho ra ria a vida das mu lhe res e aju da ria
na pre ser va ção do meio am bi en te. Acre di ta Ro bert
So low, ao le var em con si de ra ção ati tu des que di fe rem 
das que pre va le cem atu al men te so bre o tra ba lho e a
re mu ne ra ção, que essa idéia, no que diz res pe i to ao
di re i to bá si co con fe ri do a to das as pes so as, e por
apre sen tar um cus to subs tan ci al, pre ci sa ser se ri a -
men te exa mi na da em suas van ta gens e des van ta -
gens. Esse de ba te, ori gi nal men te pu bli ca do no pe rió -
di co Bos ton Re vi ew de ou tu bro-de zem bro de 2000,
bem como a ex po si ção fe i ta por Phi lip pe Van Pa rijs
para o se mi ná rio in ter na ci o nal “Po lí ti cas e ins tru men -
tos para com ba ter a po bre za na União Eu ro péia: uma
ren da mí ni ma ga ran ti da”, or ga ni za do pela pre si dên -
cia por tu gue sa da União Eu ro péia, cons ti tu em in di ca -
ti vos de como ama du re ce for te men te a pro po si ção,
nes te iní cio do sé cu lo XXI.

Va mos to mar o con ce i to o mais cla ro pos sí vel e
co men tar os prós e con tras, se guin do as re fle xões de
Van Pa rijs.



A ren da bá si ca é uma ren da paga por uma co -
mu ni da de – pode ser uma vila, um mu ni cí pio, um es -
ta do, um país, um con jun to de pa í ses, um con ti nen te
ou o pla ne ta Ter ra – a to dos os seus mem bros in di vi -
du al men te, não im por ta a sua ori gem, raça, sexo, ida -
de, con di ção ci vil ou so ci o e co nô mi ca. Por tan to, o di -
re i to não está con di ci o na do à sua si tu a ção fi nan ce i ra
ou a qual quer exi gên cia de tra ba lho.

A ren da bá si ca é paga em di nhe i ro, não na for -
ma de bens ou ser vi ços, nem de cu pons ou se los que
só po dem ser gas tos em cer to tipo de bens, como ali -
men to. Não en vol ve qual quer res tri ção ao que a pes -
soa vá fa zer com os re cur sos, quan to à na tu re za ou
ao rit mo do con su mo ou in ves ti men to que ela aju da a
fi nan ci ar. Ela com ple men ta, e não subs ti tui, trans fe -
rên ci as na for ma de bens e ser vi ços exis ten tes, como
os da edu ca ção e sa ú de pú bli cas.

A ren da bá si ca é paga de ma ne i ra re gu lar, em
in ter va los que po dem ser de um mês, ou com ou tra
fre qüên cia, por exem plo, uma vez ao ano. Pode ser
paga em che que ou atra vés de um car tão de cré di to
com va li da de de um ano, com o di re i to a uma re ti ra da
men sal, como é fe i to no Bra sil, pela Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral, o pro gra ma de ga ran tia de ren da mí ni ma as -
so ci a do à edu ca ção, ou Bol sa Esco la, que já atin ge 4
mi lhões de fa mí li as. Pode tam bém ser com ple men ta -
da com um ca pi tal bá si co, uma quan tia que se ria
paga a to dos uma vez em sua vida, a exem plo do pro -
pos to por Tho mas Pa i ne, em 1795.

O pri me i ro-mi nis tro Tony Bla ir, em abril de 2001, 
pou co an tes de o Par ti do Tra ba lhis ta sa grar-se ven ce -
dor nas ele i ções de maio de 2001, anun ci ou nova ini -
ci a ti va: o Fun do Pa tri mo ni al da Cri an ça (Child Trust
Fund), pelo qual todo ci da dão nas ci do no Re i no Uni -
do, a par tir de 2003, terá di re i to a re ce ber um ca pi tal
de pelo me nos 250 li bras es ter li nas. Se a cri an ça for
de fa mí lia po bre, a quan tia ofe re ci da será de 500 li -
bras. Qu an do a cri an ça com ple tar 5 anos, 11 anos e
16 anos de ida de, o go ver no de po si ta rá de 50 a 100 li -
bras, sen do essa úl ti ma quan tia no caso de uma fa mí -
lia po bre. Uma vez de po si ta da, aque la soma pas sa a
ren der ju ros, de tal for ma que cada pes soa, ao com -
ple tar 18 anos, terá um ca pi tal bá si co para ini ci ar a
vida.

A ren da bá si ca pode ser paga por uma co mu ni -
da de po lí ti ca, por um go ver no mu ni ci pal, es ta du al, ou
pre fe ri vel men te pela União, ide al men te pela co or de -
na ção de es for ços dos três ní ve is de go ver no, po den -
do ha ver pro ce di men tos ado ta dos pe las na ções do
mes mo con ti nen te, com vis tas à ex ten são dos di re i tos 
so ci a is se me lhan tes a to dos os se res hu ma nos. Po -
der-se-á pen sar, por tan to, que um dia o di re i to de par -

ti ci par da ri que za das Amé ri cas será es ten di do a to -
dos os re si den tes, do Alas ca à Pa ta gô nia.

A ren da bá si ca pode ser fi nan ci a da de modo es -
pe cí fi co e vin cu la do, re la ci o nan do-a ao va lor adi ci o -
na do em al gu mas, ou em to das as ati vi da des pro du ti -
vas, ou sim ples men te ser paga pelo con jun to de re ce -
i tas de di ver sas fon tes, in clu in do os di vi den dos de ati -
vos de pro pri e da de pú bli ca, como os de ma is gas tos
go ver na men ta is.

A ren da bá si ca é paga a to dos os mem bros da
so ci e da de, po den do se exi gir um tem po de re si dên cia 
mí ni mo, como de um ano, no caso do Alas ca. O di re i to 
deve ser de to das as pes so as, sem ve ri fi ca ção de sua 
si tu a ção fi nan ce i ra, por tan to com um sen ti do ex ante, 
di fe ren te dos sis te mas que nor mal men te ope ram ex
pos ta, ou seja, de po is de se ve ri fi car a ren da do be -
ne fi ciá rio.

A ren da bá si ca não toma os ri cos mais ri cos,
pois os re la ti va men te mais ri cos con tri bu em mais
para o seu fi nan ci a men to, com o pa ga men to de im -
pos tos, do que os re la ti va men te mais po bres. Va mos
su por que o Pro du to Inter no Bru to Bra si le i ro, de apro -
xi ma da men te R$ 1,1 tri lhão, se pa rás se mos R$ 100
bi lhões para dis tri bu ir igual men te en tre to dos os 170
mi lhões de bra si le i ros. Como a ri que za na ci o nal é
hoje dis tri bu í da de ma ne i ra de si gual, cer ta men te a
re par ti ção igua li tá ria de R$ 100 bi lhões, já ge ra ria im -
por tan te efe i to de di mi nu i ção da de si gual da de.

De qual quer for ma esta é sem pre uma ques tão
que nos in tri ga: será efe ti va men te me lhor para os
mais po bres que tam bém se dê aos ri cos? Da pri me i -
ra vez que me de pa rei com o con ce i to de ren da bá si -
ca, tam bém foi a mi nha re a ção de que se de ve ria pri -
me i ro con fe rir o di re i to aos que pou co ou nada têm,
como no pro je to de lei que apre sen tei no Se na do bra -
si le i ro, em abril de 1991, que ins ti tui um Impos to de
Ren da ne ga ti vo. Hoje, en tre tan to, ob ser vo que a ex -
pe riên cia e a re fle xão acu mu la das in di cam que a ren -
da bá si ca será me lhor para os po bres do que a al ter -
na ti va de uma ren da mí ni ma ga ran ti da con di ci o na da
à ve ri fi ca ção fi nan ce i ra dos be ne fi ciá ri os, pe las se -
guin tes ra zões:

1. A pro por ção de co ber tu ra dos be ne -
fi ciá ri os é mu i to mais alta em um sis te ma
uni ver sal do que se hou ver a ne ces si da de
de ve ri fi ca ção de quan to cada um ga nha.

2. Não há qual quer es tig ma, sen ti men -
to de ver go nha ou hu mi lha ção em re ce ber
um be ne fí cio que é con ce di do a to dos por
uma ques tão de ci da da nia. Eli mi na-se todo
pro ce di men to bu ro crá ti co e in tru so de con -



tro le para se sa ber se a pes soa é ou não
des ti tu í da.

3. Em um sis te ma de ren da bá si ca, o
pa ga men to re gu lar do be ne fí cio não é in ter -
rom pi do ao se ace i tar um em pre go com ren -
da aci ma de de ter mi na do pa ta mar, como
se ria um sis te ma con ven ci o nal, con di ci o na -
do à si tu a ção fi nan ce i ra dos be ne fi ciá ri os.
Isso sig ni fi ca re mo ver um as pec to da ar ma -
di lha do de sem pre go co mu men te as so ci a do 
a sis te mas con ven ci o na is de be ne fí ci os.

A ren da bá si ca faz sem pre va ler o es for ço do
tra ba lho. Uma vez que a pes soa pode man ter o va lor
in te gral de sua ren da bá si ca, quer es te ja tra ba lhan do
ou não, ela com cer te za es ta rá numa si tu a ção me lhor
quan do es ti ver tra ba lhan do do que quan do es ti ver de -
sem pre ga da.

O fato de a ren da bá si ca ser pro vi da a cada pes -
soa, in de pen den te men te de es tar tra ba lhan do ou ter
a dis po si ção para tra ba lhar, ca u sa im por tan te efe i to
so bre o mer ca do de tra ba lho. Ela dá ao tra ba lha dor
um po der de bar ga nha e uma li ber da de de es co lha
mu i to ma i or do que se não exis tis se. Con ce de aos tra -
ba lha do res mu i to ma i or pos si bi li da de de es co lha di -
an te de ofer tas de tra ba lho ca rac te ri za das por con di -
ções hu mi lhan tes, sub-hu ma nas ou pró xi mas da es -
cra vi dão. Para aque las pes so as que por ve zes não
en con tram al ter na ti va de so bre vi vên cia que não seja
a ven da de seu cor po, a pros ti tu i ção, ou o ofe re ci men -
to de seus prés ti mos a qua dri lhas de nar co trá fi co, a
ren da bá si ca pode re pre sen tar o res ga te da dig ni da -
de.

Há que se fa zer o cál cu lo para se ve ri fi car que
pos si vel men te dar a to dos não seja mais caro, e sim
mais ba ra to, do que dar so men te aos po bres. Com
uma tec no lo gia in for ma ti za da e efi ci en te de co le ta de
im pos tos e pa ga men to de trans fe rên ci as, é pro vá vel
que os cus tos se jam mais ba i xos em um sis te ma uni -
ver sal em que to dos sa i bam pre vi a men te que se rão
be ne fi ci a dos.

É per fe i ta men te pos sí vel ca mi nhar mos gra du al -
men te dos di ver sos de se nhos de pro gra mas de ren da 
mí ni ma e se gu ri da de so ci al para a ren da bá si ca uni -
ver sal, de ma ne i ra a as se gu rar a to das as pes so as o
di re i to ina li e ná vel de par ti ci par da ri que za da na ção e
ter o su fi ci en te para as suas ne ces si da des vi ta is.

O pro fes sor Jo seph Sti glitz sa li en tou em sua
con fe rên cia para a Indus tri al Re la ti ons Re se arch
Asso ci a ti ons, em Bos ton, em ja ne i ro de 2000, que os
sin di ca tos de tra ba lha do res e ou tras “for mas ge nu í -
nas de auto-or ga ni za ção po pu lar são cha ves para o

de sen vol vi men to eco nô mi co de mo crá ti co”. Exem plo
dis so é o que está ocor ren do na Áfri ca do Sul, onde
foi or ga ni za do um mo vi men to pela im plan ta ção de
uma ren da bá si ca, que con ta com o apo io de di ver sas 
ins ti tu i ções, como a Alli an ce for Chil dren’s Enti tle -
ment to So ci al Se cu rity, a Black Sash, a Child He alth
Po licy Insti tu te, a Con gress of South Afri can Tra de
Uni ons, a De ve lop ment Re sour ces Cen tre, a ESST, a
Gen der Advo cacy Pro gram me, a Com mu nity Law
Cen tre (UWC), a Sout hern Afrí can Cat ho lic Bis hops’
Con fe ren ce, a South Afri can Coun cil of Chur ches, a
South Afri can NGO Co a li ti on, ou a Tre at ment Acti on
Com pa ign. Se gun do do cu men to en dos sa do por es -
sas ins ti tu i ções, a im plan ta ção de um pro gra ma de
ren da bá si ca in con di ci o nal tem o ob je ti vo de es ti mu lar 
o de sen vol vi men to da igual da de eco nô mi ca, pro mo -
ver a es ta bi li da de da fa mí lia e da co mu ni da de, pos si -
bi li tan do a to das as pes so as te rem aten di das as suas
ne ces si da des vi ta is, e as se gu ra da uma ma i or dig ni -
da de. Na que le país se pro põe uma co ber tu ra uni ver -
sal, des de o nas ci men to até a mor te, sem que seja
ne ces sá ria qual quer com pro va ção de ren di men tos. A
rede de se gu ri da de so ci al de ve rá ser ex pan di da, de
for ma que ne nhu ma pes soa ve nha a re ce ber me nos
do que re ce bia an tes da im plan ta ção do pro gra ma.
Eles pro põem que o be ne fí cio seja efe tu a do por meio
de ins ti tu i ções pú bli cas, que fa ci li te o pa ga men to a to -
dos, mes mo nos lo ca is onde não exis ta rede ban cá -
ria. Uma par te subs tan ci al dos cus tos do pro gra ma
de ve rá ser co ber ta pro gres si va men te por um sis te ma
de im pos tos, o que irá de mons trar a so li da ri e da de de
to dos, e o es for ço con jun to para eli mi nar a po bre za, e
ne nhum pro gra ma de se gu ri da de so ci al de ve rá ser
afe ta do. O exem plo da Afri ca do Sul deve ser ob ser va -
do, pois este é um pais rico, e uma jo vem de mo cra cia, 
com ca rac te rís ti cas de po bre za e de si gual da de se -
me lhan tes às do Bra sil.

Fe liz men te, no Bra sil, as prin ci pa is cen tra is sin -
di ca is – como a CUT, a For ça Sin di cal, a CGT, o CAT
–, o MST, a CNBB a Ação da Ci da da nia con tra a Mi sé -
ria e Pela Vida, do Be ti nho, e di ver sos par ti dos po lí ti -
cos, têm hoje apo i a do a ga ran tia de ren da mí ni ma
para to dos os bra si le i ros.

Fal ta ago ra im ple men tá-la por meio da me di da
mais ra ci o nal pos sí vel, da for ma como está con subs -
tan ci a da no Pro je to de Lei que ins ti tui a Ren da de Ci -
da da nia.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

(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 267, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art.
5º e al te ra a re da ção da alí nea a do § 3º
do art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de de -
zem bro de 1991, que res ta be le ce prin cí pi -
os da Lei nº 7.505, de 2 de ju lho de 1986,
que ins ti tui o Pro gra ma Na ci o nal de Apo -
io à Cul tu ra (PRONAC) e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se o se guin te pa rá gra fo úni co 

ao art. 5º da Lei nº 8.313, de 1991:

Art. 5º ...................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Dez por cen to dos re -

cur sos pro ve ni en tes da ar re ca da ção bru ta
dos con cur sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe -
de ra is e si mi la res, nos ter mos do in ci so VIII, 
des te ar ti go, se rão des ti na dos com ex clu si -
vi da de ao apo io e fo men to de pro je tos na
área cir cen se. (NR)

Art. 2º A alí nea a do § 3º do art. 18 da lei nº 8.313, 
de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 18. ..................................................
§ 3º .......................................................
a) ar tes cê ni cas, in clu si ve ati vi da des

cir cen ses; (NR)

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

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

Jus ti fi ca ção

For ma de arte de es pe ci al po der de co mu ni ca -
ção, con si de ra da, em vá ri os pa í ses, como uma das
mais no bres ma ni fes ta ções ar tís ti cas, o cir co, no Bra -
sil, pou ca ou ne nhu ma aten ção tem me re ci do por par -
te do Esta do. As leis que be ne fi ci am e dão su por te à
cul tu ra aí es tão cum prin do com re la ti va efi ciên cia o
seu pa pel. Essa le gis la ção, en tre tan to, não tem con -
tem pla do a ati vi da de cir cen se com a mes ma efi cá cia
ob ser va da em ou tros do mí ni os da área cul tu ral.

Por se tra tar de ma ni fes ta ção ar tís ti ca de me nor
vi si bi li da de, em co te jo com ou tras como o ci ne ma, o
te a tro, a res ta u ra ção do pa tri mô nio ar qui te tô ni co,
para ci tar ape nas três, os cir cos bra si le i ros, com ra ras 
ex ce ções, não têm atra í do o in te res se dos pa tro ci na -
do res que, ao in ves tir em cul tu ra, se be ne fi ci am dos

in cen ti vos fis ca is pre vis tos na Lei nº 8.313, de 1991, a
cha ma da Lei Rou a net.

Tal fato tem le va do o cir co bra si le i ro - es pe ci al -
men te o de pe que no por te, às vol tas com a crô ni ca
fal ta de ver ba –, a uma ver da de i ra in di gên cia or ça -
men tá ria, o que ex põe essa pe cu li ar ma ni fes ta ção ar -
tís ti ca à per ma nen te ame a ça de de sa pa re ci men to.

Des sa for ma, en ten de mos ur gen te a re con si de -
ra ção do apo io ao cir co e, nes se sen ti do, a in ten ção
do pre sen te pro je to de lei é, por um lado, a cri a ção de
uma do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca para os pro je -
tos cir cen ses e, por ou tro, a ex pli ci ta ção das van ta -
gens do in ves ti men to na ati vi da de cir cen se.

O Fun do Na ci o nal da Cul tu ra (FNC) – que cap ta
e des ti na re cur sos sob a for ma de fun do per di do ou
de em prés ti mo re em bol sá vel a pro je tos cul tu ra is – é
cons ti tu í do de re ce i tas pro ve ni en tes de fon tes di ver -
sas, en tre as qua is o per cen tu al de três por cen to da
ar re ca da ção bru ta das lo te ri as fe de ra is, con for me
dis põe o art. 50 da Lei nº 8.313, de 1991. No in tu i to de
con tem plar os pro je tos cir cen ses com do ta ções ex -
clu si vas, pe las ra zões já men ci o na das, a pre sen te
pro po si ção in clui pa rá gra fo úni co ao art. 5º da men ci -
o na da le gis la ção, des ti nan do dez por cen to do to tal
do re cur so pro ve ni en te das lo te ri as fe de ra is para o fi -
nan ci a men to de pro je tos cir cen ses.

Além dis so, na in ten ção de to mar mais evi den te
o be ne fí cio do in cen ti vo fis cal pro por ci o na do aos pa -
tro ci na do res do cir co – que per mi te a de du ção do im -
pos to de ren da de vi do das quan ti as efe ti va men te
des pen di das nos pro je tos, a exem plo do que já ocor re 
em re la ção a ou tros se to res e ma ni fes ta ções cul tu ra is 
-, en ten de mos que a men ção ao cir co deva es tar ex -
plí ci ta na alí nea a, do § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313,
de 1991. A al te ra ção da re da ção da alí nea re fe ri da,
ao des ta car o cir co no do mí nio das ar tes cê ni cas,
cum pre essa fi na li da de.

Nes se sen ti do, con vic tos do mé ri to e da opor tu -
ni da de do pre sen te pro je to de lei, so li ci ta mos o aco -
lhi men to da pre sen te ini ci a ti va pe los ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Ro ber to Re quião.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº
7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti tui o
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(PRONAC) e dá ou tras pro vi dên ci as.

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



CAPÍTULO II
Do Fun do Na ci o nal da Cul tu ra (FNC)

....................................................................................
Art. 5º O FNC é um fun do de na tu re za con tá bil,

com pra zo in de ter mi na do de du ra ção, que fun ci o na rá
sob as for mas de apo io a fun do per di do ou de em -
prés ti mos re em bol sá ve is, con for me es ta be le cer o re -
gu la men to, e cons ti tu í do dos se guin tes re cur sos:

I – re cur sos do Te sou ro Na ci o nal;
II – do a ções, nos ter mos da le gis la ção vi gen te;
III – le ga dos;
IV – sub ven ções e au xí li os de en ti da des de qual -

quer na tu re za, in clu si ve de or ga nis mos in ter na ci o na is;
V – sal dos não uti li za dos na exe cu ção dos pro -

je tos a que se re fe rem o Ca pí tu lo IV e o pre sen te ca pí -
tu lo des ta lei

VI – de vo lu ção de re cur sos de pro je tos pre vis tos 
no Ca pí tu lo IV e no pre sen te ca pí tu lo des ta lei, e não
ini ci a dos ou in ter rom pi dos, com ou sem jus ta ca u sa;

VII – um por cen to da ar re ca da ção dos Fun dos
de Inves ti men tos Re gi o na is, a que se re fe re a Lei nº
8.167, de 16 de ja ne i ro de 1991, obe de ci da na apli ca -
ção a res pec ti va ori gem ge o grá fi ca re gi o nal;

VIII – Três por cen to da ar re ca da ção bru ta dos
con cur sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe de ra is e si mi la -
res cuja re a li za ção es ti ver su je i ta a au to ri za ção fe de ral,
de du zin do-se este va lor do mon tan te des ti na dos aos
prê mi os; (Re da ção dada pela Lei nº 9.999, de 30-8-00)

IX – re em bol so das ope ra ções de em prés ti mo
re a li za das atra vés do fun do, a tí tu lo de fi nan ci a men to
re em bol sá vel, ob ser va dos cri té ri os de re mu ne ra ção
que, no mí ni mo, lhes pre ser ve o va lor real;

X – re sul ta do das apli ca ções em tí tu los pú bli cos fe -
de ra is, obe de ci da a le gis la ção vi gen te so bre a ma té ria;

XI – con ver são da dí vi da ex ter na com en ti da des
e ór gãos es tran ge i ros, uni ca men te me di an te do a -
ções, no li mi te a ser fi xa do pelo Mi nis tro da Eco no -
mia, Fa zen da e Pla ne ja men to, ob ser va das as nor mas 
e pro ce di men tos do Ban co Cen tral do Bra sil;

XII – sal dos de exer cí ci os an te ri o res;
XIII – re cur sos de ou tras fon tes.

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

CAPÍTULO IV
Do Incen ti vo a Pro je tos Cul tu ra is

Art. 18. Com o ob je ti vo de in cen ti var as ati vi da -
des cul tu ra is, a União fa cul ta rá às pes so as fí si cas ou
ju rí di cas a op ção pela apli ca ção de par ce las do
Impos to so bre a Ren da, a tí tu lo de do a ções ou pa tro -
cí ni os, tan to no apo io di re to a pro je tos cul tu ra is apre -
sen ta dos por pes so as fí si cas ou por pes so as ju rí di -

cas de na tu re za cul tu ral, como atra vés de con tri bu i -
ções ao FNC, nos ter mos do art. 5º, in ci so II, des ta lei, 
des de que os pro je tos aten dam aos cri té ri os es ta be -
le ci dos no art. 1º des ta lei. (Re da ção dada pela Lei
nº 9.874, 23-11-99)

§ 1º Os con tri bu in tes po de rão de du zir do im pos -
to de ren da de vi do as quan ti as efe ti va men te des pen -
di das nos pro je tos elen ca dos no § 3º, pre vi a men te
apro va dos pelo Mi nis té rio da Cul tu ra, nos li mi tes e
nas con di ções es ta be le ci dos na le gis la ção do im pos -
to de ren da vi gen te, na for ma de: (Re da ção dada
pela Lei nº 9.874, 23-11-99)

a) do a ções; e (Re da ção dada pela Lei nº 

9.874, 23-11-99)
b) pa tro cí ni os. (Re da ção dada pela Lei nº

9.874, 23-11-99)
§ 2º As pes so as ju rí di cas tri bu ta das com base

no lu cro real não po de rão de du zir o va lor da do a ção
ou do pa tro cí nio re fe ri do no pa rá gra fo an te ri or como
des pe sa ope ra ci o nal. (Re da ção dada pela Lei nº
9.874, 23-11-99)

§ 3º As do a ções e os pa tro cí ni os na pro du ção
cul tu ral, a que se re fe re o § 1º, aten de rão ex clu si va -
men te aos se guin tes seg men tos: (Re da ção dada
pela Lei nº 9.874, 23-11-99)

a) ar tes cê ni cas; (Re da ção dada pela Lei nº
9.874, 23-11-99)

b) li vros de va lor ar tís ti co, li te rá rio ou hu ma nís ti -
co; (Re da ção dada pela Lei nº  9.874, 23-11-99)

c) mú si ca eru di ta ou ins tru men tal; (Re da ção
dada pela Lei nº  9.874, 23-11-99)

d) cir cu la ção de ex po si ções de ar tes plás ti cas;
(Re da ção dada pela Lei nº 9.874, 23-11-99)

e) do a ções de acer vos para bi bli o te cas pú bli cas
e para mu se us. (Re da ção dada pela Lei nº 9.874,
23-11-99)
....................................................................................

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma a
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 268, DE 2001

Alte ra o art. 29 da Lei nº 6.533, de 24 
de maio de 1978, que “dis põe so bre a re -
gu la men ta ção das pro fis sões de Artis tas
e de téc ni co em Espe tá cu los de Di ver -
sões, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:



Art. 1º O art. 29 da Lei nº 6.533, de 24 de maio
de 1978, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 29. Os fi lhos dos pro fis si o na is de que tra ta
esta lei, cuja ati vi da de seja iti ne ran te, te rão as se gu ra -
da a trans fe rên cia da ma trí cu la e con se qüen te vaga
nas es co las pú bli cas lo ca is de en si no fun da men tal e
de en si no mé dio, e au to ri za da nas es co las par ti cu la -
res des ses ní ve is, me di an te apre sen ta ção de cer ti fi -
ca do da es co la de ori gem.

Pa rá gra fo úni co. A re cu sa da vaga em es co las
pú bli cas do en si no fun da men tal im por ta cri me de res -
pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te, nos ter mos
do art. 5º da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996,
su je i tan do-se o in fra tor à per da do car go, nos ter mos
dos arts. 78 e 79 da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950.

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

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei que sub me to à apre ci a ção dos
ilus tres pa res tem como pro pó si to atu a li zar os ter mos
da Lei nº 6.533, de 1978, no que se re fe re ao di re i to
dos alu nos per ten cen tes a fa mí li as de pro fis si o na is
iti ne ran tes de fre qüen ta rem as es co las nos mu ni cí pi -
os onde es ti ve rem se apre sen tan do.

Com efe i to, a re a li za ção de es pe tá cu los de di -
ver são pú bli ca re quer dos ar tis tas e de suas fa mí li as
cons tan te mu dan ça de do mi cí lio. Tal mo bi li da de gera
pre ju í zos ao ren di men to es co lar dos alu nos, que po -
dem ser agra va dos pela even tu al di fi cul da de de in ser -
ção das cri an ças nos es ta be le ci men tos de en si no nas 
ci da des onde os es pe tá cu los são re a li za dos.

Assim é que a pro po si ção de i xa cla ra a obri ga -
to ri e da de e gra tu i da de do en si no fun da men tal, ex pli -
ci tan do que a au to ri da de es ta du al ou mu ni ci pal com -
pe ten te pode ser en qua dra da no cri me de res pon sa -
bi li da de por não as se gu rar a to dos o in gres so nes se
ní vel de en si no.

Embo ra es sas nor mas se jam co muns a to dos
os bra si le i ros e se en con trem in se ri das na Cons ti tu i -
ção Fe de ral e na Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca -
ção Na ci o nal (Lei nº 9.394, de 1996), jul ga mos opor -
tu no fazê-las cons tar tam bém na Lei nº 6.533, de
1978, por ser este do cu men to le gal que re gu la men ta
as pec tos e pe cu li a ri da des das pro fis sões de ar tis tas
e de téc ni cos em es pe tá cu los de di ver sões.

Te mos, pois, a con vic ção de que o pro je to que
apre sen ta mos pode es cla re cer e fa ci li tar o en ca mi -
nha men to das ques tões es co la res das fa mí li as dos
ar tis tas iti ne ran tes, cujo tra ba lho con sis te em ofe re -
cer en tre te ni men to e ale gria ao povo. Ante ao ex pos -

to, so li ci ta mos o apo io dos no bres co le gas para apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº , de 2001.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Ro ber to Re quião.

  LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.533, DE 24 DE MAIO DE 1978

Dis põe so bre a re gu la men ta ção das
pro fis sões de Artis tas e de téc ni co em
Espe tá cu los de Di ver sões, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 29. Os fi lhos dos pro fis si o na is de que tra ta

esta lei, cuja ati vi da de seja iti ne ran te, te rão as se gu ra -
da a trans fe rên cia da ma trí cu la e con se qüen te vaga
nas es co las pú bli cas lo ca is de 1º e 2º Gra us, e au to ri -
za da nas es co las par ti cu la res des ses ní ve is, me di an -
te apre sen ta ção de cer ti fi ca do da es co la de ori gem.
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

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

TÍTULO III
Do Di re i to à Edu ca ção e do De ver de Edu car

....................................................................................
Art. 5º O aces so ao en si no fun da men tal é di re i to

pú bli co sub je ti vo, po den do qual quer ci da dão, gru po
de ci da dãos, as so ci a ção co mu ni tá ria, or ga ni za ção
sin di cal, en ti da de de clas se ou ou tra le gal men te
cons ti tu í da, e, ain da, o Mi nis té rio Pú bli co, aci o nar o
Po der Pú bli co para exi gí-lo.

§ 1º Com pe te aos Esta dos e aos Mu ni cí pi os, em 
re gi me de co la bo ra ção, e com a as sis tên cia da União:

I – re cen se ar a po pu la ção em ida de es co lar
para o en si no fun da men tal, e os jo vens e adul tos que
a ele não ti ve ram aces so;

II – fa zer-lhes a cha ma da pú bli ca;
III – ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela

fre qüên cia a es co la.
§ 2º Em to das as es fe ras ad mi nis tra ti vas, o Po der

Pú bli co as se gu ra rá em pri me i ro lu gar o aces so ao en si -
no obri ga tó rio, nos ter mos des te ar ti go, con tem plan do
em se gui da os de ma is ní ve is e mo da li da des de en si no,
con for me as pri o ri da des cons ti tu ci o na is e le ga is.

§ 3º Qu al quer das par tes men ci o na das no ca put
des te ar ti go tem le gi ti mi da de para pe ti ci o nar no Po der 



Ju di ciá rio, na hi pó te se do § 2º do art. 208 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, sen do gra tu i ta e de rito su má rio a ação
ju di ci al cor res pon den te.

§ 4º Com pro va da a ne gli gên cia da au to ri da de
com pe ten te para ga ran tir o ofe re ci men to do en si no
obri ga tó rio, po de rá ela ser im pu ta da por cri me de res -
pon sa bi li da de.

§ 5º Para ga ran tir o cum pri men to da obri ga to ri e -
da de de en si no, o Po der Pú bli co cri a rá for mas al ter -
na ti vas de aces so aos di fe ren tes ní ve is de en si no, in -
de pen den te men te da es co la ri za ção an te ri or.
....................................................................................

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

De fi ne os cri mes de res pon sa bi li da -
de e re gu la o res pec ti vo pro ces so de jul -
ga men to.

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

PARTE QUARTA

TITULO ÚNICO

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

CAPÍTULO II
Da De nún cia, Acu sa ção e Jul ga men to

....................................................................................
Art. 78. O Go ver na dor será jul ga do nos cri mes

de res pon sa bi li da de, pela for ma que de ter mi nar a
Cons ti tu i ção do Esta do e não po de rá ser con de na do
se não a per da do car go, com ina bi li ta ção até cin co
anos para o exer cí cio de qual quer fun ção pú bli ca,
sem pre ju í zo da ação da jus ti ça co mum.

§ 1º Qu an do o tri bu nal de jul ga men to for de ju ris di -
ção mis ta se rão igua is, pelo nú me ro, os re pre sen tan tes
dos ór gãos que o in te gra rem, ex clu í do o Pre si den te,
que será o Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça.

§ 2º Em qual quer hi pó te se, só po de rá ser de cre -
ta da a con de na ção pelo voto de dois ter ços dos mem -
bros de que se com pu ser o tri bu nal de jul ga men to.

§ 3º Nos Esta dos, onde as Cons ti tu i ções não
de ter mi na rem o pro ces so nos cri mes de res pon sa bi li -
da de dos Go ver na do res, apli car-se-á o dis pos to nes -
ta lei, de ven do, po rém, o jul ga men to ser pro fe ri do por
um tri bu nal com pos to de cin co mem bros do Le gis la ti -
vo e de cin co de sem bar ga do res sob a pre si dên cia do
Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça lo cal, que terá di re i -
to de voto no caso de em pa te. A es co lha des se Tri bu -
nal será fe i ta – a dos mem bros dos mem bros do le gis -
la ti vo, me di an te ele i ção pela Assem bléia; a dos de -
sem bar ga do res, me di an te sor te io.

§ 4º Esses atos de ve rão ser exe cu ta dos den tro
em cin co dias con ta dos da data em que a Assem bléia
en vi ar ao Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça os au tos
do pro ces so, de po is de de cre ta da a pro ce dên cia da
acu sa ção.

Art. 79. No pro ces so e jul ga men to do Go ver na -
dor se rão sub si diá ri os des ta lei na qui lo em que lhe fo -
rem apli cá ve is, as sim o re gi men to in ter no da Assem -
bléia Le gis la ti va e do Tri bu nal de Jus ti ça, como o Có -
di go de Pro ces so Pe nal.

Pa rá gra fo úni co. Os Se cre tá ri os de Esta do, nos
cri mes co ne xos com os dos go ver na do res, se rão su -
je i tos ao mes mo pro ces so e jul ga men to.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 269, DE 2001

Alte ra ar ti gos da Lei nº 9.503, de 23
de se tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di -
go de Trân si to Bra si le i ro, para dis por so -
bre as ca rac te rís ti cas dos ca pa ce tes de
uso obri ga tó rio por mo to ci clis tas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº A Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, 

pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art. 55-A:

Art. 55-A. A vi se i ra de que tra tam os
arts. 54 e 55 de ve rá ser de ma te ri al trans pa -
ren te, in co lor ou de cor cla ra, não se ad mi -
tin do o uso de ma te ri al ou pe lí cu la re fle ti va.

Art. 2º O in ci so I do art. 244 da Lei nº 9.503, de
23 de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

Art. 244. ..............................................
I – Sem usar ca pa ce te com vi se i ra ou

ócu los de–pro te ção e ves tuá rio de acor do
com o dis pos to no art. 55-A e com as nor -
mas e es pe ci fi ca ções apro va das pelo Con -
tran e;

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

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

Jus ti fi ca ção

O Có di go Bra si le i ro de Trân si to es ta be le ce, em
seus arts. 54 e 55, a obri ga to ri e da de do uso de ca pa -
ce te de se gu ran ça, com vi se i ra ou ócu los pro te to res
para os con du to res ou pas sa ge i ros de mo to ci cle tas,
mo to ne tas e ci clo mo to res. Entre tan to, não cu i da de
de fi nir es pe ci fi ca ções e ca rac te rís ti cas que de vam ter 



tais equi pa men tos, de for ma a que fos se as se gu ra da
a pos si bi li da de de iden ti fi ca ção dos ocu pan tes da -
que les ve í cu los.

Assim é que, em Cu i a bá, a exem plo do que tem
ocor ri do em mu i tas ci da des de mé dio ou gran de por -
te, pas sou-se a re gis trar, to dos os dias, a ocor rên cia
de ele va do nú me ro de rou bos en vol ven do dois ou
mais mo to ci clis tas, usan do ca pa ce tes com vi se i ra es -
cu ra, que per mi te o ano ni ma to de seus por ta do res, tor -
nan do di fí cil sua iden ti fi ca ção por ví ti mas e tes te mu -
nhas. Há re gis tro, in clu si ve, de cri mes como ho mi cí dio e 
gol pes de es te li o na to pra ti ca dos com o re cur so des sa
for ma de dis far ce. É o que nos re la ta o ilus tre ci da dão
Antô nio Lou ren ço, es cri vão de po lí cia e che fe de ope ra -
ções da De le ga cia de Po lí cia Espe ci a li za da de Po lin ter
e Cap tu ras, em Cu i a bá, com 18 anos de ex pe riên cia
em in ves ti ga ções dos mais va ri a dos ti pos de cri me,
ao nos su ge rir a pre sen te pro pos ta.

Com vis tas a evi tar que mais cri mes pos sam ser 
aco ber ta dos sob a pro te ção de tais equi pa men tos,
con si de ra mos im pres cin dí vel pro i bir-se o uso de vi se -
i ras es cu ras ou pro te gi das por ma te ri al re fle ti vo que
im pe çam a iden ti fi ca ção dos seus usuá ri os.

Pelo ex pos to, so li ci ta mos a co la bo ra ção dos no -
bres Par la men ta res para a apro va ção do pro je to de
lei que ora apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

Art. 54. Os con du to res de mo to ci cle tas, mo to ne -
tas e ci clo mo to res só po de rão cir cu lar nas vias:

I – uti li zan do ca pa ce te de se gu ran ça com vi se i -
ra ou ócu los pro te to res;

II – se gu ran do o gui dom com as duas mãos;
III – usan do ves tuá rio de pro te ção, de acor do

com as es pe ci fi ca ções do Con tran.
Art. 55. Os pas sa ge i ros de mo to ci cle tas, mo to -

ne tas e ci clo mo to res só po de rão ser trans por ta dos:
I – uti li zan do ca pa ce te de se gu ran ça;
II – em car ro la te ral aco pla do aos ve í cu los ou

em as sen to su ple men tar atrás do con du tor;
III – usan do ves tuá rio de pro te ção, de acor do

com as es pe ci fi ca ções do Con tran.
....................................................................................

Art. 244. Con du zir mo to ci cle ta, mo to ne ta e ci clo -
mo tor:

I – sem usar ca pa ce te de se gu ran ça com vi se i ra 
ou ócu los de pro te ção e ves tuá rio de acor do com as
nor mas e es pe ci fi ca ções apro va das pelo Con tran;

II – trans por tan do pas sa ge i ros sem o ca pa ce te
de se gu ran ça, na for ma es ta be le ci da no in ci so an te ri -
or, ou fora do as sen to su ple men tar co lo ca do atrás do
con du tor ou em car ro la te ral;

III – fa zen do ma la ba ris mo ou equi li bran do-se
ape nas em uma roda; 

IV – com os fa róis apa ga dos;
V – trans por tan do cri an ça me nor de sete anos

ou que não te nha, nas cir cuns tân ci as, con di ções de
cu i dar de sua pró pria se gu ran ça:

Infra ção – gra vís si ma;
Pe na li da de – mul ta e sus pen são do di re i to de di -

ri gir;
Me di da ad mi nis tra ti va – Re co lhi men to do do cu -

men to de ha bi li ta ção; 
VI – re bo can do ou tro ve í cu lo;
VII – sem se gu rar o gui dom com am bas as

mãos, sal vo even tu al men te para in di ca ção de ma no -
bras;

VIII – trans por tan do car ga in com pa tí vel com
suas es pe ci fi ca ções:

Infra ção – mé dia;
Pe na li da de – mul ta.
§ 1º Para ci clos apli ca-se o dis pos to nos in ci sos

III, VII e VIII, além de:
a) con du zir pas sa ge i ro fora da ga ru pa ou do as -

sen to es pe ci al a ele des ti na do;
b) tran si tar em vias de trân si to rá pi do ou ro do vi -

as, sal vo onde hou ver acos ta men to ou fa i xas de ro la -
men to pró pri as;

c) trans por tar cri an ças que não te nham, nas cir -
cuns tân ci as con di ções de cu i dar de sua pró pria se gu -
ran ça.

§ 2º Apli ca-se aos ci clo mo to res o dis pos to na
alí nea b do pa rá gra fo an te ri or:

Infra ção – mé dia;
Pe na li da de – mul 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.)

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 61, DE 2001

Dá o nome de Má rio Co vas à sala de 
ses sões da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A sala de ses sões da Co mis são de Fis ca -

li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral pas sa a cha -
mar-se ”Sala Se na dor Má rio Co vas“.

Art. 2º Esta re so lu ção 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 ma i or par te das sa las de ses sões das Co mis -
sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral re ce beu no -
mes de fi gu ras ilus tres, em jus tas ho me na gens que
hon ram tam bém as pró pri as Co mis sões. Entre tan to, a 
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, pos si vel men te
por ser a mais re cen te men te cri a da e ins ta la da, ain da
não to mou qual quer ini ci a ti va nes se sen ti do.

Jul go ser ex tre ma men te con ve ni en te a es co lha
do nome do emi nen te se na dor Má rio Co vas para a
sala de re u niões da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le. Embo ra o re cen te de sa pa re ci men to de Má rio
Co vas, en tão go ver na dor do Esta do de São Pa u lo, te -
nha emo ci o na do toda a Na ção, a pre sen te pro pos ta
não tra duz ape nas essa emo ção.

Má rio Co vas, sa be mos to dos, foi uma das mais
bri lhan tes pre sen ças no Se na do em toda a sua His tó -
ria. Lí der na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te de
1986-1988, exer ceu enor me in fluên cia na ela bo ra ção 
de nos sa pre sen te Cons ti tu i ção.

Mes mo an tes des se man da to, de sem pe nhou
pa péis ex tre ma men te re le van tes no Po der Le gis la ti -
vo. Foi de pu ta do fe de ral por dois man da tos e, ain da
mu i to jo vem, exer cia a Li de ran ça do MDB ao ser cas -
sa do com base no Ato Insti tu ci o nal nº 5. Mar cou sua
ação na Câ ma ra dos De pu ta dos por in can sá vel de fe -
sa dos va lo res de mo crá ti cos.

Re tor nou à Câ ma ra após re cu pe ra dos seus di re i -
tos po lí ti cos, sen do en tão con du zi do à Pre fe i tu ra de São 
Pa u lo. Tor nou-se se na dor em 1986 com a ma i or vo ta -
ção ve ri fi ca da, em nú me ros ab so lu tos, até o mo men to,
no País, para esta Casa. Após ter dis pu ta do a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca em 1989, ele geu-se go ver na dor de
São Pa u lo em 1994 e re e le geu-se em 1998.

Como le gis la dor e, prin ci pal men te, como che fe
de Po der Exe cu ti vo, des ta cou-se por in tran si gen te
bus ca de trans pa rên cia na ação po lí ti ca e de aus te ri -

da de na ges tão dos re cur sos pú bli cos. Sa ne ou as fi -
nan ças do Esta do de São Pa u lo, cum prin do um com -
pro mis so que não era ape nas de cam pa nha, mas de
uma his tó ria de vida.

Ca ben do à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le pre ci sa men te ze lar pela re gu la ri da de da ad mi nis -
tra ção e pelo com ba te à cor rup ção em to dos os seus
ní ve is, se ria não ape nas uma ho me na gem, mas tam -
bém uma fon te de ins pi ra ção a es co lha do nome de
Má rio Co vas para sua sala de ses sões.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Fre i tas Neto.

(Às Co mis sões de Fis ca li za ção e Con -
tro le e Di re to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to 
lido será pu bli ca do e re me ti do 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 721, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos re gi men ta is, o de sa pen sa -

men to do PRS nº 57, de 2001, para que te nha tra mi ta -
ção au tô no ma.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Ma ri na Sil va.

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.

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 722, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do
Re gi men to Inter no, seja apre sen ta do
pelo Se na do Fe de ral voto de apla u sos e
con gra tu la ções ao atle ta Raí Oli ve i ra, ma -
ni fes tan do o re co nhe ci men to da na ção
ao en cer rar sua car re i ra.

Jus ti fi ca ção

O atle ta Raí nas ceu em Ri be i rão Pre to, em maio 
de 1965. Sex to fi lho de uma fa mí lia hu mil de, que teve
que lu tar mu i to para ga ran tir o sus ten to da casa.



Co me çou a jo gar fu te bol pelo amor ao es por te e 
aca bou des co ber to pelo Bo ta fo go de Ri be i rão Pre to
em 1980. Che gou ao São Pa u lo em 1987, de po is de
ter pas sa do tam bém pela Pon te Pre ta de Cam pi nas.
E foi ali que se des ta cou pela ha bi li da de den tro de
cam po e pela per so na li da de fir me de ho mem cor re to
fora de cam po.

Pelo São Pa u lo foi Cam peão Pa u lis ta, Cam peão 
Bra si le i ro, Cam peão da Taça Li ber ta do res da Amé ri -
ca, Cam peão Mun di al Inter clu bes e Cam peão Mun di -
al pela Se le ção Bra si le i ra em 1994. Sua atu a ção lhe
ren deu a trans fe rên cia para a Eu ro pa, onde jo gou,
por cin co anos, no Pa ris Sa int Ger ma in.

Tam bém na Fran ça só co le ci o nou gló ri as: Cam -
peão Fran cês, Cam peão da Copa da Fran ça, Cam -
peão da Re co pa da Eu ro pa. Vol tou ao Bra sil no va -
men te ao São Pa u lo, onde foi no va men te Cam peão
Pa u lis ta.

Raí en cer rou a car re i ra ofi ci al men te no mês
pas sa do, numa fes ta be lís si ma em Pa ris, pre pa ra da
pelo Pa ris Sa int Ger ma in. Uma ho me na gem jus ta a
um atle ta exem plar e um bra si le i ro de ex ce len te ca rá -
ter, pre o cu pa do com as de si gual da des so ci a is.

Jun to com ou tro im por tan te jo ga dor bra si le i ro, o
Le o nar do, Raí co man da a Fun da ção Gol de Le tra.
Uma ins ti tu i ção que con tri bui para a pro mo ção da
Infân cia e da Ju ven tu de, pro cu ran do mi ni mi zar as di -
fe ren ças so ci a is com a im plan ta ção de um pro je to de
acom pa nha men to de di fe ren tes mo da li da des e da
vida es co lar de cri an ças bra si le i ras em si tu a ção de
ris co so ci al.

A Fun da ção Gol de Le tra foi fun da da com o ob -
je ti vo de

aco lher cri an ças ca ren tes, ga ran tin do-lhes o di -
re i to à edu ca ção, à cul tu ra e as sis tên cia so ci al, mos -
tran do com cla re za que Raí não é gran de ape nas
den tro das qua tro li nhas.

O pro je to fun ci o na em São Pa u lo e em Ni te rói,
no Rio de Ja ne i ro, e já está aten den do 260 cri an ças e
jo vens en tre zero e 14 anos.

O Bra sil deve uma ho me na gem ao seu ído lo.
Por isso apre sen to este re que ri men to de Voto de
Apla u so a Raí, para que o Con gres so Na ci o nal ma ni -
fes te o re co nhe ci men to da na ção a tudo aqui lo que
ele re pre sen ta no es por te e ago ra dan do sua con tri -
bu i ção à di mi nu i ção das in jus ti ças so ci a is no País.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Ma gui to Vi le la.

(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) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, na for ma do ar ti go do Re -
gi men to ci ta do por V. Exª.

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 357/01 – GLPFL

Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Lind -

berg Cury para ocu par, como ti tu lar, a vaga des te Par -
ti do na Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a pre pa rar 
os atos co me mo ra ti vos do cen te ná rio de nas ci men to
do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, que trans cor re rá
em 12 de se tem bro de 2002.

Aten ci o sa men te, Se na dor José Agri pi no, Lí der 
do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. Se na dor Lind berg Cury como ti -
tu lar para com por a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na -
da a pre pa rar os atos co me mo ra ti vos do cen te ná rio
do nas ci men to do Pre si den te Jus ce li no Kub tis chek,
nos ter mos do Ofí cio da Li de ran ça do PFL no Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 GL/PFL nº 358/01

Bra sí lia, 4 de de zem 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 Jo nas Pi nhe i ro pelo Se na dor José Co e -
lho, como ti tu lar, da 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 ras de fu te bol

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

Ofí cio nº 405/01

Bra sí lia, 3 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te ve nho in for -

mar-lhe que o Se na dor Car los Pa tro cí nio pas sa a ser
o in di ca do do Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro – PTB,
para com por o Con se lho do Di plo ma Mu lher-Ci da dã
Bert ha Lutz, cri a do por in ter mé dio da Re so lu ção nº 2,



de 2001, em subs ti tu i ção ao Se na dor Wel ling ton Ro -
ber to.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia os meus
pro tes tos de apre ço e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Car los Pa tro cí nio,
Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. Se na dor Lind berg Cury como ti -
tu lar para com por a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na -
da a pre pa rar os atos co me mo ra ti vos do cen te ná rio
do nas ci men to do Pre si den te Jus ce li no Kub tis chek,
nos ter mos do Ofí cio da Li de ran ça do PFL no Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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:

REQUERIMENTO Nº 723, DE 2001

Se nhor Pre si den te, 
Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com

o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 59, de 2001, ad vin do
da apro va ção da Ofí cio “S” nº 43, de 2001, que ”en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral Pa re cer DEDIP-2001/025,
de 29-10-2001, con ten do ma ni fes ta ção do Ban co
Cen tral do Bra sil acer ca do pe di do do Mu ni cí pio de
Juiz de Fora (MG) para con tra tar ope ra ção de cré di to
com o Ban co ABN AMRO Real S.A. – FINAME – des -
ti na do à aqui si ção de ca mi nhões, tra to res, re tro es ca -
va de i ras e si mi la res, no va lor de R$6.800.000,00
(seis mi lhões e oi to cen tos mil re a is)“.

Sala das Co mis sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral –
Gil ber to Mes tri nho – Lú dio Co e lho – Arlin do Por to
– Fre i tas Neto – Ma u ro Mi ran da – Wal deck Orne las
– Fran ce li no Pe re i ra – Pe dro Piva – Pa u lo Sou to –
Edu ar do Su plicy – Anto nio Car los Jú ni or

REQUERIMENTO Nº 724, DE 2001

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 60, de 2001, ad vin do
da apro va ção da Ofí cio ”S“ nº 44, de 2001, que ”Enca -
mi nha ao Se na do Fe de ral Pa re cer DEDIP-2001/026,
de 29-10-2001, con ten do ma ni fes ta ção do Ban co
Cen tral do Bra sil acer ca do pe di do do Mu ni cí pio de
Juiz de Fora (MG) para con tra tar ope ra ção de cré di to
com o Ban co ABN AMRO Real S.A. – Le a sing para
re no va ção de fro ta de ve í cu los, no va lor de
R$1.200.000,00 (um mi lhão e du zen tos mil re a is)“.

Sala das Co mis sões,  4 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral –
Gil ber to Mes tri nho – Lú dio Co e lho – Arlin do Por to 
– Fre i tas Neto – Fran ce li no Pe re i ra – Ri car do San -
tos – Wal deck Orne las – Pe dro Piva – Edu ar do Su -
plicy – Ma u ro Mi ran da – Anto nio Car los Jú ni or.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 1995

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 8, de
1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Ge ral do Melo, que dá nova re da ção
ao in ci so X do § 2º do ar ti go 155 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral (isen ção de ICMS), ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 
– 205, de 1998, de Ple ná rio, Re la tor:

Se na dor Espe ri dião Amin, em subs ti tu i ção à 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia; e

– 486, de 2001, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos (em au diên cia, nos
ter mos do Re que ri men to nº 324, de 1998),
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 8 de no vem bro pas sa do,
quan do teve sua dis cus são em se gun do tur no en -
cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 725, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 315, com bi na do como in ci so

III, do art. 279, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, re que i ro adi a men to da vo ta ção da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 8, de 1995, que ”dá nova
re da ção ao in ci so X do pa rá gra fo se gun do do ar ti go



155 da Cons ti tu i ção Fe de ral“, a fim de ser fe i ta na
ses são de 17 de de zem bro do cor ren te.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de adi a men to da ma té ria para o
dia 17 de de zem bro do cor ren te.

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
fa vo ra vel men te à ma té ria.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 20, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir
Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go
159, in ci so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral (de fi ne novo per cen tu al de par ti ci pa -
ção no pro du to da ar re ca da ção do im pos to
de ren da e do IPI, des ti na da à pro gra mas
de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer sob nº 1.358, 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 Osmar Dias, ofe re cen -
do a re da ção para o se gun do tur no.

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

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia nos

ter mos do Re cur so nº 16, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2000 (nº
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, ten do

Pa re ce res sob nºs 714 e 1.161, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça

e Ci da da nia, 1º pro nun ci a men to, Re la tor:
Se na dor Ro ber to Fre i re, con trá rio, com voto
ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor Ro meu
Tuma; 2º pro nun ci a men to (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, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, de re da -
ção, que apre sen ta, com abs ten ção do 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 1º de no vem bro pas sa do,
quan do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

Dis cus são em con jun to do pro je to e das emen -
das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -

das. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 o pro je to, com o voto con trá rio do Se -

na dor Tião Vi a na.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nºs 01 e 02 da

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

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

Apro va das.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va das:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 59, DE 2000

(Nº 855/99, na Casa de Ori gem)

Alte ra a Lei nº 9.803, 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 Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 3º do art 147 da Lei nº 9.503, de 23 de 

se tem bro de 1997 Có di go de Trân si to Bra si le i ro, pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 147. 
§ 3º O exa me pre vis to no pa rá gra fo an -

te ri or in clu i rá ava li a ção psi co ló gi ca pre li mi nar



e com ple men tar sem pre que a ele se sub me -
ter o con du tor que exer ce ati vi da de re mu ne ra -
da ao ve í cu lo, in clu in do-se esta ava li a ção
para os de ma is can di da tos ape nas no exa me
re fe ren te à pri me i ra ha bi li ta ção.

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

Art 2º 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.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após a data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI Nº 855, DE 1999

Alte ra a Lei nº 9.503, 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 Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 147, § 3º da Lei nº 9.503. de 1997 -

Có di go de Trân si to Bra si le i ro, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 147.
§ 3º O exa me pre vis to no pa rá gra fo

an te ri or, quan do apli ca do a con du tor que
exer ça ati vi da de re nu me ra da ao ve í cu lo, in -
clu i rá ava li a ção psi co ló gi ca pre li mi nar, sen -
do esta obri ga tó ria para os de ma is con du to -
res ape nas quan do da re a li za ção do re fe ri -
do exa me para a pri me i ra ha bi li ta ção.

...................................................“

Art. 2º 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.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor 60 (ses sen ta dias)
após a data de sua pu bli ca 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).

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 nº 186, de 2001 (nº 
721/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria e Cul tu ral de Caçu a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Caçu, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.385, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma gui to Vi le la.

Em dis cus são o pro je to.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – 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 a V. Exª.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. 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 do Fe de ral apre cia hoje a
au to ri za ção para a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral 
da ci da de de Caçu exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na mes ma ci da de.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
pe dir, na tu ral men te, o apo io de toda Casa para que
essa ma té ria seja apro va da, uma vez que Caçu é
uma ci da de mu i to im por tan te do su do es te go i a no. É
uma ci da de jo vem, mas pro gres sis ta; é uma ci da de
de um povo hos pi ta le i ro, de um povo cor re to, de um
povo ho nes to, de um povo ex tre ma men te ide a lis ta.
Caçu é ter ra de bons po lí ti cos, é ter ra de ho mens e
mu lhe res que re al men te têm aju da do mu i to Go iás e o
Bra sil.

Por tan to, es pe ro que to dos vo tem fa vo ra vel -
men te à ins ta la ção des sa rá dio co mu ni tá ria na que ri -
da ci da de de Caçu, do meu su do es te go i a no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são o pro je to. (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. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res que que i ram en ca mi nhar

a vo ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
186, DE 2001

(Nº 721/00, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Caçu a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Caçu, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 203, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Caçu 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 Caçu,
Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (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 nº 312, de 2001 (nº 
759/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá -
dio Co mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu bas a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ja bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.343, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora dor que que i ra en ca mi nhar a
vo ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha 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 da.

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 312, DE 2001

(Nº 759/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu -
bas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo ti ca tu bas,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 153, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ja bo ti ca tu bas a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja -
bo ti ca tu bas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 628, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Su plicy, so li ci tan do in for ma ções ao Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da so bre a mu -
dan ça para adap tar os cál cu los da dí vi da
ex ter na bra si le i ra às nor mas in ter na ci o na is
e os no vos cri té ri os ado ta dos pelo Ban co
Cen tral re fe ren tes a em prés ti mos en tre ma -
tri zes e fi li a is que pas sou a ser clas si fi ca do
como in ves ti men tos di re tos, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.369, 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 Lú cio Alcân -
ta ra.

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.
Será cum pri da 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 nº 635, de 2001, da Se na do ra He lo í -
sa He le na, so li ci tan do in for ma ções ao Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da so bre o per fil
da dí vi da do se tor agro pe cuá rio, a par tir de
1990, a se rem ob ti das jun to aos agen tes fi -
nan ce i ros e Ban co Cen tral, in clu si ve os re -
cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, Pro naf,
Pro ce ra, Pro ger Ru ral e BNDES/Fi na me,
ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.370, 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 Lú cio Alcân -
ta ra.

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.
Será cum pri da 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 fi nal ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 59, de 2000, que, nos ter mos do art. 320 do
Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná -
rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.428, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 59, de 2000 (nº 855, de 1999,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2000 (nº 855,
de 1999, 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, con so li dan do as emen das
nºs 1 e 2, de re da ção, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, apro va das pelo ple ná rio e as 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, 4 de de zem bro
de 2001.  – Ra mez Te bet – Antô nio Car los Va la da -
res  –  Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 1.428, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997  –  Có di go de Trân si to
Bra si le i ro, de for ma a obri gar a re a li za -
ção de exa me  pe rió di co para os mo to ris -
tas pro fis si o na is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de se -

tem bro de 1997 – Có di go de Trân si to Bra si le i ro, pas sa 
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 147. ...............................................
..............................................................
§ 3º O exa me pre vis to no § 2º in clu i rá

ava li a ção psi co ló gi ca pre li mi nar e com ple -
men tar sem pre que a ele se sub me ter o
con du tor que exer ce ati vi da de re mu ne ra da
ao ve í cu lo, in clu in do-se esta ava li a ção para
os de ma is can di da tos ape nas no exa me re -
fe ren te à pri me i ra ha bi li ta ção.

....................................................."
§ 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 — Con tran." (NR).

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor após de cor ri dos
60 (ses sen ta) dias de sua pu bli ca ção ofi ci al.

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 e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 726, DE 2001

Dis pen sa de pu bli ca ção de re da ção
fi nal.

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 59, de 2000 (nº 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, 4 de de zem bro de 2001. –
Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 

à apre ci a ção do Re que ri men to nº 723, de 2001, de



ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re so -
lu ção nº 59, de 2001, do Se na do Fe de ral.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re cons ta rá da 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, II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à apre ci a ção do Re que ri men to nº 724, de 2001, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re so -
lu ção nº 60, de 2001, do Se na do Fe de ral.

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.
De acor do com o art. 345, II, do Re gi men to

Inter no, 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.

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 727, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men ta ção pre vis ta no item 12, in ci so

II, do Arti go 255 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral –  RISF, re que i ro que além da Co mis são de
Assun tos So ci a is cons tan te do des pa cho ini ci al dado
ao PLS 00005, de 2000, seja ou vi da a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Wil ling ton Ro ber to.

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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

Em se gui da, fa la rá o Se na dor Iris Re zen de, com 
a mes ma fi na li da de.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não 
po de ría mos de i xar de re gis trar um tema que já vem
sen do de ba ti do nes ta Casa e no Con gres so Na ci o nal, 
mas que en ten de mos ser sem pre opor tu no. Re fe ri -
mo-nos à ques tão dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is,

que, nes te ano, di an te da des va lo ri za ção e do acha ta -
men to sa la ri al, re a li za ram uma sé rie de re u niões e
es tão ten tan do re al men te sair do im pas se de um mo -
vi men to le gí ti mo de gre ve.

Cer ca de 65 mil tra ba lha do res da Pre vi dên cia,
pro fes so res, téc ni cos das uni ver si da des e pes so as li -
ga das à área da Sa ú de es tão em uma he rói ca gre ve
que já dura mais de 100 dias. O im pas se vai-se en ca -
mi nhan do para a so lu ção, mas ain da há al gu mas
ques tões pen den tes, para as qua is pe di mos a sen si -
bi li da de do Go ver no e dos res pec ti vos Mi nis té ri os.

É ver da de que a si tu a ção já es te ve mais gra ve,
mas as ne go ci a ções, a per sis tên cia e a gar ra das ca -
te go ri as es tão fa zen do com que o diá lo go avan ce e
tome cor po, para que haja a so lu ção das re i vin di ca -
ções.

Ape sar de te rem sido re a li za das vá ri as re u niões 
na se ma na pas sa da, al guns im pas ses ain da es tão
exis tin do. Ha via uma con ver sa in for mal pela qual o
Mi nis té rio da Sa ú de con cor da ria em ela bo rar um pla -
no de car re i ra, re i vin di ca do pela ca te go ria. Mas pa re -
ce que esse avan ço, que pa re cia es tar con so li da do,
re ce beu um bal de de água fria, já que a po si ção do
Go ver no é a de não ra ti fi car o pla no de car re i ra dos
ser vi do res por meio de um pro je to de lei. A ca te go ria
en ten de que o Con gres so Na ci o nal é o lo cal mais
apro pri a do para que as re i vin di ca ções da ca te go ria
nes sa luta gre vis ta se jam apre ci a das. Pa re ce, no en -
tan to, que o Go ver no quer uma co mis são pa ri tá ria
para tra tar do as sun to, co mis são esta que de fi ni ria o
pla no de car re i ra. Enten de mos que esse não é o me -
lhor ca mi nho.

Além do im pas se do en vio do pro je to de lei ao
Con gres so, o fim da gre ve dos ser vi do res pú bli cos da
se gu ri da de so ci al está pre so a ou tra ques tão im por -
tan te, para a qual pe di mos a sen si bi li da de do Go ver -
no: o sis te ma de pon tu a ção para as gra ti fi ca ções das
ca te go ri as. Em uma das ro da das de ne go ci a ção en tre 
o Go ver no e os tra ba lha do res, foi acor da do um sis te -
ma de pon tu a ção para as gra ti fi ca ções, com uma va ri -
a ção fixa de 15 pon tos e ou tra va ri a ção flu tu an te, que
de pen de rá do de sem pe nho de cada tra ba lha dor. O
pro ble ma é que a par te fixa da gra ti fi ca ção se ria ma i -
or para os tra ba lha do res da ati va e me nor para os
apo sen ta dos e pen si o nis tas.

O co man do de gre ve não con cor da com a di fe -
ren ci a ção, e nós tam bém não con cor da mos com isso. 
Por isso, a ca te go ria está pro pon do um mí ni mo de 30
pon tos, o que be ne fi ci a ria to dos os fun ci o ná ri os. Che -
ga de dis cri mi nar os ina ti vos e os pen si o nis tas! Essa
gra ti fi ca ção com va riá vel flu tu an te, do pon to de vis ta



dos ser vi do res, não po de rá be ne fi ci ar ape nas uma
par te da ca te go ria. Isso é le gí ti mo e jus to.

Tam bém é ques ti o ná vel o ín di ce flu tu an te que
se ria apli ca do. Que cri té ri os po de ri am ser uti li za dos
para fi xar gra ti fi ca ções di fe ren ci a das para os tra ba -
lha do res de uma de ter mi na da ca te go ria? Os tra ba -
lha do res te mem até uma ma ni pu la ção dos ser vi do res 
para a con ces são do be ne fí cio e a su ba va li a ção de
de sem pe nho por par te de al gu mas che fi as.

É la men tá vel que os ser vi do res pú bli cos des te
País se jam pro fun da men te des res pe i ta dos e sus ten -
tem uma gre ve que se ar ras ta há mais de 100 dias.
Esta mos ven do que a tô ni ca des se Go ver no é a de re -
pe tir o pro ce di men to que o pró prio Mi nis té rio da Edu -
ca ção ado tou em re la ção aos seus tra ba lha do res:
apos ta no im pas se, no não-diá lo go, no cor te de sa lá -
rio, e, prin ci pal men te, ten ta jo gar a so ci e da de con tra
as ca te go ri as na jus ta re i vin di ca ção.

Esse pro ble ma se dá na for ma e no con te ú do:
na for ma, por que não uti li zou a prá ti ca tão pre sen te
na re tó ri ca ne o li be ral, que de fen de a ne go ci a ção, a li -
vre ex pres são e o di re i to de re i vin di car; no con te ú do,
por que o de cre to es ta be le ce que nin guém mais re ce -
be sa lá rio sem o aval do Pre si den te da Re pú bli ca. O
De cre to nº 4.010 e a Me di da Pro vi só ria nº 10 são di ta -
to ri a is no con te ú do e na for ma, pois as ca te go ri as es -
tão à mer cê do Pre si den te da Re pú bli ca: se Sua
Exce lên cia paga sa lá rio ou não, se de ci de se pode
ha ver gre ve ou não. Estão que ren do que se es ta be le -
çam pas sos por dois ter ços da ca te go ria e en vi em ao
Go ver no o pla no da gre ve, uma es pé cie de pa u ta com 
de ta lhes so bre a tá ti ca a ser ado ta da. Isso é re tro ce -
der ao pe río do di ta to ri al e an ti de mo crá ti co, que co -
nhe ce mos e re pu di a mos.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, o Go ver no, com
essa ati tu de, quer re gu la men tar o di re i to de gre ve dos 
tra ba lha do res, dos fun ci o ná ri os pú bli cos, pela via au -
to ri tá ria. E atro pe la o Con gres so Na ci o nal, sim, su -
bes ti ma a in te li gên cia do povo, afron ta os po de res
cons ti tu í dos, as li de ran ças sin di ca is e os ser vi do res
pú bli cos em luta.

É por isso, por tan to, que fa ze mos este re gis tro e 
pe di mos a aten ção do Go ver no Fe de ral, mais uma
vez, para que as re i vin di ca ções des sas ca te go ri as
che guem a bom ter mo.

É de co nhe ci men to de to dos que a va lo ri za ção
do ser vi dor pú bli co tem sido in cen ti va da nos pa í ses
em de sen vol vi men to. Isso por que o tra ba lho é in dis -
pen sá vel para o pro ces so de trans for ma ção e mun di -
a li za ção.

Sr. Pre si den te, que re mos ain da re gis trar que o
tra ta men to que o Go ver no vem dis pen san do ao fun ci -
o ná ri os pú bli cos tem sido ver go nho so. A edu ca ção,
por exem plo, que de ve ria ser um bem pú bli co, a
exem plo do que fa zem ou tros pa í ses que apos tam na
edu ca ção, na ciên cia, na pes qui sa e na tec no lo gia,
não é va lo ri za da no Bra sil. Fi ca mos es tar re ci dos – e é 
este o re pú dio que que ro re gis trar – di an te dos co -
men tá ri os fe i tos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, na se -
ma na pas sa da, so bre os pro fes so res bra si le i ros. O
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so teve a in fe li -
ci da de de de cla rar que ci en tis tas e pes qui sa do res
frus tra dos se tor nam pro fes so res. Eu, como pro fes so -
ra do meu Esta do, ten do exer ci do o ma gis té rio du ran -
te 23 anos – sou pro fes so ra, es tou li cen ci a da –, não
con si go acre di tar que um ex-pro fes sor pos sa fa zer
uma de cla ra ção tão agres si va à ca te go ria dos pro fes -
so res.

De i xo, por tan to, re gis tra da a mi nha in dig na ção
com o des pre zo dado pelo Go ver no aos fun ci o ná ri os
pú bli cos da Sa ú de, da Edu ca ção e da Pre vi dên cia. E
peço que se jam re sol vi das ime di a ta men te as ques -
tões pen den tes, que são mí ni mas di an te do sa cri fí cio
im pos to à so ci e da de bra si le i ra, que so fre com tan tos
dias de pa ra li sa ção.

O des mon te da Sa ú de, da Edu ca ção e da CLT
será bar ra do nes ta Casa, te nho cer te za, se a Câ ma ra 
as sim não o fi zer, pela sen si bi li da de e le gi ti mi da de,
in clu si ve já tor na da pú bli ca por V. Exª. Qu e re mos crer
que os di re i tos dos tra ba lha do res te rão um es pa ço de 
de ba te nes ta Casa, que se pre o cu pa com o pre ju í zo
que po de rá ser ge ra do para a clas se tra ba lha do ra.

Era esse o re gis tro que eu que ria fa zer, Sr. Pre -
si den te, es pe ran do que se re sol vam as ques tões
pen den tes jun to aos fun ci o ná ri os da Pre vi dên cia e
aos pro fes so res uni ver si tá ri os.

Obri ga da, Sr. Pre si den te.

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) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Osmar Dias. Em
se gui da, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, fa la rá o
Se na dor Iris Re zen de.

O SR. OSMAR 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, gos ta ria ape nas de co mu ni car que,
ape sar de a ses são do Con gres so Na ci o nal, mar ca da 
para às 10 ho ras de ama nhã, ser mu i to im por tan te,
como V. Exª des ta cou, va mos man ter a re u nião da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. E falo 
em nome do Pre si den te da re fe ri da Co mis são, Se na -



dor Ber nar do Ca bral, que está re la tan do uma ma té ria
im por tan te: a re for ma do Ju di ciá rio.

Assim, Sr. Pre si den te, como tam bém con si de ra -
mos im por tan te a re fe ri da ma té ria, pen sa mos em não 
adi ar a sua vo ta ção. Para tan to, ini ci a re mos a re u nião
às 9 ho ras. Faço, por tan to, um ape lo para que os Srs.
Se na do res in te gran tes da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia com pa re çam à re u nião pon tu al -
men te às 9 ho ras, para po der mos adi an tar o ex pe di -
en te e vo tar boa par te do re la tó rio do Se na dor Ber -
nar do Ca bral 

Era essa a co mu ni ca ção que eu gos ta ria de fa -
zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Osmar Dias, a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia é sem pre ze lo sa, e a ma té ria tam bém é im -
por tan te. Mas a Pre si dên cia avi sa rá quan do es ti ver -
mos na Ordem do Dia do Con gres so Na ci o nal, para
que seus Mem bros com pa re çam ao ple ná rio e aju -
dem-nos a vo tar as ma té ri as pen den tes de in te res se
da so ci e da de.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – 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 ao 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, on tem, 3 de de -
zem bro, trans cor reu a data co me mo ra ti va de mais um 
ani ver sá rio do jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho, que com -
ple tou 97 anos de uma vida pro fun da men te en la ça da
com a his tó ria do Bra sil con tem po râ neo.

Para fa lar so bre Ro ber to Ma ri nho, bas ta exa mi -
nar os fa tos mais im por tan tes das úl ti mas dé ca das
des te País. Em cada pas sa gem his tó ri ca, em to dos os 
mo men tos re al men te de ci si vos, ele foi uma cons tan te 
tes te mu nha ocu lar por in ter mé dio da pre sen ça in con -
fun dí vel dos seus ve í cu los de co mu ni ca ção. 

Sr. Pre si den te, Ro ber to Ma ri nho é o vi si o ná rio
que cons tru iu a Rede Glo bo, uma das cin co ma i o res
re des de di fu são de no tí ci as, en tre te ni men to e co nhe -
ci men tos que ope ram no mun do. 

A Rede Glo bo, ago ra sob o co man do dos fi lhos
Ro ber to Iri neu, João Ro ber to e José Ro ber to, é atu al -
men te uma es tru tu ra que ab sor ve qua se 10 mil fun ci -
o ná ri os, atu an do em to dos os se to res da mí dia com
mais de 100 em pre sas que co brem pra ti ca men te
100% do ter ri tó rio na ci o nal. São 32 emis so ras de te le -
vi são, 15 es ta ções de rá dio, jor na is, re vis tas, pro du to -
ras, Inter net e TV a cabo. 

No cam po das te le co mu ni ca ções, a Rede Glo bo 
nun ca se des cu i dou das suas pro fun das res pon sa bi li -
da des com a edu ca ção e com a in for ma ção do nos so
povo. Para Ro ber to Ma ri nho, a ati vi da de em pre sa ri al
não deve ser vol ta da ape nas para o su ces so dos ne -
gó ci os, mas, an tes, ca rac te ri za-se pe los seus com -
pro mis sos com a ci da da nia, com a éti ca, com o com -
ba te às de si gual da des so ci a is e com a cons ciên cia cí -
vi ca.

Por isso, en tre todo o vas tís si mo elen co de ati vi -
da des da Rede Glo bo, me re ce um gran de ca ri nho es -
pe ci al do seu co man dan te a Fun da ção Ro ber to Ma ri -
nho, uma das ma i o res do País, que se de di ca pri o ri ta -
ri a men te a de sen vol ver pro je tos edu ca ci o na is, cul tu -
ra is e de pro mo ção dos va lo res co mu ni tá ri os. So men -
te a Fun da ção Ro ber to Ma ri nho se ria bas tan te para
de mons trar que esse gran de jor na lis ta é an tes de
tudo um hu ma nis ta ver da de i ro, um pi o ne i ro so nha dor, 
que sou be cons tru ir uma rede de co mu ni ca ções de
pa drão in ter na ci o nal, po rém sem ja ma is es que cer o
aten di men to ao povo bra si le i ro como ob je ti vo pri mor -
di al do seu tra ba lho.

A Fun da ção Ro ber to Ma ri nho é uma das prin ci -
pa is ins ti tu i ções não go ver na men ta is no Bra sil de
apo io à Edu ca ção, Cul tu ra e Ci da da nia. Sua me ri tó ria 
atu a ção abran ge as ciên ci as, as ar tes, a li te ra tu ra, a
pre ser va ção do pa tri mô nio his tó ri co e ar tís ti co, além
do me ce na to e da re cu pe ra ção de te sou ros his tó ri cos 
na ci o na is ame a ça dos pela ca rên cia de re cur sos. 

O jor nal O Glo bo, hoje um dos diá ri os do pri me i -
rís si mo es ca lão da Impren sa Na ci o nal, foi o pon to de
par ti da e o ba lu ar te se gu ro que per mi tiu a es tru tu ra -
ção do pro je to de co mu ni ca ção li de ra do pelo jor na lis -
ta Ro ber to Ma ri nho. Já nas suas ori gens, ele mos trou
sua vo ca ção para en fren tar e ven cer de sa fi os. O jor -
nal O Glo bo foi fun da do por Iri neu Ma ri nho, pai de
Ro ber to, em 1925. Pou cos dias de po is da cir cu la ção
do pri me i ro nú me ro, o des ti no ti ra ria a vida de Iri neu
Ma ri nho, com ape nas 49 anos de ida de, de i xan do
para o fi lho a ta re fa de con du zir um jor nal diá rio em
meio a ebu li ção po lí ti ca que logo a se guir, em 1930,
pro du zi ria uma re vo lu ção his tó ri ca no Bra sil.

Assim, sur pre en di do pelo aca so, aos 20 anos
de ida de, Ro ber to Ma ri nho, o mais ve lho de cin co ir -
mãos, ini ci ou a tra je tó ria jor na lís ti ca que o le va ria a se 
trans for mar em per so na gem ati vo dos acon te ci men -
tos mais mar can tes dos tem pos mo der nos do Bra sil.
Mas ele nun ca se es que ceu do seu pai: ”O jor na lis ta
que sou, devo a meu pai“ – cos tu ma di zer.

Ro ber to Ma ri nho co me çou como foca, ou seja,
apren diz de jor na lis ta. Antes de as su mir a di re ção de



O Glo bo, o que só veio a ocor rer em 1931, pas sou
por uma es ca la da pro fis si o nal me ti cu lo sa, ocu pan do
inú me ras fun ções jor na lís ti cas, como re da tor-che fe,
se cre tá rio de re da ção e edi tor de tex tos. Com hu mil -
da de, pre pa ra va-se cu i da do sa men te para as ta re fas
gran di o sas que o es pe ra vam. 

Nos epi só di os que cul mi na ram com a Re vo lu -
ção de 30, mu i to jo vem, afron tou o po der para apo i ar
a can di da tu ra pre si den ci al de Ge tú lio Var gas, can di -
da to da Ali an ça Li be ral, que não ga nhou, mas aca bou 
como Pre si den te da Re pú bli ca. Em 1937, quan do
Var gas im plan tou a di ta du ra do Esta do Novo, Ro ber to 
Ma ri nho dis cor dou fron tal men te, pas san do a ser opo -
si ção ao novo re gi me de ex ce ção. Na luta con tra o ar -
bí trio, che gou a en fren tar pes so al men te os po li ci a is
da di ta du ra, como na oca sião em que pôs para fora da 
re da ção, com as pró pri as mãos, os cen so res que in -
sis ti am em ve tar no tí ci as e fo tos des fa vo rá ve is ao Go -
ver no Var gas.

Ro ber to Ma ri nho fir mou-se, des de os pri mór di -
os, na ver ten te li be ral, e sua con du ta po lí ti ca sem pre
con si de rou os mais al tos in te res ses do País, ofe re -
cen do ex tra or di ná ria con tri bu i ção no com ba te ao
atra so e na bus ca da pros pe ri da de. 

A pri me i ra con ces são de TV veio em 1957, por
meio do en tão Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, mas
a TV Glo bo vi ria a ser cri a da bem de po is, em 1965, no 
Rio de Ja ne i ro, logo pas san do a di vi dir a au diên cia
com as emis so ras Tupi, Re cord e Excel si or, que já
exis ti am.

Ra pi da men te, sob o co man do de Ro ber to Ma ri -
nho, a TV Glo bo con se guiu fir mar um pa drão de qua li -
da de res pe i ta do em qual quer can to do mun do, mas a
pre fe rên cia do pú bli co foi con quis ta da para va ler com
as co ber tu ras jor na lís ti cas. O for te da Rede Glo bo
sem pre foi a re por ta gem, re fle tin do a per so na li da de
do seu cri a dor. Afi nal, Ro ber to Ma ri nho foi e é um jor -
na lis ta in ve te ra do, pro fis si o nal es co la do das re da -
ções, que ain da hoje faz ques tão de ser cha ma do úni -
ca e ex clu si va men te pelo tí tu lo de que mais se or gu -
lha e de que não abre mão: jor na lis ta Ro ber to Ma ri -
nho.

Ele nun ca de i xou de es cre ver. Nun ca aban do -
nou a trin che i ra da im pren sa. Nun ca se omi tiu, par ti ci -
pan do dos ca pí tu los fun da men ta is da nos sa his tó ria,
de fen den do os va lo res de mo crá ti cos e a eco no mia de 
mer ca do. Igual men te, ja ma is, de i xou de en ca mi nhar
as de ci sões na Rede Glo bo, edu can do os fi lhos para
a de di ca ção to tal ao tra ba lho e aos ne gó ci os da fa mí -
lia. Mes mo pas san do o co man do aos seus her de i ros,
man tém-se fir me na con du ção da es tra té gia de cres -
ci men to das em pre sas, com a lu ci dez que trou xe do

ber ço e a ex pe riên cia da sua lon ga e bem su ce di da
car re i ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, trans for -
mou-se tam bém em au tor de li vros, sen do con vo ca do
para a imor ta li da de da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras
e hon ro sa men te es co lhi do para a ca de i ra nú me ro 39.
Ro ber to Ma ri nho é o pa tro no de de ze nas e de ze nas
de in te lec tu a is bra si le i ros. Mu i tos de les, quan do per -
se gui dos pela in to le rân cia po lí ti ca, ti ve ram abri go nos 
ve í cu los de co mu ni ca ção da Rede Glo bo, pro te gi dos
e ga ran ti dos pela for ça mo ral des se pa tri ar ca da im -
pren sa bra si le i ra.

Logo após o gol pe mi li tar de 1964, re a giu com
fir me za quan do foi ins ta do a ex pur gar in te lec tu a is de
es quer da que tra ba lha vam na sua or ga ni za ção. Não
ace i tou, re cu san do a lis ta ne gra dos mi li ta res. Nin -
guém foi de mi ti do. Um des ses in te lec tu a is era o ro -
man cis ta Jor ge Ama do.

Não há como ne gar que Ro ber to Ma ri nho deu
con tri bu i ção fun da men tal para que o País avan ças se
nos ca mi nhos da mo der ni da de, rom pen do fron te i ras
e al can çan do con quis tas im pres cin dí ve is no pla no
cul tu ral que im pul si o na ram a nos sa in ser ção no mun -
do glo ba li za do. Ele trou xe para o País o que exis tia de
mais avan ça do em ter mos de co mu ni ca ção, e sua lin -
gua gem acu ra da teve in fluên cia de ci si va para que ou -
tros se to res da vida na ci o nal igual men te atin gis sem o
cres ci men to.

De ve mos, sim, Sr. Pre si den te, re co nhe cer que a 
Rede Glo bo foi fa tor es sen ci al para que o con jun to da
Na ção bra si le i ra pu des se ven cer obs tá cu los, des tru -
in do con cep ções ar ca i cas e tra zen do o con tem po râ -
neo para o dia-a-dia da so ci e da de. 

Com sua ou sa dia, Ro ber to Ma ri nho co man dou
a re vo lu ção cul tu ral bra si le i ra ao adap tar para a TV as 
gran des obras da nos sa li te ra tu ra e ao se pro por ao
de ba te per ma nen te dos gran des te mas que fo men ta -
ram o novo am bi en te do País. 

Ele des bra vou o Bra sil de nor te a sul, de les te a
oes te e in te grou as re giões por meio do po der da co -
mu ni ca ção, dis se mi nan do uma nova lin gua gem, le -
van do la zer, cul tu ra e edu ca ção a to dos os la res, tra -
zen do o mun do para per to de to dos nós.

Ro ber to Ma ri nho sem pre foi um com pa nhe i ro,
um ami go que man te ve a mão es ten di da para au xi li ar
quem pre ci sa va de aju da. Entre os po lí ti cos, con quis -
tou a po si ção de con se lhe i ro e ar ti cu la dor de so lu -
ções em mo men tos de cri se, pa tri o ta até as úl ti mas
con se qüên ci as. To mou as po si ções que jul gou úte is
para o País e con di zen tes com a sua cons ciên cia. Por
tudo isso, tor nou-se uma len da viva.



Sr. Pre si den te, se gun do a Bí blia, Sal mos 91,
ver sí cu los 15 e 16, Deus sa cia com lon ge vi da de, glo -
ri fi ca e mos tra a sua sal va ção àque les que são jus tos.
Tem sido as sim com Ro ber to Ma ri nho, um lí der pre -
mi a do pelo Cri a dor com o tri un fo da lon ga vida. Ele re -
ce be a dá di va sa gra da que con sis te no tem po su fi ci -
en te para la pi dar e con clu ir com ca ri nho uma obra.

Ro ber to Ma ri nho é um ho mem ne ces sá rio e in -
dis pen sá vel, ten do con tri bu í do para que o Bra sil al -
can ças se a es ta bi li da de po lí ti ca e eri gis se uma cul tu -
ra de mas sas tão rica e tão ple na de ma ni fes ta ções
ar tís ti cas.

A sua con tri bu i ção ao País tem o ple no re co nhe -
ci men to dos bra si le i ros que, to dos os dias, apla u dem
a cri a ti vi da de e o ta len to que fun da men tam o ex tra or -
di ná rio Sis te ma Glo bo de Co mu ni ca ções.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Iris
Re zen de, a ma gia do seu dis cur so des cre ve a vida de 
um ho mem que tan to ser vi ço pres tou e vem pres tan -
do à Na ção por meio do seu tra ba lho sé rio não só
como ho mem de im pren sa. Nas ati vi da des mais ex -
pan si vas das áre as so ci al e cul tu ral, uti li zou sua in te li -
gên cia para que a Na ção bra si le i ra co lhes se os fru tos
des sa gama de ob je ti vos e de es tra té gia que o seu
tra ba lho re ve la. O Se na dor Ber nar do Ca bral so li ci ta
que, por in ter mé dio do dis cur so de V. Exª, pos sa mos
cum pri men tar o Dr. Ro ber to Ma ri nho. Qu an do Ber -
nar do Ca bral era Mi nis tro da Jus ti ça e em vá ri os tra -
ba lhos pla ne ja dos e de sen vol vi dos pela Po lí cia Fe de -
ral, hou ve in te gral apo io da Rede Glo bo, uma de -
mons tra ção do su ces so da sua re a li za ção. Dr. Ro ber -
to é um ho mem vivo, tra ba lha dor e ain da con ti nua es -
cre ven do a his tó ria des te País e con fir man do o seu
pas sa do. De se jo ser um ava lis ta do seu pro nun ci a -
men to e te nho a cer te za de que ele fi ca rá fe liz com a
ho me na gem do Se na do Fe de ral. Sa be mos que seus
fi lhos, Ro ber to Iri neu, João e José Ro ber to, con ti nu -
am em ati vi da de na gran de Rede Glo bo. Não sei se
cons ta do seu dis cur so, mas, com pran do hoje o Diá -
rio Po pu lar e trans for man do-o em Diá rio de São Pa -
u lo, ha ve rá mais uma pro va da gran de za da Rede
Glo bo cir cu lan do em meu Esta do. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma. A pa la vra do povo
de São Pa u lo, dita por V. Exª, re al men te dá um sen ti do 
mu i to es pe ci al a ho me na gem que pres ta mos nes ta
tar de ao gran de bra si le i ro Ro ber to Ma ri nho.

Ontem, par ti ci pan do com seus ami gos da fes ta
de ani ver sá rio na sua re si dên cia, en ten di que não de -
ve mos de i xar as ho me na gens para aque les que já fo -
ram. De ve mos ho me na ge ar pes so as como Ro ber to
Ma ri nho ain da em vida, a fim de que sin tam na pró pria 
car ne o sen ti men to do Bra sil re la ti vo ao tra ba lho que
vêm pres tan do.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) –  Con ce -
de-me V. Exª um apar te? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) –  Con ce -
do o apar te ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Iris Re zen de, me re ce lou vor a ini ci a ti va do ami go em
ho me na ge ar ou tro ami go, do Jar dim Bo tâ ni co, do
Cos me Ve lho, do Bra sil in te i ro, um ho mem do mun do.
Não es ta mos na tri bu na lou van do um ci da dão por que
dis põe de 32 emis so ras de te le vi são e rá di os re gi o na -
is nes te País. Con vi vo bas tan te com Ro ber to Ma ri nho 
– ul ti ma men te, me nos. Antes, du ran te e após o Go -
ver no de Mi nas, sem pre al mo ça mos jun tos no Jar dim
Bo tâ ni co, na sede da Rede Glo bo, e per ce bia que no
fun do ele ado ra va mes mo era o jor nal O Glo bo. Con -
ver sa mos mu i to sem pre, sem pre, so bre sua fa mí lia,
so bre seus fi lhos, que hoje es tão no co man do da ins -
ti tu i ção, enal te cen do sem pre o pi o ne i ris mo de seu
pai. É um ho mem da His tó ria do Bra sil. Qu an do se es -
cre ver a his tó ria des te País, há de se fa zer uma re fe -
rên cia aos tes te mu nhos de Ro ber to Ma ri nho, à vida
de pros pe ri da de, de amor ao Bra sil e de te na ci da de,
que me re ce o nos so lou vor. Ao ami go Ro ber to Ma ri -
nho, aos seus fi lhos que ri dos e ao ami go que está na
tri bu na, o abra ço cor di al de Mi nas e dos mi ne i ros.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. O apar te de V.
Exª, que fala em nome do gran de Esta do de Mi nas
Ge ra is, vem, como dis se an te ri or men te, dar um sen ti -
do mu i to es pe ci al a este pro nun ci a men to, a esta ho -
me na gem que pres ta mos nes ta tar de. Sin to que a ho -
me na gem é de toda a Casa, do Se na do Fe de ral como 
um todo.

Agra de ço a V. Exª e peço au to ri za ção para que o 
seu apar te, bem como o do Se na dor Ro meu Tuma e
de ou tros Srs. Se na do res in te grem o meu pro nun ci a -
men to.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Iris
Re zen de, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Iris
Re zen de, agra de ço esta opor tu ni da de. Gos ta ria de
acres cen tar, aos po si ci o na men tos dos Esta dos de



Mi nas Ge ra is, São Pa u lo e Go iás, o do nos so Dis tri to
Fe de ral. V. Exª, com mu i ta pro bi da de, fa lou da im por -
tân cia de Ro ber to Ma ri nho, por oca sião do no na gé si -
mo sete ani ver sá rio des se ho mem pú bli co que teve
um com por ta men to ma ra vi lho so, ex tra or di ná rio na
for ma ção da nos sa cul tu ra. Gos ta ria de abor dar ou tro
lado ain da não ci ta do. No nos so País, com essa ”glo -
ba li za ção“, as Orga ni za ções Glo bo pro pa ga, prin ci -
pal men te pela TV, a ima gem que vai es pa lhan do-se
por to dos os rin cões de nos so País. Com isso, di vul -
ga-se a cul tu ra pela qual a Glo bo é res pon sá vel e que
se ex pres sa na ma ne i ra de ves tir, que hoje é idên ti ca
numa ci da de do in te ri or ou numa ca pi tal como Bra sí -
lia, Go iâ nia ou Rio de Ja ne i ro. Os cos tu mes es tão se
pa dro ni zan do, prin ci pal men te a nos sa lín gua bra si le i -
ra, que não tem mais aque le tom re gi o nal tí pi co dos
ga ú chos, dos go i a nos, dos nor tis tas ou dos ma ra -
nhen ses. Enfim, es ta mos cri an do um novo bra si le i ris -
mo, ou seja, uma lín gua pa dro ni za da em to dos os rin -
cões, gra ças à ca pa ci da de de Ro ber to Ma ri nho, que
co lo cou o País den tro de um Esta do me nor, e, com
isso, for ma mos uma nova ge ra ção. Qu e ro pa ra be ni -
zá-lo por este pro nun ci a men to e, ao mes mo tem po,
di zer que Ro ber to Ma ri nho é, atu al men te, uma ex -
pres são da mí dia mun di al pela sua ca rac te rís ti ca tí pi -
ca de co lo car o Bra sil em evi dên cia. E uma das mais
al tas cul tu ras no se tor da te le vi são está sen do im pos -
ta a todo o mun do. Ti ve mos a opor tu ni da de de acom -
pa nhar isso lá fora. Pa ra be ni zo-o pela ini ci a ti va. Meus
cum pri men tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Lind berg Cury.

O apar te de V. Exª re al men te acres cen ta mu i to a 
nos sa fala, uma vez que ana li sa o re sul ta do do tra ba -
lho re a li za do pe las Orga ni za ções Glo bo, so bre tu do
no as pec to so ci al e cul tu ral, e na in te gra ção des te
País de di men são con ti nen tal. V. Exª, como em pre sá -
rio e po lí ti co ilus tre, vem tra zer à po pu la ção bra si le i ra
mais esse re sul ta do de um gran de tra ba lho do qual
Ro ber to Ma ri nho, in dis cu ti vel men te, é o au tor.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – V.
Exª me per mi te um apar te, no bre Se na dor Iris Re zen -
de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con ce do 
o apar te ao no bre Se na dor Artur da Tá vo la.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na dor Iris Re zen de, on tem à no i te, tive a hon ra e o
pra zer de, as sim como V. Exª, en con trar-me no jan tar
ofe re ci do pelo Dr. Ro ber to Ma ri nho em sua casa no
Cos me Ve lho. To dos pu de mos cons ta tar o grau de
afe to que ele re ce be de seus ami gos, a plu ra li da de da 

re pre sen ta ção bra si le i ra ali pre sen te, os mem bros da
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, a clas se po lí ti ca, jor -
na lis tas, mé di cos, es cri to res, en fim, pes so as re pre -
sen ta ti vas, com êxi to em cada uma de suas ati vi da -
des. E eu, que tra ba lhei 15 anos com o Dr. Ro ber to
Ma ri nho, es tou mu i to à von ta de para sa u dá-lo e a V.
Exª. Fui com mu i to pra zer – e não pela pri me i ra vez –
ao seu ani ver sá rio. Qu an do tra ba lhei com ele, bri gá -
va mos mu i to. No en tan to – este tes te mu nho pos so
dar –, ele sem pre ma ni fes ta va sua opi nião res pe i tan -
do a do seu su bor di na do no tra ba lho, mes mo quan do
era dis cor dan te. Por aca so eu es cre via so bre te le vi -
são e, mes mo quan do não ele não gos ta va, con ver sa -
va co mi go; ja ma is teve um ges to de cen su ra. Ma ni fes -
ta va dis cor dân cia pes so al, quan do ma ni fes ta va. E,
as sim, fi quei 15 anos a tra ba lhar ali. Foi um pe río do
no qual os seus fi lhos es ta vam, di ga mos as sim, na
casa dos 20 anos, e pude ob ser var um ato do Dr. Ro -
ber to Ma ri nho que, vis to após duas dé ca das pra ti ca -
men te, é mu i to im por tan te: três dos seus qua tro fi lhos
– um mor reu bem moço em aci den te – pas sa ram por
to das as se ções das Orga ni za ções Glo bo – não tão
gran de quan to hoje – e ti ve ram um apren di za do com
um grau in te res san tís si mo de ati tu de de um fu tu ro pa -
trão di an te da pro fis são. Eles tra ba lha ram em cada
se tor do jor nal, em cada se tor das re vis tas, en tão Rio
Grá fi ca, hoje Edi to ra Glo bo. De po is fi ze ram o mes mo
iti ne rá rio na te le vi são, sen do que um de les o fez no
rá dio. Isso é uma de mons tra ção de um cu i da do ex -
cep ci o nal. Por isso, hoje, es ses três ain da jo vens em -
pre sá ri os con se guem um grau de har mo nia, de en -
ten di men to, ca paz de le var adi an te o tra ba lho nas
com ple xas Orga ni za ções Glo bo de hoje, não ape nas
com grau de uni da de, mas so bre tu do com co nhe ci -
men to do que es tão fa zen do. É mu i to raro um em pre -
sá rio de êxi to que faz os seus fi lhos tra ba lha rem na
ati vi da de des de a mais hu mil de fun ção para po de rem
che gar à mais ele va da, com um grau de co nhe ci men -
to pro fun do. São ges tos, atos as sim que ex pli cam o
su ces so de uma ati vi da de. O Dr. Ro ber to é um ho -
mem ba fe ja do pela for tu na no sen ti do tra di ci o nal da
pa la vra, da sor te. O mun do lhe foi gra to, as opor tu ni -
da des se lhe abri ram, po rém, ele cons tru iu pa u la ti na -
men te aqui lo que o des ti no fa zia ques tão de pro pi ci -
ar-lhe. V. Exª o viu, ain da on tem, com 97 anos, à por ta
da sua re si dên cia, re ce ben do uma a uma das pes so -
as e se des pe din do após o jan tar, ali de pé, tal vez me -
nos can sa do do que to dos nós por que ani ma do pelo
ca lor da ho me na gem, do afe to de seus ami gos. De
ma ne i ra que tome as pa la vras des te mo des to Se na -
dor. Asso cio-me ao seu pro nun ci a men to, so bre tu do
ten do eu tra ba lha do lá tan tos anos, com grau com ple -



to de in de pen dên cia, e ten do vis to de per to a sua qua -
li da de mo ral, éti ca. Eram tem pos de di ta du ra, eu era
cas sa do po li ti ca men te. Dr. Ro ber to, nas suas or ga ni -
za ções, abri gou pes so as per se gui das, par tin do do
prin cí pio do que acre di ta va ser a com pe tên cia. Vá ri as
ve zes o vi en fren tar a Si tu a ção, com a qual con cor da -
va – e nós não –, na de fe sa de um fun ci o ná rio que lá
tra ba lha va. Por tudo isso, me re ce uma ho me na gem
como a que V. Exª pres ta de modo tão mag ní fi co, tão
ele gan te. Mu i to obri ga do pela con ces são do apar te,
Se na dor.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sou eu
que agra de ço, Se na dor Artur da Tá vo la. É um apar te
que nos sen si bi li za mu i to. Em pri me i ro lu gar, por que
um apar te de V. Exª hon ra e dig ni fi ca qual quer Co le ga 
nes ta Casa. Em se gun do, por ser V. Exª um Se na dor
do Esta do o Rio de Ja ne i ro, sede das Orga ni za ções
Glo bo. Em ter ce i ro lu gar, por ser V. Exª uma pes soa
que sem pre con vi veu com o Dr. Ro ber to Ma ri nho. É
re al men te um apar te de mu i to va lor para a ho me na -
gem que es ta mos pres tan do a esse gran de ami go, a
esse gran de bra si le i ro.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Iris Re zen de, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i ta sa tis fa ção, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Iris Re zen de, V. Exª faz uma jus ta ho me na gem ao
gran de ho mem que é o jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho.
Um tre cho de seu pro nun ci a men to, es pe ci fi ca men te,
cha mou a mi nha aten ção e pro vo cou este apar te.
Falo da gran de in te gra ção fe i ta por ini ci a ti va de Ro -
ber to Ma ri nho por in ter mé dio da Rede Glo bo de Te le -
vi são. Como Se na dor por Ro ra i ma, sou tes te mu nha
viva, lá no ex tre mo nor te do País, des sa in te gra ção. A
Rede Glo bo de Te le vi são tem afi li a das em toda a Re -
gião Ama zô ni ca e, numa épo ca em que meu Esta do
es ta va iso la do do res to do Bra sil e não ha via se quer
uma es tra da que o in ter li gas se à ca pi tal mais pró xi -
ma, Ma na us, mos trou-nos tudo o acon te cia no res to
do País. Isso acen tu ou o sen ti men to de bra si li da de
dos ha bi tan tes do ex tre mo rin cão da Pá tria. Por tan to,
que ro dar o tes te mu nho da im por tan te ação in te gra -
do ra que exer ceu a Rede Glo bo de Te le vi são, prin ci -
pal men te na ex ten sa Ama zô nia bra si le i ra. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do pelo apar te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
V. Exª traz de lon ge o sen ti men to de uma gen te so fri -
da, pi o ne i ra, des bra va do ra, o que va lo ri za mu i to esse
po si ci o na men to que as su mi mos nes ta tar de ao pro fe -
rir este dis cur so.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – V. Exª con -
ce de-me um apar te, Se na dor Iris Re zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, Se na dor Gil van Bor ges.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor
Iris Re zen de, em pri me i ro lu gar que ro con gra tu lar-me 
com V. Exª pela bri lhan te ini ci a ti va de fa zer esta jus ta
ho me na gem. Ro ber to Ma ri nho e Assis Cha te a u bri -
and, dois gi gan tes da co mu ni ca ção, em cer to mo -
men to en tra ram numa gran de dis pu ta, e che gou a ser
cons ti tu í da, em 1953, uma CPI. Na ju ven tu de, o es -
por te pre di le to de Ro ber to Ma ri nho era o boxe; de po -
is, op tou pela pes ca sub ma ri na e pelo hi pis mo. Sem -
pre fui mu i to cu ri o so, gos ta va de es tu dar e li algo so -
bre Ro ber to Ma ri nho. Re al men te, ele é um ho mem
ad mi rá vel, um ven ce dor que con se guiu cons ti tu ir
uma fa mí lia es tru tu ra dís si ma, su pe ran do to das as di -
fi cul da des. O Se na dor Artur da Tá vo la, que tra ba lhou
nas Orga ni za ções Glo bo, viu como Dr. Ro ber to Ma ri -
nho in cen ti vou seus fi lhos, ain da ado les cen tes, a tra -
ba lhar, pre pa ran do-os para o fu tu ro. Ele é um em pre -
en de dor. V. Exª vem à tri bu na fa zer essa jus ta ho me -
na gem a Ro ber to Ma ri nho. Con gra tu lo-me com V. Exª. 
Não o co nhe ço pes so al men te. Na ver da de, só ve mos
o mito. A Rede Glo bo tor nou-se um mito e Ro ber to
Ma ri nho sem pre é mu i to ad mi ra do no País, de nor te a
sul, e na Amé ri ca La ti na, em vir tu de des se em pre en -
di men to fan tás ti co. Por tan to, é um ho mem vi to ri o so,
com pe ten te e efi ci en te. As pes so as que ven cem são
me re ce do ras de elo gi os e ho me na gens. Gos ta ria que 
V. Exª, ao fa zer essa jus ta ho me na gem, in cor po ras se
em seu pro nun ci a men to nos so re gis tro, como bra si le -
i ro do ex tre mo nor te, do Ama pá. O Se na dor Mo za ril do 
Ca val can ti in sis te em di zer que o ex tre mo nor te é em
Ro ra i ma, mas. o ex tre mo nor te é no Oi a po que, no
Ama pá. Por tan to, como re pre sen tan te do ex tre mo
nor te, que ro de i xar isso re gis tra do e pa ra be ni zar V.
Exª pela ini ci a ti va. Ge ral men te es sas pes so as, quan -
do cres cem, quan do as cen dem, quan do são vi to ri o -
sas, re ce bem as ma ni fes ta ções da que les que sa bem
res pe i tar a luta e a as cen dên cia pelo tra ba lho, um tra -
ba lho ar te sa nal, bem-fe i to. Infe liz men te há tam bém
os in ve jo sos – isso é da na tu re za hu ma na e gera uma
por ção de co i sas. Por tan to, Exª, meus pa ra béns. Qu -
e ro apre sen tar à fa mí lia Ma ri nho, ao pa tri ar ca Ro ber -
to Ma ri nho, vo tos de mu i ta sa ú de, mu i ta fe li ci da de, e
nos sos sin ce ros re co nhe ci men tos pelo gran de tra ba -
lho que tem fe i to pelo País me di an te seus ve í cu los de
co mu ni ca ção.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Gil vam Bor ges. A ma ni fes ta ção de 
V. Exª é, como as de ma is, de um va lor ex tra or di ná rio,



por que tam bém ex pres sa o re co nhe ci men to de uma
par te dos bra si le i ros de uma re gião tão dis tan te que
acre di tam no Bra sil e re co nhe cem o es for ço e a par ti -
ci pa ção de to dos os bons bra si le i ros nes se pro ces so
de de sen vol vi men to que ex pe ri men ta mos.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Con ce de-me V.
Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer e mu i ta hon ra, con ce do o apar te a V. Exª,
Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Emi nen te Se -
na dor Iris Re zen de, V. Exª pres ta uma ho me na gem a
um gran de bra si le i ro. Eu, como mi ne i ro da Zona da
Mata, que fica no su des te de Mi nas Ge ra is, sem pre
re ce bi gran de in fluên cia cul tu ral do Rio de Ja ne i ro.
Nos sos jor na is eram os do Rio. Tor cía mos por ti mes
de fu te bol do Rio. Nós não tí nha mos se quer aces so
de boa qua li da de a Belo Ho ri zon te. Então, toda in -
fluên cia que che ga va à Zona da Mata era a do Rio de
Ja ne i ro no que diz res pe i to aos te a tros e tudo o mais.
Qu an do fui can di da to a Go ver na dor do meu Esta do,
em 1994, fui con vi da do para al mo çar com o Dr. Ro -
ber to Ma ri nho, no ga bi ne te dele, com ou tros dois ami -
gos. Este é um tes te mu nho que eu gos ta ria de dar.
Na que la opor tu ni da de, ele, com mu i ta sa tis fa ção,
con tou-nos uma pas sa gem que eu que ro re ve lar aqui. 
Dis se que o pai dele, com pro ble ma de sa ú de, aca bou 
per den do a gran de par ti ci pa ção como só cio de um
jor nal ves per ti no im por tan tís si mo do Rio de Ja ne i ro:
A No i te. No Rio ha via, na que le tem po, os jor na is ma -
tu ti nos de gran de im por tân cia: o Cor re io da Ma nhã,
O Jor nal, o Diá rio Ca ri o ca, o Diá rio de No tí ci as e  o
Jor nal do Bra sil . O pró prio jor nal O Glo bo tam bém
era ves per ti no. Qu an do seu pai fa le ceu, ele ti nha 19
anos e foi tra ba lhar no jor nal. Sua mãe, en tão, se gun -
do a in for ma ção dele, no me ou seu tu tor um jor na lis ta, 
de quem ele deu o nome. Dr. Ro ber to Ma ri nho che gou 
a tra ba lhar na pró pria ro ta ti va das ofi ci nas de pro du -
ção do jor nal e, a par tir de um cer to mo men to, sen tiu
que de ve ria trans for mar O Glo bo em um ma tu ti no,
mas se ria voto ven ci do se fi zes se essa pro pos ta
abrup ta men te. O Glo bo cir cu la va por vol ta de cin co,
seis ho ras da tar de. Então, ele con ven ceu aos seus
pa res e tu to res de que o jor nal de ve ria cir cu lar mais
cedo por que as pes so as sa i am dos res ta u ran tes, do
al mo ço e po de ri am en con trar o jor nal nas ban cas.
Então, O Glo bo pas sou a cir cu lar mais cedo, por vol ta 
de três ho ras. Mas logo se cons ta tou, di zia ele, que
ain da era meio tar de, de ve ria cir cu lar um pou co mais
cedo, por que ha via al guns que al mo ça vam mais cedo. 
Então, o jor nal pas sou a cir cu lar às duas ho ras. De po -

is, ar gu men tou que al guns que sa i am do seu es cri tó -
rio para os res ta u ran tes e pas sa vam nas ban cas le va -
vam o jor nal, por que en quan to pe di am o pra to po di am 
dar uma olha da nas no tí ci as. Assim, o jor nal pas sou a 
cir cu lar por vol ta do meio-dia. Isso de mo rou me ses,
se gun do ele. Em se gui da, trou xe uma re cla ma ção de
le i to res que que ri am que o jor nal cir cu las se mais
cedo; afi nal de con tas, o jor nal es ta va cir cu lan do mu i -
to tar de. Nes sa al tu ra, o jor nal ain da era um ves per ti -
no e já era um ma tu ti no e, como ma tu ti no, cir cu lan do
tar de de ma is. Pois bem. A par tir daí, o Jor nal  pas sou
a ser ma tu ti no e ga nhou este lu gar de des ta que na
im pren sa ca ri o ca e na ci o nal como um dos ma tu ti nos
mais im por tan tes do jor na lis mo bra si le i ro. Isto é Ro -
ber to Ma ri nho. Nin guém che ga a esse pon to por aca -
so. É um ho mem que tra ba lhou mu i to. Eu es ta va no
meu ga bi ne te, re ce ben do uns ami gos do meu Esta do, 
quan do ouvi um apar te ao dis cur so de V. Exª, tra zi do
pelo Se na dor Artur da Tá vo la, no mo men to em que
fa la va des sa ca rac te rís ti ca de tra ba lho dos fi lhos do
Dr. Ro ber to. Ele, como um ex-pro fis si o nal da que la
gran de em pre sa jor na lís ti ca, trou xe o tes te mu nho de
que seus fi lhos tra ba lha ram em to dos os se to res do
jor nal, o que é uma pro va de que sem pre le vou a sé rio 
o seu tra ba lho. Qu e re mos, en tão, as so ci ar-nos à ho -
me na gem que V. Exª pres ta a esse gran de bra si le i ro,
Dr. Ro ber to Ma ri nho, que re al men te é um or gu lho da
im pren sa na ci o nal.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor José Alen car, dig no re pre sen tan te 
do nos so que ri do Esta do de Mi nas Ge ra is. Mais uma
vez, sa li en to a re le vân cia do apar te de V. Exª, que,
além de fa tos no vos e re la tos im por tan tes da vida de
Ro ber to Ma ri nho, traz a so li da ri e da de do povo mi ne i -
ro a esta ho me na gem que pro cu ra mos, nes ta tar de,
pres tar ao Dr. Ro ber to. 

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Iris Re zen -
de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, com a com pre en são de V. Exª, con ce do o úl ti -
mo apar te ao Se na dor José Fo ga ça, re pre sen tan te
dig no do Rio Gran de do Sul.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Obri ga -
do, Se na dor Iris Re zen de. Peço li cen ça a V. Exª para
par ti ci par tam bém des ta ho me na gem. Em pri me i ro lu -
gar por que, quem co me mo ra 97 anos, não o faz ape -
nas por uma fe liz cir cuns tân cia ou por uma fe liz com -
bi na ção de fa to res bi o ló gi cos. Eu ouso di zer e ouso
ima gi nar que para se che gar aos 97 anos é pre ci so
tam bém ter mu i ta con vic ção de vida, mu i ta von ta de e
mu i ta dis po si ção de vi ver e de tra ba lhar, por que vi ver



é tra ba lhar e tra ba lhar é vi ver. Por tan to, 97 anos, por
si sós já de vem ser ce le bra dos. Tra ta-se de um gran -
de ci da dão bra si le i ro cha ma do Ro ber to Ma ri nho. É
fun da men tal, nes te mo men to, fa zer um re gis tro nes ta
Casa, do pon to de vis ta da sua im por tân cia para a
cul tu ra bra si le i ra. A no ve la de te le vi são, a no ve la que
foi aper fe i ço a da, de sen vol vi da e de li ne a da pela TV
Glo bo é um pro du to e um fe nô me no cul tu ral ab so lu ta -
men te úni co no mun do. Em to dos os pa í ses onde
exis tem as cha ma das no ve las de te le vi são, em que
se usa este ve í cu lo, que é a te le vi são, e se uti li za o ví -
deo di gi tal, este é um pro du to de ba i xa qua li da de. Nos 
Esta dos Uni dos, por exem plo, este pro du to cul tu ral é
cha ma do de soap ope ra, ópe ra sa bão. Há um des -
pres tí gio, uma des con si de ra ção, uma de pre ci a ção
em re la ção a esse tipo de ma te ri al nar ra ti vo na te le vi -
são. Sa be mos que há ou tros pa í ses que in ves tem
tam bém em no ve las. O Mé xi co é um de les e me re ce
res pe i to. Entre tan to, em ne nhum país do mun do esse
pro du to se tor nou tão pró xi mo, tão vin cu la do, tão en -
ra i za do na cul tu ra na ci o nal como no Bra sil. Pen so que 
Ro ber to Ma ri nho des co briu e de sen vol veu uma lin -
gua gem es pe cí fi ca, pró pria, rica, cri a ti va, di ver si fi ca -
da, nova, in te res san te, atra en te, bo ni ta e pro fun da -
men te bra si le i ra. É tão bra si le i ra essa lin gua gem que
ela se tor nou uni ver sal e, hoje, as no ve las de te le vi -
são pro du zi das pela Rede Glo bo são ven di das e
trans mi ti das a todo o mun do. Por tan to, se há um ele -
men to cul tu ral que des ta ca o Bra sil no ex te ri or e nos
tor na dis tin guí ve is do pon to de vis ta da cul tu ra des te
novo mi lê nio, des se fol clo re ur ba no das ci da des, é a
no ve la de te le vi são. É um ge nu í no pro du to na ci o nal
de qua li da de, que deu voz, vez, es pa ço e opor tu ni da -
de a ato res, es cri to res, re da to res, co reó gra fos, ce nó -
gra fos. Enfim, é um ma nan ci al de opor tu ni da des que
for mou pa drões cul tu ra is in te i ra men te pró pri os e bra -
si le i ros. É o mo men to que apro ve i to no bri lhan te pro -
nun ci a men to de V. Exª, tão re che a do de gran des
apar tes, para tam bém to mar par te e di zer que se Ro -
ber to Ma ri nho nada mais ti ves se fe i to, so men te esse
ele men to de va lo ri za ção cul tu ral, de pre sen ça cul tu ral 
do Bra sil no mun do já o tor na ria um ci da dão exem plar 
e no tá vel. Por isso, é pre ci so re gis trar tam bém a nos -
sa ho me na gem aos seus 97 anos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ca rís si -
mo Se na dor José Fo ga ça, fal ta va a voz do povo ga ú -
cho. E veio a ho me na gem por in ter mé dio de V. Exª,
um dos mais ilus tres e com pe ten tes in te gran tes des ta 
Casa, tra zen do uma ava li a ção re al men te im por tan te
e jus ta de mais um item de ser vi ço pres ta do pela or -
ga ni za ção tão bem cri a da e pre si di da pelo Dr. Ro ber -
to Ma ri nho.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, peço a com pre en são de V. Exª para que eu
pos sa ou vir o apar te do Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Iris Re zen de, que ro con gra tu lar-me
com V. Exª pelo bri lhan tis mo e a in te li gên cia do pro -
nun ci a men to e dos apar tes e di zer que o Dr. Ro ber to
Ma ri nho é um dos em pre sá ri os mais im por tan tes do
Bra sil. Tal vez te nha sido o em pre sá rio, na área de co -
mu ni ca ção, mais im por tan te do sé cu lo que fin dou e
des te que se ini cia, até mes mo pelo que dis se o Se -
na dor José Fo ga ça. Ro ber to Ma ri nho, por meio de
sua em pre sa, a Rede Glo bo, fez com que o Bra sil se
des ta cas se mun di al men te não só no se tor de no ve -
las, mas tam bém no se tor de es por tes e em ou tros
mais. O es por te é cul tu ra po pu lar. Tam bém apre sen to
mi nhas con gra tu la ções a ele, a seus fi lhos, a toda a
sua fa mí lia e a toda a fa mí lia da Rede Glo bo que, na -
tu ral men te, está em fes ta com o ani ver sá rio des se ex -
tra or di ná rio ho mem pú bli co. Mu i to obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, agra de ço, do fun do da alma, o apar te
de V. Exª.

Sr. Pre si den te, tive co nhe ci men to de que V. Exª
te ria de com pa re cer à re u nião da Exe cu ti va do PMDB
e, quan do to mou co nhe ci men to do as sun to que abor -
da ria nes ta tri bu na, V. Exª fez ques tão de con ti nu ar
pre si din do a ses são a fim de que, com a sua pre sen ça 
de Pre si den te, pu des se va lo ri zar ain da mais a nos sa
in ten ção de, nes ta tar de, pres tar esta ho me na gem.

Te nho co mi go uma sen sa ção mu i to gra ti fi can te,
por que, há mu i tos anos, des de que me tor nei ami go
pes so al do Dr. Ro ber to Ma ri nho, te nho com pa re ci do à 
sua casa, to dos os anos, para, nes ta data, ou seja, 13
de de zem bro, cum pri men tá-lo pelo seu ani ver sá rio.
Ontem, não sei por que, pen sei: Ama nhã, pre ci so
ocu par a tri bu na do Se na do e ma ni fes tar a esse gran -
de bra si le i ro o sen ti men to dos go i a nos e de to dos
aque les que, sei, têm uma ad mi ra ção por esta gran de 
fi gu ra que é Ro ber to Ma ri nho.

Estou fe liz, por que sen ti que tam bém dei opor tu -
ni da de para que todo o Bra sil, por in ter mé dio de seus
Se na do res, se ma ni fes tas se nes ta tar de. Se na do res
de to dos os Par ti dos po lí ti cos com re pre sen ta ção
nes ta Casa, Se na do res de to das as re giões, do sul,
do nor te, do les te e do oes te, tan tos apar te an tes,
cada um, com o seu apar te, pres tan do a ho me na -
gem, tra zen do de po i men tos e ele men tos no vos ao
dis cur so que pro fe ri mos nes ta tar de.



Acres cen to ain da e agra de ço a ma ni fes ta ção do 
Se na dor Ber nar do Ca bral que, por meio do Se na dor
Ro meu Tuma, de i xou tam bém a sua ma ni fes ta ção,
que, para nós e, te nho cer te za, so bre tu do para o Dr.
Ro ber to Ma ri nho, é uma ma ni fes ta ção mu i to cara.

Sr. Pre si den te, agra de ço a com pre en são de V.
Exª, e sei que foi em ho me na gem tam bém ao Dr. Ro -
ber to Ma ri nho que V. Exª per mi tiu que o Re gi men to
Inter no, nes ta tar de, fos se, não digo des res pe i ta do,
mas des co nhe ci do, para que toda a Casa pu des se re -
al men te pres tar essa ho me na gem sim ples, po rém re -
le van te, por que sig ni fi ca que o pen sa men to, a ma ni -
fes ta ção de to dos os bra si le i ros da to ta li da de dos
Esta dos e de to das as clas ses so ci a is. Tra ta-se de um 
ho mem que, com o po der de co mu ni ca ção na mão,
ja ma is fez uso dele se não para o en gran de ci men to da 
Pá tria.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Iris Re zen de, peço-lhe que ain da per ma ne ça nes sa
tri bu na. Em ver da de, aqui per ma ne ci, por que um dos
mais no bres sen ti men tos de um ser hu ma no é o sen ti -
men to de jus ti ça. E V. Exª, ao to mar a ini ci a ti va de
ocu par a tri bu na des ta Casa para sa u dar a Fun da ção
Ro ber to Ma ri nho e seu fun da dor, Ro ber to Ma ri nho,
in ter pre tou o sen ti men to des ta Casa, fez jus ti ça a
uma or ga ni za ção e a um ho mem que tan tos e tão
gran des ser vi ços tem pres ta do ao nos so País.

Se a Mesa ti ves se que es co lher al guém do Se -
na do para fa lar em nome de nos sa Insti tu i ção, sa u -
dan do o Sr. Ro ber to Ma ri nho, cer ta men te, eu pe di ria
que V. Exª fi zes se isso, por que, há mu i to tem po, eu
me lem bro, con ver san do com V. Exª, V. Exª me fa la va
de sua ad mi ra ção, do seu res pe i to por esse gran de
ho mem da im pren sa do nos so País. Re al men te, Ro -
ber to Ma ri nho, e toda a sua Orga ni za ção, toda a sua
Fun da ção, pres tou e pres ta ser vi ços à nos sa de mo -
cra cia, fa zen do-o com sen ti men to de jus ti ça.

Qu e ro di zer a V. Exª e aos Srs. Se na do res que
nos ou vem que só es ti ve com esse ho mem uma vez;
foi o su fi ci en te para ad mi rá-lo. Re cen te men te, es ti ve
nas Orga ni za ções Glo bo para par ti ci par de um even -
to de gran de im por tân cia. Lá es ta vam re u ni dos ci en -
tis tas po lí ti cos e vá ri os po lí ti cos, to dos in te res sa dos
em res pon der a uma per gun ta e a de ba ter um as sun -
to de trans cen den tal im por tân cia. Ima gi ne V. Exª o
tema des te se mi ná rio: ”O Bra sil que nós que re mos“,
qual é o país que nós que re mos. Te nho cer te za de
que o País que que re mos é o País que a Fun da ção
Ro ber to Ma ri nho de fen de, um País cada vez mais
jus to, mais hu ma no e mais cris tão. Nin guém che ga,
como dis se um emi nen te Se na dor da Casa, aos 97

anos se não tem mo ti va ção. E a mo ti va ção de Ro ber -
to Ma ri nho, com toda a cer te za, foi a mo ti va ção da
nos sa Pá tria, do seu sen ti men to cí vi co e do seu acen -
tu a do amor à ca u sa pú bli ca.

Qu e ro cum pri men tar a ele e cum pri men tar V.
Exª, por que as sim o Se na do Fe de ral cum priu hoje
uma das suas gran des mis sões, que é a de fa zer jus ti -
ça a quem me re ce. O re co nhe ci men to aos gran des
vul tos da His tó ria do nos so País. A Mesa se as so cia
às pa la vras de V. Exª. 

Mu i to obri ga do.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -

den te, en cer ran do, que ro di zer o se guin te: mu i to obri -
ga do a V. Exª pe las suas pa la vras e con fes so que es -
tou re al men te sen si bi li za do pelo ges to de V. Exª, que
en cer rou este mo men to de ho me na gens com cha ve
de ouro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pros se -
guin do com os nos sos tra ba lhos, com a pa la vra, pela
Li de ran ça, o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Pre li mi nar men te, que ro sa -
u dar o Dr. João Gil ber to Pa cí fi co, De le ga do da Po lí cia
Fe de ral, mem bro da Asso ci a ção dos De le ga dos, que
aqui vem de fen der o res pe i to e a dig ni da de da au to ri -
da de po li ci al, do De le ga do de Po lí cia, na Re for ma do
Ju di ciá rio, ten do em vis ta que es ta rá em dis cus são,
ama nhã, al guns des ta ques de in te res se da nos sa
car re i ra, jun to ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

Mas pedi a pa la vra, Sr. Pre si den te, Se na dor Ra -
mez Te bet, para me di ri gir a V. Exª.

Hoje pela ma nhã, che guei cedo a esta Casa e
fui cum pri men tá-lo para de se jar-lhe um bom-dia.
Eram 8:30 ho ras e V. Exª já es ta va re u ni do com o Dr.
Ra i mun do Car re i ro Sil va, Se cre tá rio-Ge ral da Mesa,
para es tu dar uma for ma de se pro ce der à con vo ca ção 
do Con gres so Na ci o nal. V. Exª mos tra va afli ção por
não ter con se gui do re a li zá-la na úl ti ma quin ta-fe i ra. Vi 
o em pe nho de V. Exª e o de se jo de en con trar, re gi -
men tal men te, uma me di da que pu des se con ven cer
os Srs. Se na do res e De pu ta dos a com pa re ce rem
para vo tar as ma té ri as do ano que pre ci sam de ur gên -
cia na sua vo ta ção.

Hoje, Se na dor, vi o quan to é im por tan te a pre o -
cu pa ção de V. Exª por que, con ver san do com al guns
seg men tos mi li ta res, as ses so ri as e che fes de co man -
do, per ce bi uma afli ção pela fal ta de vo ta ção da lei de
re mu ne ra ção dos mi li ta res que está pra ti ca men te
pron ta para ser vo ta da no Con gres so, as sim como
ou tras ma té ria de in te res se na ci o nal. Infe liz men te, se
não aten de rem ao ape lo de V. Exª e aos ofí ci os que



en vi ou, não con se gui re mos ven cer na qui lo que é im -
por tan te para o País. 

Por tan to, eu gos ta ria de en dos sar a di re ção sa -
dia que V. Exª dá ao Con gres so Na ci o nal para que,
ama nhã, pos sa mos re a li zar a ses são do Con gres so
Na ci o nal com vo ta ção de ma té ri as im por tan tes já re -
la ci o na das por V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro meu Tuma, as pa la vras de V. Exª re pre sen tam um
es tí mu lo, uma vez que o as sun to a ser tra ta do é mu i to
im por tan te, a sa ber: o pa ga men to dos ser vi do res. 

V. Exª, as sim como toda a Casa, tem sen si bi li da -
de. Acre di to que ama nhã, se Deus qui ser, to dos os
Par ti dos po lí ti cos vo ta rão a ma té ria.

Agra de ço a V. Exª, Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o 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, Sr.ªs e Srs.
Se na do res, cre io que uma das pou cas una ni mi da des
que te mos no Bra sil é aque la re la ci o na da à ne ces si -
da de de pro ver mos nos sa po pu la ção de uma me lhor
edu ca ção. É uma re i vin di ca ção das fa mí li as, cons ta
da agen da de to dos os par ti dos po lí ti cos, faz par te da
pla ta for ma do atu al Go ver no. E por que tal una ni mi da -
de? Por que to dos cre mos no efe i to po ten ci a li za dor da 
edu ca ção. Ela é um dos pou cos ins tru men tos ca pa -
zes de ala van car o pro gres so pes so al, de le var um in -
di ví duo a ob ter um me lhor em pre go, uma ren da ma i -
or, a ob ter mais pres tí gio na so ci e da de. E, cla ro, si -
mul ta ne a men te, ala van car o pró prio pro gres so e de -
sen vol vi men to na ci o na is. Com pa ra da com as po lí ti -
cas su ple ti vas, a edu ca ção tem a van ta gem da pe re -
ni da de. Enquan to um pro gra ma de dis tri bu i ção de ali -
men tos, por exem plo, ser ve para as se gu rar a sa ú de
fí si ca de um in di ví duo, uma boa edu ca ção lhe pro pi -
cia a pos si bi li da de de pro ver o pró prio sus ten to, com
dig ni da de, e até com con for to. É o ve lho di ta do po pu -
lar ma ni fes tan do sua va li da de, ain da hoje: ”em vez de
en tre gar o pe i xe, en si ne a pes car“.

Pois bem, já que a edu ca ção é uma una ni mi da -
de na ci o nal, por que há di ver gên ci as na hora de de fi -
nir po lí ti cas pú bli cas para o se tor? Por que o Exe cu ti -
vo puxa o fre io de mão dos in ves ti men tos em edu ca -
ção? É isso que que re mos ques ti o nar, prin ci pal men te 
após a po si ção as su mi da por Sua Exce lên cia o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so pe ran te o Pla no
Na ci o nal de Edu ca ção, apro va do no Con gres so, mas
san ci o na do com vá ri os ve tos.

O Pla no Na ci o nal de Edu ca ção (PNE) – de foro
cons ti tu ci o nal –, des ti na do a ori en tar ações do Po der

Pú bli co nas três es fe ras ad mi nis tra ti vas, é de fun da -
men tal im por tân cia para que os de se jos de uni ver sa li -
zar a edu ca ção se jam fi nal men te con cre ti za dos.

To dos sa be mos que, quan do se tra ta da de fi ni -
ção de uma po lí ti ca pú bli ca, é es sen ci al que haja um
cor res pon den te or ça men tá rio ao que se pro põe no
dis cur so. Ou seja, de nada vale uma re tó ri ca go ver na -
men tal cen tra da na va lo ri za ção do en si no pú bli co, se
não há cor res pon dên cia do res pec ti vo dis pên dio fi -
nan ce i ro.

O PNE, além de tra çar as me tas para os pró xi mos 
dez anos, ob vi a men te pre vê os me i os para a con se cu -
ção des ses ob je ti vos. E fo ram ve ta dos jus ta men te os
dis po si ti vos que da vam ”subs tân cia“ ao Pla no.

Eis os prin ci pa is dis po si ti vos ve ta dos:

- am pli a ção do Pro gra ma de Ga ran tia
de Ren da Mí ni ma, para aten der às cri an ças
em ida de pré-es co lar;am pli a ção da ofer ta
de en si no pú bli co su pe ri or para o pa ta mar
de 40%;

- apli ca ção de 75% dos re cur sos fe de -
ra is para o en si no su pe ri or pú bli co;

- am pli a ção do pro gra ma do cré di to
edu ca ti vo e sua as so ci a ção à ava li a ção das
ins ti tu i ções aten di das;

- am pli a ção do fi nan ci a men to pú bli co
à pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca;

- de ter mi na ção de im plan tar pla nos de 
car re i ra para pro fis si o na is das áre as téc ni ca 
e ad mi nis tra ti va das ins ti tu i ções su pe ri o res;

- trans fe rên cia para o Te sou ro da res -
pon sa bi li da de pelo pa ga men to de apo sen ta -
dos e pen si o nis tas do en si no pú bli co fe de -
ral, re ti ran do-os da es fe ra dos re cur sos da
edu ca ção.

As jus ti fi ca ti vas para os ve tos, in fe liz men te,
não subs ti tu em a mí ni ma apre ci a ção crí ti ca. Argu -
men tam que o PNE es ta ria fe rin do a Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal, que ha ve ria in com pa ti bi li da de com 
o Pla no Plu ri a nu al e que os ar ti gos ve ta dos con tra ri -
a ri am o in te res se pú bli co. 

Entre tan to, como in for ma a Nota Téc ni ca pro du -
zi da aqui mes mo no âm bi to do Le gis la ti vo, ca be ria ao
PPA e não ao PNE com pa ti bi li zar os re cur sos dis po ní -
ve is com os gas tos re fe ren tes à exe cu ção do Pla no.
E, mes mo as sim, não exis te tal in com pa ti bi li da de,
pois o PPA já traz ma cro ob je ti vos que são con gru en -
tes com as me tas do Pla no Na ci o nal da Edu ca ção. 

Mas o fato, Srªs e Srs. Se na do res, é que pre ci -
sa mos au men tar o per cen tu al do PIB des ti na do à



edu ca ção. Hoje esse in ves ti men to é de 4,6%. O ob je -
ti vo do PNE é fa zer com que ele che gue aos 7% ao
lon go de 10 anos, o que im pli ca ria um acrés ci mo de
R$24 bi lhões nos re cur sos para a edu ca ção. Pa re ce
que os ve tos con si de ram que esse au men to de re cur -
sos cons ti tu i ria uma es pé cie de des per dí cio. Mas é
exa ta men te o con trá rio. Essa se ria uma das ma ne i ras 
mais sá bi as de in ves tir os re cur sos do País, pois, se -
gun do a Co mis são Eco nô mi ca para a Amé ri ca La ti na, 
Ca ri be (Ce pal), um in cre men to de 4% do PIB nos re -
cur sos para a edu ca ção nos tra ria um au men to po ten -
ci al de 17% nes se mes mo PIB.

Enfim, se qui ser mos fa zer avan çar o Bra sil para
o ní vel dos pa í ses de sen vol vi dos, pre ci sa mos for ta le -
cer o en si no fun da men tal. Esse é o re qui si to para
qual quer sal to tec no ló gi co que que i ra mos dar. Mas
não se pode dar sal to tec no ló gi co al gum com um
anal fa be tis mo que atin ge 15 mi lhões de pes so as,
com uma taxa de re pe tên cia de 30% dos alu nos da 1ª
sé rie.

Por tan to, sen sí vel aos pro ble mas que a edu ca -
ção en fren ta, es tou me as so ci an do a to dos aque les
Par la men ta res que lu tam pela der ru ba da dos ve tos
pre si den ci a is. E que ro dar a co nhe cer a toda a co mu -
ni da de aca dê mi ca bra si le i ra que me ma ni fes to as sim
por crer que essa é a ma ne i ra pela qual es ta rei aju -
dan do o Ama pá a me lho rar seu per fil edu ca ci o nal. A
edu ca ção é a ala van ca da mu dan ça, da re vo lu ção,
nes sa alma de bra si li da de. Por meio da edu ca ção, os
ho mens cons tru i rão uma pá tria pu jan te, que se re co -
nhe ce rá no re sul ta do de seu pró prio tra ba lho. Sair da
mi sé ria, da ig no rân cia, tra rá o ta len to ver da de i ro do
povo bra si le i ro. Por tan to, a edu ca ção é a pri o ri da de e
deve ser. So men te com ela e por meio dela po de re -
mos cons tru ir a na ção que tan to que re mos.

Sr. Pre si den te, re gis tro a pre sen ça do nos so Lí -
der no Ple ná rio, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que con -
fa bu la com ou tros com pa nhe i ros do PMDB, e do Se -
na dor Ade mir Andra de que, em cer tos mo men tos, é
re bel de com este par la men tar. 

Gos ta ria de me as so ci ar aos meus Pa res que
de fen dem a edu ca ção como pri o ri da de para a re vo lu -
ção, para a mu dan ça que qua li fi ca rá os nos sos Lí de -
res, que irá me lho rar a nos sa eco no mia que hoje está
em dé ci mo lu gar e, se Deus qui ser, pas sa rá para a
quin ta po si ção.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Gil vam Bor ges?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Con -
ce do o apar te, emi nen te Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Qu e ro
cum pri men tá-lo, Se na dor Gil vam, pelo bri lhan te pro -

nun ci a men to. Re al men te o úni co ca mi nho é a edu ca -
ção; não exis te ou tro. To dos os pa í ses de sen vol vi dos
o são por que in ves ti ram ma ci ça men te na edu ca ção, e 
os pa í ses que as sim não fi ze ram ou que não fa zem
na tu ral men te con ti nu am sub de sen vol vi dos. Já di zi am 
os so ció lo gos do pas sa do que uma na ção só se tor na
for te e po de ro sa com ho mens e li vros, por meio da
edu ca ção e V. Exª de mons tra que en xer ga re al men te
com mu i ta am pli tu de os pro ble mas do País e, na tu ral -
men te, do mun do, por que a edu ca ção é um pro ble ma
im por tan te para to dos. O Bra sil ape nas con se gui rá
sair do sub de sen vol vi men to por meio da edu ca ção.
Meus pa ra béns.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, agra de ço o apar te de V. Exª. Re -
gis tro, nes ta tar de, que V. Exª é nos so can di da to em
Go iás por que acre di ta mos na sua vi são e com pe tên -
cia ad mi nis tra ti va.

Para en cer rar, agra de ço a aten ção de to dos e
peço ao Se na dor Ma gui to Vi le la que nos en ca mi nhe -
mos à CPI do Fu te bol que está bas tan te tu mul tu a da.
Cer ta men te de ve re mos to mar al gu mas pro vi dên ci as
para cor ri gir de ter mi na dos exa ge ros e in jus ti ças, dan -
do ao País uma vi são me lhor dos fa tos.

Edu ca ção é a nos sa ban de i ra. Edu ca ção é a re -
vo lu ção. So men te por ela po de re mos re al men te
trans for mar o País. 

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Gil vam Bor -
ges, 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. 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. Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) –
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, a his tó ria 
con tem po râ nea nos en si na que não há ca mi nho mais 
cur to e se gu ro para o sur gi men to de re gi mes au to ri tá -
ri os do que o des cré di to po pu lar nas ins ti tu i ções de -
mo crá ti cas. Qu an do não há mais nin guém dis pos to a
le van tar a voz a fa vor do Se na do Fe de ral, da Câ ma ra
dos De pu ta dos, dos Tri bu na is, do Mi nis té rio Pú bli co
e, em úl ti ma ins tân cia, da pró pria Cons ti tu i ção, en tão
o ca mi nho fica li vre para que al gu ma per so na li da de



ou al gum gru po mais ou sa do e aven tu re i ro re sol va fa -
zer as co i sas a sua ma ne i ra.

Por pior que se jam al guns dos nos sos po lí ti cos
– e cer ta men te há bons e ru ins –, o úni co re gi me em
que po lí ti cos ele i tos go ver nam o Esta do é a de mo cra -
cia li be ral. Na di ta du ra man dam os ge ne ra is, os bu ro -
cra tas, os tec no cra tas, os clé ri gos, mas ja ma is os po -
lí ti cos!

Hi tler e os na zis tas, por exem plo, che ga ram ao
po der – cu ri o sa men te por via le gal – em 1933, num
con tex to em que as ins ti tu i ções de mo crá ti cas da Re -
pú bli ca de We i mar eram mo ti vo de ga lho fa, si nô ni mo
de fra que za, de ve na li da de, de va ci la ção, de ino pe -
rân cia para re con du zir a Ale ma nha ao ca mi nho da
pros pe ri da de.

Lê nin e os bol che vi ques, por sua vez, em 1917,
sou be ram to mar par ti do da fal ta de le gi ti mi da de da in -
ci pi en te mo nar quia cons ti tu ci o nal, bem como da au -
sên cia de apo io com que con ta va a Duma, o par la -
men to rus so. Qu an do se vi ram em mi no ria na Assem -
bléia Cons ti tu in te, ele i ta em no vem bro de 1917, sim -
ples men te a dis sol ve ram à for ça, em ja ne i ro do ano
se guin te, e im plan ta ram a di ta du ra, cha ma da ”di ta du -
ra do pro le ta ri a do“.

No Bra sil, em 1964, um gru po de mi li ta res pôs
fim ao re gi me cons ti tu ci o nal de 1946, es cu da dos na
re je i ção po pu lar aos po lí ti cos e às ins ti tu i ções de mo -
crá ti cas bra si le i ras, vis tas, pe las fac ções de es quer -
da, como em pe ci lho às re for mas so ci a is e, pe las fac -
ções de di re i ta, como in cen ti vo à de sor dem. No meio
do ti ro te io, a Cons ti tu i ção res tou sem de fen so res for -
tes o su fi ci en te para bar rar tan to o pro ces so re vo lu ci -
o ná rio que to ma va alen to quan to a di ta du ra con tra-re -
vo lu ci o ná ria. O re sul ta do foi uma no i te de 20 anos.

To das es sas li ções da his tó ria nos di zem que
não se de vem con fun dir as ins ti tu i ções li be ral-de mo -
crá ti cas com as pes so as que oca si o nal men te ocu -
pam ne las po si ções de man do ou de des ta que. Di zem 
mais: que, no que se re fe re à de mo cra cia, a prin ci pal
vir tu de é a pa ciên cia, pois, in fe liz men te, pela sua pró -
pria na tu re za, as ins ti tu i ções de mo crá ti cas de man -
dam tem po para se con so li da rem e se aper fe i ço a rem. 
Por fim, os po lí ti cos mu dam: vão-se em bo ra uns, che -
gam ou tros; já as ins ti tu i ções de mo crá ti cas, quan do,
de sa cre di ta das, mu dam. Muda tam bém com elas o
tipo de re gi me.

Ocor reu-me esse co men tá rio a pro pó si to de de -
cla ra ção – pu bli ca da nos jor na is de 19 de ou tu bro úl ti -
mo – atri bu í da ao can di da to à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca pelo PPS, o ex-Go ver na dor do Ce a rá Ciro Go -
mes. A de cla ra ção, se gun do o jor nal O Glo bo, foi pro -

fe ri da du ran te um de ba te so bre éti ca e ci da da nia, no
Encon tro Na ci o nal da Cons tru ção Ci vil, re a li za do em
For ta le za. O pre si den ciá vel Ciro Go mes te ria dito –
des cul pem-me a ex pres são – que ”es ter co de ga li nha 
e po lí ti co“ são a mes ma co i sa.

Ora, Sr. Pre si den te, par tin do essa afir ma ção de
um po lí ti co, é re al men te de se la men tar.

Em que pe sem a evi den te de se le gân cia e o mau 
gos to da sen ten ça, ex ter na da por al guém que ple i te ia 
o car go má xi mo do País, co me teu-se tam bém o erro
de ava li a ção. Tra tou uma re a li da de com ple xa de ma -
ne i ra sim pli fi ca do ra, foi ma ni que ís ta e em po bre ceu o
de ba te so bre um tema tão im por tan te, que é a éti ca
na po lí ti ca. Foi in jus to ir res pon sá vel e le vi a no. Não há
nada mais em bur re ce dor do que a ge ne ra li za ção,
pro ces so in te lec tu al em que se co lo cam no mes mo
saco co i sas di ver sas, em ge ral, nos afas tan do das re -
a is di men sões dos fa tos. São de cla ra ções des te tipo:
”Todo po lí ti co é la drão“, ”Nin guém pres ta no Con gres -
so Na ci o nal“, De ve ri am ser to dos pre sos“, que de sa -
cre di tam as ins ti tu i ções li be ra is de mo crá ti cas ao de -
sa cre di tar os po lí ti cos e de for ma to tal men te es té ril
sem que se apre sen te nada de po si ti vo para me lho rar 
uma si tu a ção per ce bi da como in sa tis fa tó ria.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, há um
lon go e pe dre go so ca mi nho que nos le va rá com per -
sis tên cia e sa be do ria ao aper fe i ço a men to das ins ti tu i -
ções de mo crá ti cas bra si le i ras e, con se qüen te men te,
a sua ma i or le gi ti mi da de jun ta à opi nião pú bli ca.

Os pro ble mas a su pe rar são mu i tos e va ri a dos,
mas não res ta dú vi da de que, em ter mos ge ra is, um
de les – e re fi ro-me a pro ble mas ins ti tu ci o na is – é a
len ti dão do Po der Ju di ciá rio. Pen so que, se pu dés se -
mos me lho rar o fun ci o na men to dos tri bu na is, me ta de
das nos sas in sa tis fa ções ins ti tu ci o na is es ta ri am re -
sol vi das, pois a per cep ção po pu lar – a per cep ção cor -
re ta, pois se apóia em fa tos que a re a li da de con fir ma
a cada dia – é que não exis te pu ni ção para o rico e
para o po de ro so; de que ca de ia no Bra sil é um lu gar
des ti na do ex clu si va men te a pes so as po bres e hu mil -
des. Ora, isso é um gran de in cen ti vo à rou ba lhe i ra ge -
ne ra li za da a que as sis ti mos. No ter ri tó rio na ci o nal,
até pro va em con trá rio, o cri me com pen sa.

Os exem plos são mu i tos e se ria can sa ti vo
citá-los to dos, des de os anões do Orça men to até o
caso mais ru mo ro so do ex-Pre si den te Fer nan do
Col lor de Melo. São ca sos que se acu mu lam, que se 
re pe tem em cir cu la ri da de en fa do nha e mi nam toda
a con fi an ça da po pu la ção no vi gor das ins ti tu i ções
bra si le i ras. Que eu me lem bre, o úni co caso de po lí -
ti co pu ni do pela ins tân cia par la men tar que tam bém
foi pu ni do pela Jus ti ça é o do ex-De pu ta do Hil de -



bran do Pas cho al, que co me teu, en tre ou tros, cri -
mes de san gue.

Então, Sr. Pre si den te, por to dos es ses exem -
plos, digo que a pri me i ra me di da sa ne a do ra a ser to -
ma da em fa vor das ins ti tu i ções se ria uma re for ma do
Po der Ju di ciá rio – que está sen do apre ci a da pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na -
do –, em que se in clu ís se o con tro le ex ter no des se
Po der, exer ci do não so men te por re pre sen tan tes idô -
ne os do pró prio Po der, mas tam bém por ou tros que
não fos sem ma gis tra dos. Tal con tro le não se ria, na tu -
ral men te, de ca rá ter ju ris di ci o nal, âm bi to da ab so lu ta
in de pen dên cia do Po der Ju di ciá rio, mas te ria fun ção
de ad mi nis tra ção, de cor re ge do ria e de ou vi do ria dos
re cla mos da po pu la ção. Há de se rom per o cor po ra ti -
vis mo que im pe de que avan ce o re gi me de mo crá ti co.

Ha ve ria tam bém ou tras áre as em que atu ar para 
for ta le cer a le gi ti mi da de de nos sa in ci pi en te de mo -
cra cia, como o fim da imu ni da de par la men tar como
está hoje de fi ni da – o que já é ob je to de pro po si ção le -
gis la ti va em tra mi ta ção no Con gres so, que já foi, em
par te, apro va da –, a re for ma po lí ti ca, per mi tin do ma i -
or in de pen dên cia do Par la men tar ele i to em re la ção
ao po der eco nô mi co, e mu i tas ou tras.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, achin ca -
lhar as ins ti tu i ções e os po lí ti cos, de for ma ge ne ra li za -
da, não cons ti tui em nada para o aper fe i ço a men to de -
mo crá ti co. Mu i to pelo con trá rio, tal ati tu de tem o po der 
de mi nar, de en fra que cer o que ar du a men te te mos
cons tru í do nos úl ti mos anos. Esse tipo de com por ta -
men to des cul pa mo-lo no vul go, no ho mem sim ples do 
povo, mas é inad mis sí vel em um can di da to à Pre si -
den te da Re pú bli ca, em um po lí ti co ex pe ri en te que
ocu pou car gos de mu i ta res pon sa bi li da de, como o de
Go ver na dor do Ce a rá.

São es sas as pa la vras que que ria di zer hoje,
nes ta tri bu na. Faço, por fim, vo tos de que a avi dez em
gal gar o pos to má xi mo da Na ção não leve os can di da -
tos a aban do na rem-se à de ma go gia e às for mas de
po pu la ri da de fá cil, em um evi den te equí vo co de que
ten ta che gar ao po pu lar por meio do sim plis mo re du -
tor, bem como o afã de ven der jor na is e re vis tas ou ter 
au diên cia alta no Ibo pe leve os me i os de co mu ni ca -
ção a fun ci o na rem como cu pins das nos sas ins ti tu i -
ções de mo crá ti cas, sem per ce ber, in clu si ve, que,
sem elas, o re sul ta do é a di ta du ra e uma das prin ci pa -
is ví ti mas des se re gi me em que so men te o Exe cu ti vo
pre do mi na é jus ta men te a Impren sa, ata ca da pela
cen su ra, pela pri são, pela mor te de jor na lis tas e pelo
fe cha men to dos me i os de co mu ni ca ção.

Por fim, Sr. Pre si den te, para en cer rar meu pro -
nun ci a men to, peço a V. Exª que de ter mi ne seja dado

como par te in te gran te dele uma ma té ria pu bli ca da no
jor nal O Esta do de S.Pa u lo, edi ção do dia 12 de no -
vem bro, que tem como man che te ”Cri se po lí ti ca não
afe ta agen da do Le gis la ti vo“. O ar ti go mos tra um qua -
dro que de ve ria ser mais di vul ga do pela TV Se na do,
pelo Jor nal do Se na do e pela Rá dio Se na do, apre -
sen tan do o ano pro du ti vo que ti ve ram tan to a Câ ma ra 
dos De pu ta dos quan to o Se na do Fe de ral.

Para não ler to dos os tó pi cos, que ro di zer ape -
nas que 106 ma té ri as fo ram apro va das pelo Se na do e 
en vi a das à Câ ma ra dos De pu ta dos nes te ano e que
60 ma té ri as fo ram apro va das pela Câ ma ra dos De pu -
ta dos e en vi a das ao Se na do. Por tan to, o Se na do tra -
ba lhou qua se que o do bro, o que é com pre en sí vel,
por que, na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro ces so le gis -
la ti vo é mu i to mais com ple xo, dado o nú me ro de Par -
la men ta res e de Co mis sões.

Entre tan to, mes mo quan do a im pren sa pu bli ca
uma ma té ria po si ti va para o Po der Le gis la ti vo, ela
sem pre o faz de ma ne i ra a de i xar al gu ma mar gem
para mos trar que o Po der Le gis la ti vo não é bom.

A ma té ria co me ça as sim:

É di fí cil acre di tar. Mas, mes mo com
toda a tur bu lên cia po lí ti ca des te ano, que
co me çou com a con tur ba da dis pu ta en tre os 
par ti dos da co a li zão go ver nis ta pelo co man -
do do Le gis la ti vo, pas sou por uma ava lan -
che de de nún ci as de cor rup ção e cul mi nou
com a re nún cia de três po de ro sos se na do -
res ante a ame a ça de cas sa ção, a agen da
do Con gres so não fi cou com pro me ti da.

Re pi to: rogo que o ar ti go, prin ci pal men te o qua -
dro com os da dos es ta tís ti cos, seja trans cri to como
par te do meu pro nun ci a men to.

La men to que, in fe liz men te, não só a im pren sa
como tam bém mu i tos se to res da nos sa eli te te i mem
em pen sar que, ata can do o Con gres so Na ci o nal e a
clas se po lí ti ca, es te jam con tri bu in do, de al gu ma for -
ma, para o aper fe i ço a men to da nos sa de mo cra cia. É
bom que esta hora seja re al men te de re fle xão. Nós,
que es ta mos re cém-sa í dos de um pe río do gran de de
re gi me de ex ce ção, es ta mos ain da in ci pi en tes na
con so li da ção da nos sa de mo cra cia.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCAN-
TI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi -
men to Inter no.)





O SR. PRESIDENTE (Le o mar Qu in ta ni lha) – V.
Exª será aten di do nos ter mos do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ma -
gui to Vi le la.

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, o es por te bra si -
le i ro vive re al men te um mo men to di fí cil, mas um mo -
men to de trans for ma ções.

A CPI do Fu te bol do Se na do dá uma im por tan te
con tri bu i ção nes se sen ti do ao apon tar ir re gu la ri da des 
e pro por mo di fi ca ções no fu te bol. Espe ro que o re la tó -
rio es te ja re che a do de pro vas e que pos sa con tri bu ir
de ci di da men te para mo di fi car e me lho rar o fu te bol
bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o es por te
bra si le i ro não é ape nas de nún ci as, des vi os e cor rup -
ção, es pe ci al men te pela qua li da de de nos sos atle tas.
Ve nho hoje a esta tri bu na para pro por um voto de
apla u so e de ho me na gens a um des ses bons exem -
plos que te mos. Lí der po si ti vo, o atle ta Raí en cer rou
ofi ci al men te sua car re i ra numa fes ta be lís si ma em
Pa ris, pro mo vi da pelo Pa ris Sa int-Ger ma in, um dos
clu bes a que ser viu com mu i ta com pe tên cia.

Raí nas ceu em Ri be i rão Pre to, em maio de
1965. Sex to fi lho de uma fa mí lia hu mil de, teve de lu tar
mu i to para ga ran tir o sus ten to da casa.

Co me çou a jo gar fu te bol pelo amor ao es por te e 
aca bou des co ber to pelo Bo ta fo go de Ri be i rão Pre to
em 1980. Che gou ao São Pa u lo em 1987, de po is de
ter pas sa do tam bém pela Pon te Pre ta de Cam pi nas.
E foi ali que se des ta cou pela sua ha bi li da de den tro
de cam po e pela per so na li da de fir me de ho mem cor -
re to fora do cam po.

Pelo São Pa u lo foi cam peão pa u lis ta e bra si le i -
ro, cam peão da Taça Li ber ta do res da Amé ri ca, cam -
peão mun di al in ter clu bes e cam peão mun di al pela
Se le ção Bra si le i ra, da qual foi ca pi tão, em 1994. Sua
atu a ção lhe ren deu a trans fe rên cia para a Eu ro pa,
onde jo gou cin co anos no Pa ris Sa int-Ger ma in.

Tam bém na Fran ça só co le ci o nou vi tó ri as e gló -
ri as: cam peão fran cês, cam peão da Copa da Fran ça,
cam peão da Re co pa da Eu ro pa.

Vol tou ao Bra sil, no va men te ao São Pa u lo, onde
foi, ou tra vez, cam peão pa u lis ta.

Raí en cer rou a car re i ra ofi ci al men te no mês
pas sa do, re pi to, numa fes ta pre pa ra da pelo Pa ris Sa -
int-Ger ma in, em Pa ris, no Parc des Prin ces. Tive a fe -

li ci da de de es tar nes se país jus ta men te na que le dia,
por co in ci dên cia. Fui à Espa nha re pre sen tar o Se na -
do, de sem bar can do em Pa ris na que le dia. À no i te, fui
ao Parc des Prin ces ver o que os fran ce ses ha vi am
pre pa ra do para o cra que bra si le i ro e fi quei im pres si o -
na do. O lo cal es ta va su per lo ta do, com mais de 60 mil
fran ce ses, que apla u di am Raí de pé. Ao fi nal, apa ga -
ram-se as lu zes do es tá dio, hou ve uma que i ma de fo -
gos ma ra vi lho sa em agra de ci men to a esse cra que
bra si le i ro. Por isso, per gun tei-me por que a Fran ça fez 
uma fes ta tão bo ni ta para um jo ga dor bra si le i ro, e o
Bra sil, mu i tas ve zes, não re co nhe ceu o que Raí fez
pelo País e pelo povo bra si le i ro.

Jun to com ou tro im por tan te jo ga dor bra si le i ro, o
Le o nar do, Raí co man da ago ra a Fun da ção Gol de Le -
tra, uma ins ti tu i ção que con tri bui para a pro mo ção da
in fân cia e da ju ven tu de, pro cu ran do mi ni mi zar o so fri -
men to de cri an ças bra si le i ras em si tu a ção de ris co
so ci al.

Obser vem o exem plo des se jo ga dor mun di al -
men te co nhe ci do, cam peão do mun do, cam peão pa u -
lis ta e bra si le i ro pelo São Pa u lo, cam peão pelo Pa ris
Sa int Ger ma in, cam peão da Re co pa da Eu ro pa, que
aban do na o fu te bol e cria a Fun da ção Gol de Le tra
para aju dar cri an ças po bres. Esse é um exem plo que
pre ci sa ser se gui do e di vul ga do.

Evi den te men te, o fu te bol pas sa por mo men tos
crí ti cos, de mu i tas de nún ci as. Entre tan to, é im por tan -
te res sal tar aque les que tam bém fi ze ram mu i to por
esse es por te, como Raí, Zico, o pró prio Pelé e tan tos
ou tros cra ques bra si le i ros.

A Fun da ção Gol de Le tra foi cri a da com o ob je ti -
vo de aco lher cri an ças ca ren tes, ga ran tin do-lhes o di -
re i to à edu ca ção, à cul tu ra e à as sis tên cia so ci al,
mos tran do com cla re za que Raí não é gran de ape nas
nas qua tro li nhas. O pro je to fun ci o na em São Pa u lo e
em Ni te rói, no Rio de Ja ne i ro, e já está aten den do a
260 cri an ças e jo vens en tre zero e 14 anos.

O Bra sil deve uma ho me na gem a esse ído lo. Por 
isso, apre sen to esse re que ri men to de Voto de Apla u -
so a Raí, para que o Con gres so Na ci o nal ma ni fes te o
re co nhe ci men to da Na ção a tudo aqui lo que ele re -
pre sen tou no es por te e ao que faz ago ra, con tri bu in -
do para a di mi nu i ção das in jus ti ças so ci a is em nos so
País.

Por essa ra zão, peço o apo io de to dos à apro va -
ção des sa pro po si ção. É im por tan te ren der as nos sas 
ho me na gens aos bons exem plos, aos lí de res po si ti -
vos, a tí tu lo de es tí mu lo para que eles se mul ti pli -



quem, como nes se caso es pe cí fi co do gran de atle ta e 
ho mem pú bli co que é Raí.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, o Sr. Le o mar Qu in ta ni lha, 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 Le o mar Qu in ta ni lha,
pró xi mo ora dor ins cri to.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta
Casa vive per ma nen te men te em ebu li ção. Vá ri os te -
mas da ma i or im por tân cia são aqui dis cu ti dos. Des ta -
co, Sr. Pre si den te, dois as sun tos que es tão a aglu ti -
nar as aten ções não só dos mem bros des ta Casa,
como do povo bra si le i ro. 

Co me ça ria pela CPI do Fu te bol, que, se gu ra -
men te, pelo lon go tra ba lho de mais de um ano, ou vin -
do os mais di ver sos se to res, agre mi a ções de prá ti ca
das di ver sas mo da li da des es por ti vas, par ti cu lar men -
te do fu te bol, as en ti da des de ad mi nis tra ção do fu te -
bol do País, evi den ci an do ilí ci tos, ma ze las e des vi os
que cer ta men te ha ve rão de ser co i bi dos. Por essa ra -
zão, a Co mis são virá pres tar um ines ti má vel ser vi ço
ao fu te bol bra si le i ro, que é, dis pa ra da men te na fren te, 
a mo da li da de es por ti va da gra ça, da ale gria e da pre -
fe rên cia do povo bra si le i ro. 

É in te res san te no tar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, as ava li a ções que fa zem aque les que,
por um ou por ou tro in te res se, têm acom pa nha do os
des do bra men tos da CPI do Fu te bol. Ora, o re la tó rio,
tra ba lho ela bo ra do exa us ti va men te pelo emi nen te
Re la tor, Se na dor Ge ral do Althoff, so men te hoje foi
dado a co nhe cer; so men te hoje foi en tre gue aos emi -
nen tes Srs. Par la men ta res mem bros da Co mis são;
so men te hoje está sen do ob je to de le i tu ra para dar
co nhe ci men to pú bli co. No en tan to, há se ma nas a mí -
dia – jor na is, te le vi sões e rá dio – tem di vul ga do as -
pec tos do seu con te ú do, tem di vul ga do po si ções que
in ter pre ta se rem as cor re tas em re la ção ao com por ta -
men to dos Srs. mem bros da Co mis são. 

A meu res pe i to, por exem plo, di vul gam ao lar go
o po si ci o na men to que eu te ria ado ta do, já na se ma na
pas sa da ou na ime di a ta men te an te ri or, com re la ção
ao re la tó rio, do qual eu nem ti nha co nhe ci men to,
como ne nhum ou tro mem bro ti nha. Só hoje ti ve mos

no tí cia do seu con te ú do e ain da es ta mos to man do
co nhe ci men to do mes mo, para com ele con cor dar,
para dele dis cor dar, en fim, para for mar ju í zo de va lor
e ado tar mos a de ci são que a nos sa cons ciên cia re co -
men dar.

No en tan to, as ila ções gras sam de for ma in te -
res san te. Cada seg men to en ten de, e as crí ti cas, os
co men tá ri os e as su ges tões che gam, dan do con ta de
que es ta ría mos ado tan do essa ou aque la po si ção.

Não so mos de fu gir às nos sas res pon sa bi li da -
des e ire mos ado tar uma po si ção na hora cer ta, ao
exa mi nar, tam bém de for ma exa us ti va e apro fun da da, 
um re la tó rio mu i to ex ten so e ela bo ra do, que traz à
tona mu i tas si tu a ções do fu te bol bra si le i ro que pre ci -
sam, efe ti va men te, ser mu da das. Mas a nos sa po si -
ção será co nhe ci da na hora do voto.

Ou tra ques tão que tam bém está sen do dis cu ti -
da ao lar go é a do Orça men to. Par ti cu lar men te, en -
ten do que, den tre as inú me ras e im por tan tes atri bu i -
ções que te mos nes ta Casa, sem som bra de dú vi da,
a aná li se, a dis cus são, a vo ta ção e a exe cu ção or ça -
men tá ria é a prin ci pal ati vi da de par la men tar no Con -
gres so Na ci o nal. 

O Orça men to des te ano, com al gu mas pe cu li a ri -
da des, mu i to res tri to, mu i to en xu to, nos traz uma
pers pec ti va li mi ta da de de sen vol vi men to, quan do es -
pe rá va mos que o País pu des se re to mar de for ma
mais ace le ra da esse pro ces so de de sen vol vi men to,
que es bar ra em di fi cul da des e obs tá cu los do Orça -
men to, que tra ça o pa râ me tro das ações pú bli cas.
Isso não nos de i xa mu i to es pe ran ço sos em re la ção
às pers pec ti vas fu tu ras. 

Fui in cum bi do de re la tar o Se tor 10 do Orça -
men to, re la ti vo ao de sen vol vi men to ur ba no, que abri -
ga em seu bojo ques tões fun da men ta is como a ha bi -
ta bi li da de, o sa ne a men to bá si co e o de sen vol vi men to 
ur ba no. 

Ora, Sr. Pre si den te, é sa bi do que a de man da re -
pri mi da da mo ra dia, da casa pró pria se faz de for ma
mu i to acen tu a da no País, em to dos os Mu ni cí pi os, em 
to dos os Esta dos bra si le i ros. A re a li za ção do so nho
da casa pró pria, prin ci pal men te do subs tra to so ci al,
da que la fa i xa da po pu la ção que pre ci sa do apo io da
so ci e da de, via ins ti tu i ção pú bli ca, para re a li zar o so -
nho de ter um lo cal con dig no para abri gar a si e sua
fa mí lia, fica um pou co dis tan te, vez que as pers pec ti -
vas de re a li za ção des se apo io, da cons tru ção de no -
vas mo ra di as, o Go ver no, ain da que faça um es for ço
her cú leo para di re ci o nar a ma i or quan ti da de de re cur -



sos, se sen te li mi ta do, sem fon te, sem me i os para
aten der a essa de man da tão acen tu a da em todo o
ter ri tó rio bra si le i ro.

Não só a ques tão da ha bi ta ção, mas tam bém o
sa ne a men to bá si co se vê com os re cur sos res tri tos
para aten der às de man das re gis tra das, ex pos tas e
acen tu a das na gran de ma i o ria dos pe que nos Mu ni cí -
pi os bra si le i ros. Os Mu ni cí pi os do Esta do que re pre -
sen to, o To can tins, os Esta dos do cen tro do País, os
Esta dos da Re gião Nor te do País e, de for ma acen tu -
a da, tam bém mu i tos Mu ni cí pi os da re gião Nor des te
se res sen tem da exi güi da de de re cur sos para aten der 
a uma de man da for te das ne ces si da des de pro mo ção 
so ci al e de aten di men to à me lho ria da qua li da de de
vida das pes so as.

Tal vez fos se o caso de se pen sar que o atu al en -
di vi da men to pú bli co, quer a dí vi da in ter na, quer a dí vi -
da ex ter na, se re ve la ex tre ma men te ex pres si vo em
re la ção ao PIB bra si le i ro. O que nos pre o cu pa, pois,
sem a re a li za ção de in ves ti men tos, de que for ma fa re -
mos face a tais com pro mis sos, de que for ma fa re mos
face às de man das de na tu re za so ci al do País? E à
me di da em que res trin gi mos os in ves ti men tos, que
che ga mos a cor tar, como es ta mos cor tan do, nos or -
ça men tos de cus te io, per ce be mos que o vo lu me da
dí vi da, tan to a in ter na quan to a ex ter na, con ti nua ex -
tre ma men te re pre sen ta ti vo em re la ção ao PIB. E
como po de ría mos au men tar as ri que zas do País se -
não atra vés da pro mo ção de in ves ti men tos, no ta da -
men te nas áre as de in fra-es tru tu ra?

Em nos sa re gião, exis te a ne ces si da de de in te -
gra ção por uma mo dal de trans por tes que ve nha a
trans for mar a ma triz de trans por tes do País e re du zir
subs tan ci al men te o cus to do trans por te, o que é fun -
da men tal para o es ta be le ci men to de um pro ces so de
de sen vol vi men to sus ten tá vel, com a ins ta la ção de um 
sis te ma fer ro viá rio e o apro ve i ta men to do po ten ci al
hi dro viá rio, Sr. Pre si den te, que ain da de i xa mu i to a
de se jar. Lu ta mos pela im plan ta ção da Fer ro via Nor -
te-Sul, que vai con tri bu ir para trans for mar a ma triz de
trans por tes do País e vai per mi tir, na in ter mo da li da de, 
ba i xar os cus tos de re giões im por tan tís si mas, in te -
gran do-as, prin ci pal men te as re giões Cen tro-Oes te e
Nor te, ao con tex to so ci o e co nô mi co do País, prin ci pal -
men te in te gran do-as às re giões mais ri cas do Bra sil.

E se não o fi zer mos, se não apro ve i tar mos o po -
ten ci al de re cur sos hí dri cos que o País pos sui, in te -
gran do as ba ci as e fa zen do a uti li za ção hi dro viá ria
des sas mo da is, com a com ple men ta ção das fer ro vi -

as, se gu ra men te es ta re mos di fi cul tan do e atra san do
esse pro ces so de de sen vol vi men to pelo qual tan to lu -
ta mos.

É com tris te za que ve mos o Orça men to mu i to
en xu to, mu i to res tri to, re ser van do um va lor enor me,
tal vez exa cer ba do, para pa ga men to dos ser vi ços da
dí vi da. É pre ci so que as nos sas au to ri da des se de di -
quem mais, pre o cu pem-se mais e re ne go ci em me -
lhor, para per mi tir que não gas te mos tan to com o ser -
vi ço da dí vi da, al te re mos o per fil des sa dí vi da e pos -
sa mos uti li zar uma par te des se re cur so não só no
aten di men to de ver bas des ti na das ao cus te io, como
tam bém de ver bas des ti na das a in ves ti men tos nes te
País. É fun da men tal para que pos sa mos re to mar o
equi lí brio de de sen vol vi men to.

Olha o se tor ener gé ti co, que está a re que rer in -
ves ti men tos ma ci ços e ur gen tes, para que o com bus -
tí vel do de sen vol vi men to, que é a ener gia, não fal te
no mo men to em que o Bra sil tan to dele ne ces si ta.

Veja a si tu a ção das For ças Arma das bra si le i ras, 
si tu a ção crí ti ca, qua se caó ti ca. Ali es tão cor tan do,
anos e anos su ces si vos, não só re cur sos de in ves ti -
men tos que se des ti nam ao apri mo ra men to das nos -
sas For ças, à mo der ni za ção dos seus equi pa men tos,
que con tam com ve í cu los com mais de 20 anos de uti -
li za ção. Pior do que isso, Sr. Pre si den te, es ta mos cor -
tan do os gas tos de cus te io das For ças Arma das Bra -
si le i ras. 

Essa si tu a ção pre ci sa ser efe ti va men te re e xa -
mi na da. Vol to a en fa ti zar e en ten der que a aná li se da
exe cu ção or ça men tá ria é uma das mais im por tan tes
ati vi da des do par la men tar bra si le i ro.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Ini ci al men te,
sa ú do V. Exª por abor dar um tema re le van te e, mais
do que isso, a si tu a ção de ne ces si da de que os in ves -
ti men tos em ge ral es tão sub me ti dos, hoje, no País. V.
Exª, com pro pri e da de, abor da o tema da exe cu ção or -
ça men tá ria. E eu não po de ria de i xar de di zer que,
como Re la tor da Co mis são Espe ci al de Fis ca li za ção
da Co mis são Ge ral de Orça men to, es ti ve es tu dan do
essa ma té ria e ofe re ci um re la tó rio lon go, ex ten so.
Um tra ba lho, in clu si ve – não pos so de i xar de con fes -
sar –, em que me lou vei no re la tó rio que veio do Po der 
Exe cu ti vo. Ali foi de li ne a do, com toda a cla re za que os 



nú me ros não de i xam men tir, que aqui lo que era pre -
vis to na Lei Orça men tá ria, na área de in ves ti men to,
cer ca de R$6 bi lhões, ape nas a exe cu ção or ça men tá -
ria, no pri me i ro se mes tre, re a li zou um R$1.3 bi lhão.
Isso re pre sen ta me nos de 10% de todo re cur so or ça -
men tá rio. Em ver da de, fal ta de ter mi na ção ao Con -
gres so para fis ca li zar e exi gir. Não falo do Po der Exe -
cu ti vo, por que, di an te da com pla cên cia do Po der Le -
gis la ti vo, a sua von ta de la vra so be ra na, ex clu si va,
sem qual quer óbi ce. Qu an do se apre sen ta um re la tó -
rio subs tan ci o so como esse – de i xan do de lado a fal -
sa mo dés tia –, o Con gres so não faz nada a não ser
lan çar vo zes in sa tis fe i tas, in dig na das. É o que V. Exª
faz nes ta tar de. Re al men te, te nho que sa u dá-lo. Se o
Con gres so não exa u re sua com pe tên cia em ter mos
de fis ca li za ção or ça men tá ria, quem há de fazê-lo? A
so ci e da de, que não tem aces so aos nú me ros! A lei
or ça men tá ria é um có di go ci fra do. Va mos re cla mar
para quem? Para a Cor te Inter na ci o nal de Haia? Cer -
ta men te que não! Te mos que fa zer como V. Exª. e
que ro pa ra be ni zá-lo por tra zer a esta Casa tema tão
im por tan te. Não pos so de i xar de dar meu tes te mu nho 
so bre a si tu a ção dra má ti ca em que se en con tram as
For ças Arma das. Não sei se V. Exª já ci tou ou al guém
te nha aqui, em al gum mo men to, se re fe ri do a nú me -
ros, mas do or ça men to pre vis to para aten der as ne -
ces si da des fun da men ta is das For ças Arma das, te ría -
mos ao me nos que co lo car à sua dis po si ção cer ca de
R$ 2,1 bi lhões. Na ver da de, o pro je to de lei or ça men -
tá rio vin do do Exe cu ti vo ado ta pou co mais do que R$
700 mil, pra ti ca men te, em ter mos de com pa ra ção, um 
ter ço das ne ces si da des. E dis se bem V. Exª, não se
tra ta de acres cen tar nada de novo, não se tra ta de
mo der ni zar, mas de dar con ti nu i da de a pro gra mas
es sen ci a is de de fe sa do País. Qu an do ve ri fi ca mos
que a de fe sa vai mal, que a vi o lên cia cres ce, que a or -
ga ni za ção da se gu ran ça pú bli ca no Bra sil vai mal e a
se gu ran ça na ci o nal está em si tu a ção de mi sé ria, dis -
se o co man dan te – qua se com lá gri mas nos olhos, e
V. Exª es ta va lá e viu – que se ti ves se o Bra sil de sus -
ten tar qual quer es for ço bé li co para de fen der, por
exem plo, a Ama zô nia da co bi ça in ter na ci o nal, ou em
qual quer ou tro con fron to, não usan do ar mas mo der -
nas, mas sim ples men te uti li zan do mu ni ções con ven -
ci o na is, o Exér ci to não te ria mu ni ção para mais de
três dias. E, se se ar re ca das se tudo o que há no País,
po der-se-ia sus ten tar um con fron to por sete dias. É
uma si tu a ção dra má ti ca. Te nho que fa zer essa de -
nún cia aqui. É até um dado re ser va do; tal vez as ou -
tras po tên ci as não sa i bam dis so. Por que es ta mos de -

sar ma dos, numa si tu a ção de ca la mi da de e, mais do
que isso, com nos sa se gu ran ça aber ta a qual quer es -
ca ra mu ça, ve nha de onde vier, des de que haja con di -
ções e ar mas. No bre Se na dor, acho que fui mais lon -
ge do meu de se jo. Há de se con vir que esse tema é
re al men te fas ci nan te.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Se na dor Amir Lan do, se meu pro nun ci a men to não ti -
ves se im por tân cia al gu ma, cer ta men te, com as pon -
de ra ções apro pri a das e aba li za das de V. Exª, ele, por
si só, te ria sig ni fi ca do e sus ten ta ção. Por essa ra zão,
aco lho e in cor po ro ao meu pro nun ci a men to as pon -
de ra ções de V. Exª, que co nhe ce não só as ques tões
re la ci o na das ao Orça men to, mas tam bém a gra ve si -
tu a ção por que pas sa o País.

Re i te ro o sen ti men to que per ce bo cla ro e for te,
a cada dia, de que, nes ta Casa, se gu ra men te, en tre
nos sas atri bu i ções im por tan tes aqui, das qua is pro -
cu ra mos nos de sin cum bir com o me lhor e mais for te
de nós, cer ta men te, a exe cu ção or ça men tá ria, o tra to
da dis cus são or ça men tá ria res sal ta-se como uma
das mais im por tan tes ta re fas des ta Casa e do Con -
gres so Na ci o nal. Por essa ra zão, es pe ro que pos sa -
mos, efe ti va men te, pas sa da essa es ca ra mu ça da dis -
cus são do Orça men to des te ano, tra ba lhar com an te -
ci pa ção para o ano que vem e dar uma con tri bu i ção
mais ex pres si va ao Exe cu ti vo, des de a hora da sua
ela bo ra ção, des de a re es tru tu ra ção do Orça men to,
para que ele de i xe de ser uma peça fi gu ra ti va e au to ri -
za ti va e pas se a ser uma peça im po si ti va, para que o
Con gres so Na ci o nal te nha re al men te ação nas apli -
ca ções, que são pro gra ma das e in for ma das pelo Exe -
cu ti vo de sua exe cu ção. Mas pas sa o ano e, no fi nal,
fica aque la atri bu la ção, vo tan do-se cré di to adi ci o nal e 
apli ca ções re la ti va men te ata ba lho a das. Espe ro que
pos sa mos, emi nen te Se na dor Amir Lan do, dar uma
con tri bu i ção mais efe ti va a este País.

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 Se na dor Amir Lan do pelo tem -
po res tan te da ses são.

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 à tri bu na, no apa -
gar das lu zes des ta ses são, para tra zer ao co nhe ci -
men to da Na ção um fato gra vís si mo, que en vol ve per -
da de vida hu ma na, um fato que se cons ti tui um sím -
bo lo do que re pre sen ta a vi o lên cia no cam po, no Bra -
sil; um fato re al men te dra má ti co, com con tor nos de



per ver si da de, de como um ci da dão, um pai de fa mí lia, 
um tra ba lha dor ru ral foi eli mi na do bru tal men te no
Mu ni cí pio de Bu ri tis. Se gun do in for ma ções ob ti das
jun to ao Co man do da PM, onde cons ta do re gis tro
que o tra ba lha dor ru ral Cle o di ni de Alme i da, de ape -
nas 28 anos, foi jo ga do no rio Jacy, no PA rio Jacy –
Pro je to de Assen ta men to do rio Jacy –, com bra ços
am pu ta dos, além da per na, ore lha e os ór gãos se xu -
a is. Cri me esse, pela bru ta li da de, in di ca vin gan ça,
in di ca exe cu ção de ho mens de sal ma dos, de fa cí no -
ras que es tão a ser vi ço da pis to la gem. Não há dú vi -
da, Sr. Pre si den te – e está aqui o De pu ta do Con fú cio 
Mou ra, nes ta ses são da Câ ma ra Alta do Le gis la ti vo
bra si le i ro. E es ti ve mos, nes se fim de se ma na, per -
cor ren do aque la re gião. Esse fato nos foi de nun ci a -
do. Inclu si ve, fo mos ao pai da ví ti ma, que é fi lho de
Be ne di to Pe re i ra de Alme i da e de Te re zi nha Apa re ci -
da de Alme i da, re si den te à Li nha União, Km 29, do
Mu ni cí pio de Bu ri tis.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tal vez de -
vês se mos ren der à mor te um si lên cio, o si lên cio eter -
no a que esse ser hu ma no foi con de na do an tes de re -
a li zar a sua mis são na ter ra, na flor da ju ven tu de, aos
28 anos, quan do ti nha pela fren te a es pe ran ça, a
pers pec ti va de mo rar em ter ra pró pria como foi seu
pai e sua fa mí lia, de pro du zir não ape nas o grão, mas
so bre tu do a ex pec ta ti va de uma vida me lhor para
seus fi lhos.

Se me ar e co lher é o tra ba lho des sa gen te que
an te vê nos abro lhos o fru to e que tem nas mãos o po -
der do Cri a dor, por que quem se me ia e co lhe pro duz,
cria e re pro duz, ge ran do a ri que za na ci o nal. E esse
ho mem, re pre sen ta do aqui ape nas por uma fi gu ra,
como um em ble ma da vi o lên cia! Não faz mu i to tem po
– cer ca de três ou qua tro me ses – oito vi das hu ma nas 
fo ram ce i fa das de uma só vez, em Ja ci lân dia. A im -
pren sa na ci o nal não re gis trou, e o que não está na
mí dia não exis te, o que a te li nha não mos tra di an te
das cons ciên ci as des te País não exis te. Ca ra jás foi fil -
ma da e, con se qüen te men te, foi ob je to de co mi se ra -
ção na ci o nal, de pro tes tos de to dos os ca li bres, mas
quan do se mor re no si lên cio, sob o man to e o co ber -
tor da flo res ta, mu i tos de les, Sr. Pre si den te, de sa pa -
re cem. Não há se quer uma tum ba para in di car-lhes a
úl ti ma mo ra da. É as sim que se vão eli mi nan do bra si -
le i ros que que rem plan tar e que que rem um pe da ço
de ter ra – e de ter ras pú bli cas, Sr. Pre si den te, em que
a União, atra vés do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria –
que faz da mí dia o seu pa ta mar de exer cí cio – se omi -

te, se es con de. E o Incra, que de ve ria es tar à fren te,
alhe io per ma ne ce, co ni ven te pela omis são.

Enu me ra rei ou tro fato do qual não trou xe o re -
gis tro, mas fá-lo-ei e en ca mi nha rei es sas ma té ri as à
Pre si dên cia da Re pú bli ca, ao Mi nis té rio da Re for ma
Agrá ria – do De sen vol vi men to Agrá rio, como se fala e
se diz, por que, quan do não se faz mu i ta co i sa, é pre ci -
so mu dar o nome para ver se, com a mu dan ça de
nome, se ga nha mais a mí dia – e para a Pre si dên cia
do Incra.

Re cen te men te, mais um ci da dão bra si le i ro, na -
que las re giões ín vi as, foi mor to, es quar te ja do, en sa -
ca do e, de po is, pen du ra do ao lon go da ve re da, por
onde aden tra vam ou tros sem-ter ra como ele. Aque le
des fi gu ra do, es quar te ja do, foi es con di do di an te des -
sa tela bru tal da in sen si bi li da de, e nós nada fa re mos.
E nin guém diz nada. Por isso, de nun cio di an te da Na -
ção, para res pon sa bi li zar o Incra, o ”Mi nis té rio do
Anti-Agrá rio“, em ra zão do que vem acon te cen do,
des sa vi o lên cia que vem ce i fan do vi das ino cen tes. E
por que não es tão na mí dia? Não es tão e não exis tem
na re a li da de. Digo isso, Sr. Pre si den te, em nome da -
que la gen te sem vez, sem voz; digo isso em nome
dos que são con de na dos à mor te por uma de ci são
uni la te ral dos fa cí no ras, que ain da se re ser vam re -
quin tes de per ver si da de e de mal da de ex tre ma! 

Aqui es tou para de fen der a gen te de Ron dô nia e 
do Bra sil, pois tan to te nho fe i to pelo Bra sil e ago ra te -
nho de olhar mais de per to por aque le con tin gen te de
bra si le i ros es que ci dos e aban do na dos ao des ca so, à
pró pria sor te e à des gra ça.

Por isso, mais uma vez, en fa ti zo que não va mos
per ma ne cer alhe i os. O Bra sil há de se co mo ver tam -
bém, não ape nas di an te dos acon te ci men tos de Ca -
ra jás ou de Co rum bi a ra, mas tam bém di an te des sas
mor tes vi o len tas de pes so as que que ri am nada mais
que pro du zir para co mer, para pro gre dir e para ge rar
a ri que za de que o País tan to ne ces si ta.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, Ro me ro Jucá, Ro meu Tuma, Car los
Pa tro cí nio 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. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, faz já qua se qua -



tro anos que o Exe cu ti vo pro mo ve, de for ma re i te ra da, 
ini ci a ti vas no sen ti do de al te rar a na tu re za ju rí di ca
dos con se lhos de fis ca li za ção das pro fis sões li be ra is,
bus can do atri bu ir-lhes per so na li da de ju rí di ca de di re i -
to pri va do.

São ini ci a ti vas – cum pre-me dizê-lo – pro fun da -
men te equi vo ca das, seja do pon to de vis ta po lí ti -
co-so ci al, seja do pon to de vis ta ju rí di co-ins ti tu ci o nal.

As in vec ti vas con tra os con se lhos de pro fis sões
re gu la men ta das ti ve ram iní cio em ou tu bro de 1997,
quan do da 35ª edi ção da Me di da Pro vi só ria nº1.549.
Na que la opor tu ni da de, o Che fe do Po der Exe cu ti vo
in se riu no men ci o na do Di plo ma Le gal um novo dis po -
si ti vo nor ma ti vo, o qual, aliás, não guar da qual quer re -
la ção com o ob je to cen tral da MP. Tal dis po si ti vo es ta -
va con ti do no ar ti go 58, que es ta be le cia, em seu ca -
put, que:

Os con se lhos de fis ca li za ção de pro fis -
sões li be ra is, ins ti tu í dos por lei, do ta dos de
per so na li da de ju rí di ca de di re i to pri va do e
for ma fe de ra ti va, pres tam ati vi da des de ser -
vi ço pú bli co.

Como tem sido pra xe do Po der Exe cu ti vo, a edi -
ção se guin te da mes ma MP nº1.549 – a de nº36 – tra -
zia al te ra ção no tex to do men ci o na do ar ti go 58, per -
sis tin do, po rém, no pro pó si to – fla gran te men te in -
cons ti tu ci o nal – de dar ca rá ter pri va do aos con se lhos
de pro fis sões re gu la men ta das. Nes sa re e di ção, de 6
de no vem bro de 1997, o ca put do ar ti go 58 pas sou a
ter a se guin te re da ção:

Os ser vi ços de fis ca li za ção de pro fis -
sões re gu la men ta das se rão exer ci dos em
ca rá ter pri va do, por de le ga ção do po der pú -
bli co, me di an te au to ri za ção le gis la ti va.

O dis po si ti vo em epí gra fe, bem como seus pa rá -
gra fos, fo ram ob je to de Ação Di re ta de Incons ti tu ci o -
na li da de pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
Enquan to a Adin tra mi ta va, a MP nº1.549 foi re e di ta -
da mais seis ve zes, até ser con ver ti da na Lei nº9.649,
de 28 de maio de 1998, a qual, ape sar das su ces si vas 
al te ra ções in tro du zi das no tex to do ar ti go 58, man te -
ve seu sen ti do pri va ti zan te.

Como não po de ria de i xar de ser, o Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, ao jul gar o pe di do de me di da ca u te lar
for mu la do na Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de
nº1.717-6, em 22 de se tem bro de 1999, de fe riu-a
para sus pen der a efi cá cia do ar ti go 58 da Lei nº9.649, 
en ten den do não ser pos sí vel, ”em face do or de na -

men to cons ti tu ci o nal, me di an te a in ter pre ta ção con ju -
ga da dos ar ti gos 5E, XIII; 22, XVI; 21, XXIV; 70, pa rá -
gra fo úni co; 149 e 175 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a de -
le ga ção, a uma en ti da de pri va da, de ati vi da de tí pi ca
de Esta do, que abran ge até po der de po lí cia, de tri bu -
tar e de pu nir, no que tan ge ao exer cí cio de ati vi da des
pro fis si o na is.“

Aque la de ci são do Su pre mo foi de in con tes tá vel 
jus ti ça.

Os ser vi ços de fis ca li za ção de pro fis sões têm
como fun da men to cons ti tu ci o nal o dis pos to no in ci so
XVI do ar ti go 22 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que re la ci o -
na como uma das com pe tên ci as pri va ti vas da União
le gis lar so bre ”... con di ções para o exer cí cio de pro fis -
sões.“

Fi xa das es sas con di ções para o exer cí cio das
pro fis sões, vi a bi li za-se o di re i to in di vi du al e co le ti vo
con sa gra do no in ci so XIII do ar ti go 5E ao ”li vre exer cí -
cio de qual quer tra ba lho, ofí cio ou pro fis são,“ des de
que se jam ”aten di das as qua li fi ca ções pro fis si o na is
que a lei es ta be le cer“.

Com base nes ses pa râ me tros, a União pros se -
gue a ação ad mi nis tra ti va exe cu tan do a ins pe ção do
tra ba lho – com pe tên cia sua, con for me pres cre ve o in -
ci so XXIV do ar ti go 21 da Cons ti tu i ção.

Da in ter pre ta ção con ju ga da des ses dis po si ti vos 
cons ti tu ci o na is, ex sur ge cris ta li no que as ati vi da des
de fis ca li za ção das pro fis sões cons ti tu em atri bu i ção
es ta tal do ente fe de ral, que, ao dis por so bre as con di -
ções para o exer cí cio das pro fis sões, as re gu la men ta
e es ta be le ce o meio pelo qual irá pro ce der à ins pe ção 
ou à fis ca li za ção do tra ba lho de sen vol vi do pe las pro -
fis sões re gu la men ta das pelo Po der Le gis la ti vo da
União.

Logo, os ór gãos cri a dos por lei fe de ral com a fi -
na li da de de pro ce der ao en car go cons ti tu ci o nal da
União de fis ca li zar o exer cí cio das pro fis sões têm ine -
gá vel na tu re za pú bli ca, na me di da em que exer cem tí -
pi ca ati vi da de es ta tal. Não há, por tan to, pos si bi li da de
de que os ser vi ços de fis ca li za ção de pro fis sões re gu -
la men ta das ve nham a ser exer ci dos em ca rá ter pri va -
do, já que a ati vi da de de fis ca li za ção, como de cor rên -
cia da com pe tên cia cons ti tu ci o nal da União para ins -
pe ci o nar o tra ba lho, con for ma os ór gãos que exer cem 
es ses ser vi ços de fis ca li za ção como au tar qui as.

Aliás, a pró pria Su pre ma Cor te, em de ci são do
ano de 1984, já ex pres sa va esse en ten di men to, man -



ti do até o pre sen te,  em emen ta com a se guin te re da -
ção:

CONSELHOS FEDERAIS DE
FISCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS
LIBERAIS.
Au tar qui as cor po ra ti vas man ti das por con tri -
bu i ções ins ti tu í das pela União e co bra das
dos res pec ti vos pro fis si o na is ins cri tos.

Ape sar da de ci são, cuja emen ta aca ba mos de
men ci o nar, ter sido pro la ta da em 1984 – an tes, por -
tan to, da vi gên cia da nova Car ta Mag na –, o atu al tex -
to cons ti tu ci o nal man tém a mes ma ori en ta ção, pois o
ar ti go 149 es ta be le ce que ”com pe te ex clu si va men te
à União ins ti tu ir con tri bu i ções (...) de in te res se das
ca te go ri as pro fis si o na is ou eco nô mi cas, como ins tru -
men to de sua atu a ção nas res pec ti vas áre as (...)“.

Te mos cla ro, por tan to, o ca rá ter tri bu tá rio das
con tri bu i ções co bra das pe los con se lhos de fis ca li za -
ção das pro fis sões, ca rá ter esse que de ri va do fato de 
se rem con tri bu i ções de in te res se de ca te go ri as pro -
fis si o na is, as sim con tri bu i ções cor po ra ti vas, na con -
for mi da de do re cém-men ci o na do ar ti go 149 da Cons -
ti tu i ção.

É in con tro ver so, ade ma is, que es ses con se lhos
es tão su je i tos à fis ca li za ção do Tri bu nal de Con tas da
União, pelo fato de te rem na tu re za au tár qui ca e pelo
fato de que o pa tri mô nio das au tar qui as é bem pú bli co 
e as con tri bu i ções que os con se lhos re ce bem têm ca -
rá ter tri bu tá rio.

O Pro fes sor Cel so Antô nio Ban de i ra de Mel lo,
emi nen te cons ti tu ci o na lis ta, le ci o na que:

Os mem bros das cor po ra ções não se
as so ci am li vre men te: pelo con trá rio, es tão
su je i tos à fi li a ção com pul só ria. Seus ob je ti -
vos são pre vi a men te es ta be le ci dos por uma
von ta de es ta tal que con di ci o na as ul te ri o res
ma ni fes ta ções vo li ti vas dos agre mi a dos.

(...)
Algu mas au tar qui as têm subs tra to (...)

cor po ra ti vo. Des sa es pé cie são as cor po ra -
ções pú bli cas pro fis si o na is (...) re gu la do ras
e fis ca li za do ras de ati vi da des de clas se
como a Ordem dos Advo ga dos, o Con se lho
Fe de ral de Enge nha ria e Arqui te tu ra, de
Me di ci na, dos Eco no mis tas, etc.

A ati vi da de de fis ca li za ção do exer cí cio pro fis -
si o nal cons ti tui fun ção in trin se ca men te es ta tal, e da
na tu re za es ta tal des sa fun ção é que os agen tes fis -

ca li za do res ex tra em a sua au to ri da de. As en ti da des
fis ca li za do ras de exer cí cio pro fis si o nal exer cem fun -
ções ti pi ca men te pú bli cas e, por essa ra zão, re -
gem-se pe las re gras de Di re i to Pú bli co.

As atri bu i ções con fe ri das aos con se lhos de fis -
ca li za ção de pro fis sões re gu la men ta das de co bra rem 
e exe cu ta rem as con tri bu i ções anu a is de vi das por
seus as so ci a dos, bem como ta xas e emo lu men tos
ins ti tu í dos em lei, cons ti tu em atri bu i ções tí pi cas da
ad mi nis tra ção pú bli ca. Des se po der con fe ri do aos
con se lhos de cor re que as con tri bu i ções (anu i da des)
de vi das pe los pro fis si o na is ins cri tos são obri ga tó ri -
as, sob pena de ins cri ção na dí vi da ati va e exe cu ção
fis cal.

Cum pre as si na lar, ou tros sim, que os ser vi ços
de fis ca li za ção de pro fis sões de sem pe nham re le -
van te e pri o ri tá ria fun ção so ci al na ori en ta ção, fis ca -
li za ção e nor ma ti za ção do exer cí cio pro fis si o nal res -
pec ti vo, ob je ti van do a de fe sa da pro fis são e do usuá -
rio dos ser vi ços. A fis ca li za ção do exer cí cio de pro -
fis sões re gu la men ta das emer ge, as sim, como ati vi -
da de com fi na li da de pú bli ca, eis que diz res pe i to à
pró pria es sên cia do in te res se pú bli co. Ao con trá rio
do in te res se da cor po ra ção, os con se lhos de fis ca li -
za ção, in ves ti dos de po der de po lí cia, de fen dem os
in te res ses pú bli cos da so ci e da de e do ci da dão usuá -
rio dos ser vi ços pro fis si o na is.

A ins cri ção do pro fis si o nal nas hos tes do con -
se lho é obri ga tó ria para o exer cí cio da pro fis são. Nin -
guém pode exer cer a ad vo ca cia, a me di ci na, a en ge -
nha ria ou qual quer ou tra pro fis são re gu la men ta da
sem es tar ins cri to no con se lho res pec ti vo. O po der
re gu la men ta dor dos con se lhos se con subs tan cia
por meio das nor mas in ter na cor po ris ex pe di das
para re gu lar a con du ta éti ca e téc ni ca do pro fis si o -
nal, fi can do su je i tos a elas to dos os ins cri tos. Nes sa
me di da, os con se lhos têm ca pa ci da de le gal de pra ti -
car atos ad mi nis tra ti vos, so bre ma té ria de sua com -
pe tên cia.

Além do mais, os con se lhos pos su em po -
der-de ver pro ces san te e pu ni ti vo so bre os ins cri tos
em seus qua dros, cum prin do-lhes apu rar as de nún -
ci as que che gam ao seu co nhe ci men to, apli can do,
após, o de vi do e re gu lar pro ces sa men to dis ci pli nar,
as pe na li da des pre vis tas, in clu si ve de cas sa ção do
exer cí cio pro fis si o nal. A prá ti ca de atos ad mi nis tra ti -
vos pe los con se lhos está, pois, su je i ta à anu la ção
pe las vias ju di ci a is. Tais ser vi ços, por se rem de na tu -
re za pú bli ca, dão en se jo às ações cor res pon den tes,



in clu si ve man da do de se gu ran ça, con for me seja a
pres ta ção a exi gir ou le são a re pa rar ju di ci al men te,
va len do lem brar que o in ci so LXIX da Cons ti tu i ção
pre vê a con ces são de man da do de se gu ran ça
”quan do o res pon sá vel pela ile ga li da de ou abu so de
po der for au to ri da de pú bli ca ou agen te de pes soa ju -
rí di ca no exer cí cio de atri bu i ções do po der pú bli co“.

A de le ga ção a um ente pri va do da atri bu i ção de 
fis ca li zar o exer cí cio de pro fis sões re gu la men ta das
não en con tra gua ri da na dou tri na do mes tre Hely Lo -
pes Me i rel les, que afir ma não se ad mi tir, no nos so
sis te ma cons ti tu ci o nal, a ”de le ga ção de atos de na -
tu re za po lí ti ca, como a de le ga ção do po der de tri bu -
tar“, es cla re cen do ain da que ”ou tra res tri ção à de le -
ga ção é a atri bu i ção con fe ri da pela lei es pe ci fi ca -
men te a de ter mi na do ór gão ou agen te“.

Tra tan do-se de ati vi da de cons ti tu ci o nal men te
afe ta à União, nos ter mos do in ci so XXIV do ar ti go
21, a ins pe ção do tra ba lho, bem como o es ta be le ci -
men to de con di ções para o exer cí cio das pro fis sões,
con for me dis põe o in ci so XVI do ar ti go 22, não é
pos sí vel que a União ve nha a trans fe rir essa atri bu i -
ção para en tes pri va dos, me di an te au to ri za ção le gis -
la ti va. O tex to cons ti tu ci o nal vin cu lou o exer cí cio da
fis ca li za ção das pro fis sões ao ór gão fe de ral da ad -
mi nis tra ção pú bli ca, não sen do cons ti tu ci o nal men te
pos sí vel a de le ga ção des sa atri bu i ção para ór gãos
pri va dos.

Ou tros dois ele men tos que re ve lam de ma ne i ra 
in des men tí vel a na tu re za au tár qui ca dos con se lhos
de fis ca li za ção de pro fis sões são a imu ni da de tri bu -
tá ria to tal de que go zam e a atri bu i ção de com pe tên -
cia à Jus ti ça Fe de ral para apre ci a ção das con tro vér -
si as que os en vol vam, por quan to so men te tais en tes
pos su em tais prer ro ga ti vas.

O Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce, um ho mem
cuja tra je tó ria de vida está in dis so lu vel men te li ga da
às lu tas de mo crá ti cas tra va das pela na ci o na li da de
ao lon go das úl ti mas dé ca das, ao pro fe rir seu voto na 
apre ci a ção da me di da li mi nar pos tu la da nos au tos da
já men ci o na da Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de
nE 1.717-6, as sim se pro nun ci ou:

A onda ne o li be ral, ou qual nome te -
nha, ain da não che gou ao pon to de pri va ti -
zar o po der de po lí cia. E o que se dis cu te
aqui é uma das mo da li da des do po der de
po lí cia mais sé ri os, por que en vol ve uma das 
li ber da des fun da men ta is do ci da dão, a do
exer cí cio pro fis si o nal, acres ci do, ade ma is,

com po der tri bu tá rio; e, como se não bas tas -
se, com imu ni da de tri bu tá ria.

Tudo isso é atri bu í do por essa lei (a de 
nº9.649/98) a en ti da des que se pre ten de se -
jam pri va das: o po der de exer cer esse ser vi -
ço pú bli co de fis ca li za ção pro fis si o nal me di -
an te de le ga ção.

De fato, toda a ar gu men ta ção até aqui ex pen -
di da de mons tra, de for ma ca bal, a na tu re za in trin se -
ca men te pú bli ca da ati vi da de de fis ca li za ção do
exer cí cio pro fis si o nal.

Nada obs tan te essa so lar evi dên cia, re co nhe ci -
da pelo Ple ná rio do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Po -
der Exe cu ti vo não se re sig nou com a der ro ta so fri da
na que le foro. Em face do de fe ri men to da Me di da Ca u -
te lar que sus pen deu a efi cá cia do ar ti go 58 da Lei
nº9.649, por con ta de sua fla gran te in cons ti tu ci o na li -
da de, o Go ver no re a giu com a apre sen ta ção, por in -
ter mé dio de seu vice-lí der na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº328 do
cor ren te ano.

Com sua pro po si ção, pre ten de o ilus tre De pu ta -
do Pe dro Henry, vice-lí der do Go ver no na egré gia Câ -
ma ra Ba i xa, dar a se guin te re da ção ao in ci so XIII do
ar ti go 5E da Cons ti tu i ção Fe de ral:

...é li vre o exer cí cio de qual quer tra ba -
lho, ofí cio ou pro fis são, aten di das as qua li fi -
ca ções pro fis si o na is es ta be le ci das em lei,
cujo cum pri men to so men te po de rá ser ob -
je to de fis ca li za ção por en ti da de de di re i to
pri va do cons ti tu í da pe los pro fis si o na is in te -
res sa dos, le gal men te au to ri za da e dis ci pli -
na da.

Na jus ti fi ca ção da ini ci a ti va, ad mi te com fran -
que za o par la men tar que a subs cre ve que ela ”tem o
in tu i to de re mo ver os obs tá cu los cons ti tu ci o na is que
fo ram le van ta dos con tra a ple na va li da de do co man do 
le gal“ – re fe rin do-se, evi den te men te, ao mal si na do
ar ti go 58 da Lei nº9.649.

Pre ten de-se, por tan to, mais uma vez, ago ra me -
di an te al te ra ção do in ci so XIII do ar ti go 5E da Cons ti -
tu i ção, atri bu ir per so na li da de ju rí di ca de di re i to pri va -
do aos con se lhos de fis ca li za ção de pro fis sões re gu -
la men ta das.

Pa re cem não com pre en der os ar ti cu la do res do
Pa lá cio do Pla nal to que, para en tre gar a en tes pri va -
dos a fis ca li za ção pro fis si o nal, não bas ta rá al te rar um 
ou ou tro dis po si ti vo cons ti tu ci o nal. Para ma te ri a li zar



esse ma lé fi co pro pó si to se ria ne ces sá rio al te rar todo
o nos so or de na men to cons ti tu ci o nal.

É que a pre ten di da nova re da ção do in ci so XIII
do ar ti go 5E, es ta be le cen do que o cum pri men to das
qua li fi ca ções pro fis si o na is pre vis tas em lei ”so men te
po de rá ser ob je to de fis ca li za ção por en ti da de de di -
re i to pri va do“, con fli ta ria com to dos os de ma is dis po -
si ti vos ati nen tes à ma té ria – no ta da men te o in ci so XVI 
do ar ti go 22; o in ci so XXIV do ar ti go 21; o pa rá gra fo
úni co do ar ti go 70; e os ar ti gos 149 e 175 –, bem
como ofen de ria a pró pria ló gi ca do or de na men to
cons ti tu ci o nal.

A nova re da ção pre ten di da para o in ci so XIII do
ar ti go 5º não al te ra ria a com pe tên cia pri va ti va da
União para le gis lar so bre ”con di ções para o exer cí cio
de pro fis sões“ (in ci so XVI do ar ti go 22); nem a com pe -
tên cia da União para ”or ga ni zar, man ter e exe cu tar a
ins pe ção do tra ba lho“ (in ci so XXIV do ar ti go 21); nem a 
obri ga ção dos con se lhos pro fis si o na is de pres ta rem
con tas ao Tri bu nal de Con tas da União (pa rá gra fo úni -
co do ar ti go 70); nem a na tu re za tri bu tá ria das con tri -
bu i ções re co lhi das pe los con se lhos (ar ti go 149).

A al te ra ção pre ten di da no ar ti go 5E se ria con fli -
tan te com o or de na men to cons ti tu ci o nal por que a ati -
vi da de de fis ca li za ção con ti nu a ria a con for mar os ser -
vi ços que a exer cem como au tar qui as, em de cor rên -
cia da com pe tên cia cons ti tu ci o nal da União para ins -
pe ci o nar o tra ba lho. A ins cri ção do pro fis si o nal nas
hos tes do con se lho res pec ti vo con ti nu a ria a ser con -
di ção ne ces sá ria para o exer cí cio das pro fis sões re -
gu la men ta das, e o pa ga men to das con tri bu i ções con -
ti nu a ria a ser com pul só rio.

Os con se lhos con ti nu a ri am exer cen do fun ção
so ci al na ori en ta ção, fis ca li za ção e nor ma ti za ção do
exer cí cio pro fis si o nal, ob je ti van do a de fe sa da pro fis -
são. Con ti nu a ri am in ves ti dos de po der de po lí cia para
de fen der os in te res ses pú bli cos da so ci e da de e do ci -
da dão usuá rio dos ser vi ços pro fis si o na is. Con ti nu a ri -
am a pra ti car atos ad mi nis tra ti vos, su je i tos a ques ti o -
na men to pela via do man da do de se gu ran ça. Con ti -
nu a ri am go zan do de imu ni da de tri bu tá ria e as con tro -
vér si as em que es ti ves sem en vol vi dos con ti nu a ri am
sub me ti das à com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral, como
pre via, in con gru en te men te, o pró prio ar ti go 58 da Lei
nº9.649.

Em re su mo, os con se lhos de fis ca li za ção de
pro fis sões re gu la men ta das con ti nu a ri am a ter ine gá -
vel na tu re za pú bli ca, na me di da em que exer cem tí pi -
ca ati vi da de es ta tal, pois, como afir ma Se púl ve da

Per ten ce, ain da não se che gou ao pon to de ”pri va ti zar 
o po der de po lí cia“, prin ci pal men te no que se re fe re a
essa li ber da de fun da men tal do ci da dão que é a li ber -
da de de tra ba lho, e no que tan ge ao po der de tri bu tar.

Essa nova ten ta ti va de atri bu ir per so na li da de ju -
rí di ca de di re i to pri va do aos con se lhos de fis ca li za ção 
de pro fis sões re gu la men ta das, con subs tan ci a da na
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº328 de 2001,
não pode, de for ma al gu ma, pros pe rar.

A na tu re za pú bli ca des sas en ti da des é in trín se -
ca à ati vi da de ti pi ca men te es ta tal que exer cem, é de -
cor rên cia ne ces sá ria do po der de po lí cia que de têm.
É ab so lu ta men te in com pa tí vel com nos so or de na -
men to cons ti tu ci o nal a de le ga ção a uma en ti da de pri -
va da de ati vi da de tí pi ca do Esta do, que abran ge até
po der de po lí cia, de tri bu tar e de pu nir, no que tan ge
ao exer cí cio de ati vi da des pro fis si o na is.

A re je i ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº328, com a con se qüen te ma nu ten ção do atu al
sta tus dos con se lhos pro fis si o na is, é pro vi dên cia que
se im põe para a ade qua da pro te ção dos di re i tos e li -
ber da des fun da men ta is e para a pre ser va ção da in te -
gri da de do nos so or de na men to cons ti tu ci o nal.

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, em pra ti ca men te to dos os con tra tos de se gu ro,
as so ci e da des se gu ra do ras im põem aos se gu ra dos
cláu su la que de ter mi na que, no caso de ina dim plên -
cia, a res ci são do res pec ti vo con tra to é au to má ti ca.

Tra ta-se de cláu su la dra co ni a na e le o ni na, que
per mi te que a em pre sa, uni la te ral men te, até sem dar
co nhe ci men to ao se gu ra do, anu le o con tra to de se gu ro.

Com isso, pre ju í zos de mon ta são pro vo ca dos a
to dos os que ce le bram con tra tos de se gu ro e que, se
de i xa rem de pa gar uma ou mais pres ta ções, de i xam
de ter di re i to ao be ne fí cio con subs tan ci a do no con tra -
to, em caso de si nis tro ou qual quer ou tro even to co -
ber to pela apó li ce res pec ti va.

So bre a ma té ria, o Egré gio Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça – STJ já fir mou ju ris pru dên cia, con tan do com
vá ri as de ci sões que con si de ram nula a cláu su la que
pre vê a res ci são uni la te ral do con tra to de se gu ro, na hi -
pó te se de ina dim ple men to, pois po si ci o na o be ne fi ciá rio 
em si tu a ção ni ti da men te in fe ri or à da se gu ra do ra.

Na mais re cen te de ci são a pro pó si to do as sun -
to, o re la tor do pro ces so no STJ, ilus tre Mi nis tro Bar -



ros Mon te i ro – no caso, a em pre sa can ce lou a apó li ce 
de se gu ro por atra so no pa ga men to da ter ce i ra pres -
ta ção sem ci en ti fi car o cli en te – foi de ter mi na do que o
pa ga men to do be ne fí cio to tal de ve ria ser efe ti va do
pela se gu ra do ra des con tan do-se, ape nas, a quan tia
cor res pon den te às duas par ce las não pa gas, de vi da -
men te cor ri gi das a par tir da data dos res pec ti vos ven -
ci men tos.

As de ci sões ju di ci a is, em ques tão, las tre a -
ram-se na le gis la ção em vi gor, par ti cu lar men te o ar ti -
go 51 do Có di go de De fe sa e Pro te ção do Con su mi -
dor, e o ar ti go 1450 do Có di go Ci vil.

De fato, a pri me i ra das dis po si ções le ga is men -
ci o na das, ou seja, o ar ti go 51 da Lei nº 8.078, de 11
de se tem bro de 1990 (Có di go do Con su mi dor) in di ca
as cláu su las con tra tu a is que são nu las de ple no di re i -
to, como o pre vis to em seu item IV, que es ta tui que
são nu las as cláu su las que ”es ta be le cem obri ga ções
con si de ra das iní quas, abu si vas, que co lo quem o con -
su mi dor em des van ta gem exa ge ra da, ou se jam in -
com pa tí ve is com a boa-fé ou a eqüi da de“.

Já o ar ti go 1450 do Có di go Ci vil es ta be le ce que
o se gu ra do deve res pon der pe los ju ros de con tra to
com pa ga men to do prê mio em atra so.

Re fe rin do-me a essa dis po si ção, o Mi nis tro
Mon te i ro de Bar ros afir mou que ela ”de sa u to ri za o
can ce la men to au to má ti co e uni la te ral da apó li ce, ao
im por ao se gu ra do em mora a obri ga ção de pa gar os
ju ros le ga is do prê mio atra sa do.

Lem brou, ain da, o ma gis tra do do STJ, que o ar -
ti go 1092, do mes mo Có di go Ci vil, con ce de às so ci e -
da des se gu ra do ras o di re i to de bus car a res ci são do
con tra to com per das e da nos na Jus ti ça, o que, evi -
den te men te, não foi fe i to no caso, de vi do à ile gí ti ma
cláu su la de can ce la men to au to má ti co.

Sem em bar go des sa de ci são ju di ci al, pa re -
ce-nos que as so ci e da des se gu ra do ras con ti nu a rão
in clu in do a cláu su la em ques tão em seus res pec ti vos
con tra tos, como ex pe di en te pro te la tó rio, para pro -
cras ti nar o pa ga men to das in de ni za ções de vi das, pa -
ga men to esse que só se ria efe tu a do após a ma ni fes -
ta ção do Ju di ciá rio.

Por isso, te mos para nós ser da ma i or im por tân -
cia que a de ci são do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, que 
fir mou ju ris pru dên cia so bre a es pé cie, seja trans plan -
ta da para a le gis la ção or di ná ria, a fim de ser obri ga to -
ri a men te ob ser va da em to dos os con tra tos de se gu -
ros.

Além de be ne fi ci ar os se gu ra dos, a me di da tam -
bém con tri bu i rá para de sa fo gar os tra ba lhos ju di ciá ri os 
– hoje tão con ges ti o na dos pelo acú mu lo de fe i tos – em 
to das as ins tân ci as ju ris di ci o na is, per mi tin do ma i or ce -
le bri da de na tra mi ta ção dos pro ces sos, sen do, por
con se guin te, pro vi dên cia de eco no mia pro ces su al.

Por to das es sas ra zões, apre sen ta rei bre ve -
men te pro je to de lei, de mi nha au to ria, que veda a in -
clu são de cláu su la, nos con tra tos de se gu ro, que de -
ter mi ne seu can ce la men to au to má ti co no caso de
ina dim plên cia.

Era o que tí nha mos a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, os re sul ta dos
da 4ª Con fe rên cia Mi nis te ri al da Orga ni za ção Mun di al 
do Co mér cio, en cer ra da no úl ti mo dia 14, em Doha,
no Qa tar, são al vis sa re i ros para a eco no mia mun di al
e, es pe ci al men te, para a dos pa í ses emer gen tes, en -
tre eles o Bra sil. A de le ga ção bra si le i ra, co man da da
pe los Mi nis tros Cel so La fer, das Re la ções Exte ri o res;
José Ser ra, da Sa ú de; e Pra ti ni de Mo ra es, da Agri cul -
tu ra, mar cou um ten to nes se im por tan te fó rum de ne -
go ci a ções, dan do se qüên cia aos ru mos que o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que já de li ne a ra, para a di plo -
ma cia bra si le i ra, em seus dis cur sos no ex te ri or. As
con quis tas mais im por tan tes ob ti das pe los pa í ses em 
de sen vol vi men to, li de ra dos pelo Bra sil, Áfri ca do Sul,
Índia e Chi na, prin ci pal men te, fo ram: o aces so aos
mer ca dos, o com pro mis so de eli mi na ção pro gres si va
dos sub sí di os à ex por ta ção, e a re vi são dos pro gra -
mas de apo io in ter no, dos di ver sos pa í ses, sem pre
que es ses pro gra mas pro vo ca rem a que da nos pre -
ços in ter na ci o na is. 

Além dis so, é de se des ta car a fle xi bi li za ção do
cha ma do TRIP (Aspec tos da Pro pri e da de Inte lec tu al
Re la ci o na dos ao Co mér cio), re co nhe cen do-se o di re -
i to dos go ver nos de sus pen der as pa ten tes e re cor rer
aos me di ca men tos ge né ri cos para aten di men to da
po pu la ção em ca sos de emer gên cia. O Mi nis tro José
Ser ra, com mu i ta pro pri e da de, de mons trou que o Bra -
sil – aliás, ci ta do pela ONU como exem plo na pre ven -
ção e no com ba te à AIDS – não pre ten de ob ter lu cro
com a que bra de pa ten tes, se não, uni ca men te, uni -
ver sa li zar o tra ta men to efi caz aos por ta do res des sa
mo lés tia. 

Não se pen se que es sas me di das fo ram con -
quis ta das fa cil men te. Em co mér cio in ter na ci o nal,
nada é con ce di do de for ma gra tu i ta, en vol ven do, an -
tes, no di zer po pu lar, uma ver da de i ra bri ga de fo i ce.



Si nal dis so é o fato de que as ne go ci a ções, en vol ven -
do a par ti ci pa ção dos 142 pa í ses fi li a dos à OMC, não
se en cer ra ram no dia 13, con for me es ta va pre vis to,
pois so men te se ob te ve um con sen so na no i te do dia
se guin te.  

Fi nal men te, acor dou-se pela re a li za ção de nova 
ro da da de ne go ci a ções, a par tir de ja ne i ro do pró xi mo 
ano, vi san do a uma nova eta pa de li be ra li za ção do co -
mér cio mun di al. Não cus ta lem brar, Sr. Pre si den te,
que há dois anos, em Se at tle, nos Esta dos Uni dos, a
re u nião da OMC se quer che gou ao tér mi no, ten do
sido sus pen sa em con se qüên cia das vi o len tas ma ni -
fes ta ções de pro tes tos de mi li tan tes con trá ri os à glo -
ba li za ção.

A úl ti ma ro da da, re a li za da no Uru guai, foi al ta -
men te frus tran te para os pa í ses em de sen vol vi men to, 
di an te da ma ni fes ta dis po si ção dos pa í ses ri cos em
ig no rar al guns te mas co lo ca dos em dis cus são – en tre 
eles, a ques tão dos sub sí di os à ex por ta ção de pro du -
tos agrí co las. 

Oito anos de po is – o do bro do tem po pre vis to
para a re a li za ção de nova ro da da –, o fó rum glo bal re -
a li za do na ca pi tal do Emi ra do de Qa tar está sen do sa -
u da do não ape nas pe los pa í ses emer gen tes, mas
tam bém pe los pa í ses ri cos, que te mi am uma onda de
re ces são no co mér cio mun di al, oca si o na da pelo de -
sem pe nho so frí vel das gran des eco no mi as do pla ne -
ta e pelo te mor ad vin do dos re cen tes aten ta dos ter ro -
ris tas.

Esse pa no ra ma foi bem ava li a do pelo Pa lá cio do 
Pla nal to, que co man dou uma ofen si va di plo má ti ca vi -
san do a con tra ba lan çar os efe i tos da pre o cu pa ção
com o ter ro ris mo, que po de ria cer ce ar o co mér cio e
os flu xos fi nan ce i ros in ter na ci o na is. Essa po si ção do
Go ver no bra si le i ro não pas sou des per ce bi da na im -
pren sa, ten do o pe rió di co Va lor Eco nô mi co, em sua
edi ção do dia 19 úl ti mo, re gis tra do: 

Logo após os aten ta dos ter ro ris tas nos 
Esta dos Uni dos, Fer nan do Hen ri que co men -
tou com seus au xi li a res que o Bra sil te ria de 
agir di plo ma ti ca men te para evi tar uma pi o ra
no ce ná rio mun di al para o Bra sil, já ame a -
ça do pela de sa ce le ra ção eco nô mi ca nos
pa í ses ri cos, pela cri se ar gen ti na e pela cri -
se in ter na de ener gia. O te mor, no Pa lá cio
do Pla nal to – acres cen ta o pe rió di co –, era
a mar gi na li za ção do Bra sil, um país de li mi -
ta dos re cur sos mi li ta res e pe ri fé ri co na lis ta

de pre o cu pa ções de se gu ran ça dos Esta dos 
Uni dos.

O jor nal lem bra, ain da, que em car ta en de re ça -
da aos lí de res dos pa í ses ri cos e emer gen tes, bem
as sim aos exe cu ti vos do FMI e do Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to, Fer nan do Hen ri que ape -
lou para que a agen da an ti ter ror não si len ci as se ou tra 
agen da, a da co o pe ra ção in ter na ci o nal. 

O fato, Sr. Pre si den te, é que os re sul ta dos da re -
u nião no Qa tar abrem no vas pers pec ti vas para a eco -
no mia bra si le i ra e tra zem oti mis mo, pu bli ca men te ad -
mi ti do, até mes mo aos lí de res das na ções ri cas.

No que res pe i ta ao Bra sil, a re du ção dos sub sí -
di os aos pro du tos agrí co las pode re pre sen tar um in -
cre men to de até 6 bi lhões de dó la res já em 2002, na
ex pec ta ti va do Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es. 

Evi den te men te, o se tor agrí co la é o que deve
se be ne fi ci ar com ma i or pro ve i to da que da do pro te -
ci o nis mo, pois, nos pri me i ros oito me ses do ano, ex -
por tou 12 bi lhões de dó la res a mais do que im por tou. 
Se gun do Pra ti ni de Mo ra es, ci ta do pela Fo lha de S.
Pa u lo, ”o agro ne gó cio é a úni ca co i sa que dá su pe -
rá vit no Bra sil“. Até o tér mi no des se ano, o se tor de ve -
rá ge rar um sal do fa vo rá vel de 15 bi lhões e 700 mi -
lhões de dó la res. 

No en tan to, no bres Co le gas, o Bra sil cor re sé rio
ris co se se con ten tar em ex por tar pro du tos agrí co las,
de pou co va lor agre ga do e sem ma i or in cre men to tec -
no ló gi co. Mais de 60% das ex por ta ções bra si le i ras
são de com mo di ti es, ou seja, mer ca do ri as bá si cas,
con for me as si na lou a Fo lha de S. Pa u lo, em re cen te
edi ção. 

Além de não agre gar va lor, esse tipo de mer ca -
do ria so fre gran des os ci la ções de pre ços no mer ca do
in ter na ci o nal, como ocor reu este ano. ”O pro ble ma –
as si na la a ma té ria jor na lís ti ca – é que nin guém sabe
quan do os pre ços vão se re cu pe rar. Até lá, o Bra sil
terá de amar gar re sul ta dos fra cos em suas ex por ta -
ções de pro du tos pri má ri os“. O re sul ta do, se gun do a
Fo lha, é que, em bo ra o vo lu me das ex por ta ções te -
nha cres ci do bas tan te este ano (31,14% até agos to),
o au men to da re ce i ta será mu i to pe que no. 

Nes se con tex to, é im por tan te que o Bra sil es te ja 
pre pa ra do para com pe tir no mer ca do in ter na ci o nal,
in clu si ve bus can do ma i or efi ciên cia do se tor pro du ti -
vo. Em 11 anos, pas sa mos de 21º ma i or ex por ta dor
do mun do, em 1989, para a 28ª co lo ca ção, no ano
pas sa do. Nos sa cota de ex por ta ção, no mer ca do



mun di al, que já era pe que na, caiu de 1,1%, em 1991,
para 0,9%, no ano pas sa do. Enquan to isso, o Mé xi co
sal tou da 37ª po si ção para o 13º lu gar, com ex por ta -
ções que so mam 166 bi lhões de dó la res; e a Chi na,
que era a 34ª co lo ca da no mer ca do mun di al de ex por -
ta ções, em 1979, foi o sé ti mo ma i or ex por ta dor, no
ano pas sa do. 

Os es pe ci a lis tas afir mam que o Bra sil de mo rou
a per ce ber que a aber tu ra da eco no mia não sur tiu o
efe i to que se anun ci a va para os pa í ses em de sen vol -
vi men to. Acre di tan do que a glo ba li za ção por si só se -
ria be né fi ca para os pa í ses pe ri fé ri cos, o Bra sil não se 
pre o cu pou em de fen der os in te res ses na ci o na is. Ago -
ra, sem dú vi da, as su me uma po si ção mais ma du ra e
uma di plo ma cia mais agres si va. 

Os di plo ma tas bra si le i ros vão se con cen trar,
ago ra, nas ne go ci a ções de aces so aos mer ca dos,
pro cu ran do re du zir ou eli mi nar, o mais rá pi do pos sí -
vel, as bar re i ras ta ri fá ri as e não ta ri fá ri as. 

Entre tan to, de ve mos es tar aten tos, des de já,
para o fato de que, no co mér cio in ter na ci o nal, não há
lu gar para a com pa i xão e nada se con se gue de mão
be i ja da. Nos so con ten ci o so com o Ca na dá, en vol ven -
do ex por ta ções de ae ro na ves, e que re sul tou no epi -
só dio da ”vaca lou ca“, com a pro i bi ção de im por ta ção
da car ne bo vi na bra si le i ra, é ilus tra ti vo. 

De ve mos es tar ci en tes de que pre ci sa re mos fa -
zer con ces sões, como a aber tu ra do mer ca do para
mer ca do ri as de tec no lo gia avan ça da, além de ser vi -
ços e in ves ti men tos di ver sos.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Bra sil,
tar di a men te, des co briu que a glo ba li za ção, até o mo -
men to, pre ju di cou os pa í ses pe ri fé ri cos e os de i xou
em si tu a ção de ex tre ma vul ne ra bi li da de. Des co briu,
tam bém, que pre ci sa ”bri gar“ mais para se im por no
co mér cio in ter na ci o nal, e ago ra, com a mu dan ça de
es tra té gia nes sa área, que pode exer cer uma in fluên -
cia bem ma i or do que su pu nha. 

Para isso, en tre tan to, pre ci sa es tar pre pa ra do.
Pre ci sa usar suas van ta gens com pa ra ti vas, mo der ni -
zar o se tor pro du ti vo, per se guir ga nhos de es ca la e
ado tar uma po lí ti ca in dus tri al efe ti va, que, ao lado da
agro in dús tria, re fli ta nos sos in te res ses es tra té gi cos
no cur to e no lon go pra zos. 

Ao sa u dar as con quis tas bra si le i ras no fó rum da 
OMC re a li za do em Doha, que ro ad ver tir para o fato
de que elas re pre sen tam ape nas uma eta pa das lon -
gas ne go ci a ções que es tão por vir; mas que ro, tam -

bém, de mons trar mi nha con vic ção de que es ta mos
no ca mi nho cer to, e de que es ses be ne fí ci os, hoje
pou co mais que uma ex pec ta ti va, se rão em bre ve
con so li da dos para al çar o Bra sil a um novo pa ta mar
no co mér cio mun di al.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs. e Srs. Se na do res, vi si tei em São Pa u lo a
ex po si ção do ar tis ta ja po nês Ta i zi Ha ra da, cuja obra
re fle te a fra ter na in te ra ção en tre as pa i sa gens nos tál -
gi cas do Ja pão e sua na tu re za ins pi ra do ra, e um mun -
do ide al de vida e for mas, tudo emol du ran do um pro -
fun do sen ti men to de amor à Na tu re za.

Qu a dros ins pi ra dos em mú si cas ja po ne sas
trans mi tem for ça e ener gia de vi ver, em mo men tos de
in ten sa ma ni fes ta ção poé ti ca. O ar tis ta afir ma que
”mu i tas de las mar ca ram o sé cu lo XX“, e seu ma i or
ide al é ”que per ma ne çam no co ra ção do povo ja po -
nês atra vés dos sé cu los.“

Tam bém qua tro be los qua dros com pa i sa gens
bra si le i ras, fru to da sua vi si ta ao Bra sil no ano pas sa -
do, es tão ex pos tos até 13 de ja ne i ro na Ga le ria de
Arte do Cen tro Cul tu ral FIESP. De po is será a vez do
Rio de Ja ne i ro, no Mu seu Na ci o nal de Be las Artes.

Como re fle xo de sua hu mil da de e co ra gem de
su pe rar li mi ta ções, o con jun to da obra traz abor da -
gem di re ta e pe cu li ar dos com po nen tes da vida con -
tem po râ nea, que pro por ci o na pra zer ime di a to ao ser
vis ta. O Ja pão, a Na tu re za, o mo des to dia-a-dia do
ho mem, o tran qüi lo am bi en te fa mi li ar, as can ti gas de
roda e o ima gi ná rio sin ce ro das cri an ças, são seus
ma i o res te mas.

Numa des sas can ções, um ga ti nho cho ra por
es tar per di do e é acu di do por um ca chor ro po li ci al que 
o aju da a en con trar os pais e a casa. Na ver da de, a
his tó ria fala dos sen ti men tos de medo, so li dão e in se -
gu ran ça de toda cri an ça per di da e do seu alí vio ao ser 
so cor ri da pelo po li ci al, que a leva de vol ta à casa.

A ex po si ção Ja pão: Ter ra Na tal, nos con tem pla
com a opor tu ni da de de co nhe cer as ra í zes dos bra -
vos imi gran tes ja po ne ses, cu jos des cen den tes so -
mam hoje um mi lhão e tre zen tos mil, per fe i ta men te
in te gra dos à nos sa po pu la ção, além de es tre i tar o in -
ter câm bio cul tu ral en tre o Bra sil e o Ja pão.

Aí está um bom exem plo a ser se gui do:  de fen -
der as ma ni fes ta ções cul tu ra is do es que ci men to, o
que se tra duz em la men tá vel per da cul tu ral.  Algu mas
can ções bra si le i ras já não são mais apren di das por
nos sas cri an ças.  De ve mos, por isso, ze lar para que



con ti nu em fa zen do par te do nos so rico fol clo re mu si -
cal, já que a cul tu ra for ta le ce a cons ciên cia cí vi ca do
ci da dão em bus ca da iden ti da de pá tria.

Enquan to con vi ve mos com ta ma nhas atro ci da -
des no mun do, a ex po si ção de Ta i zi Ha ra da nos re me -
te a um mun do sim ples e uni ver sal, tão dis tan te do
con tur ba do co ti di a no da so ci e da de mo der na.  Essa
sim pli ci da de bu có li ca e au tên ti ca trans mi te gran de
paz in te ri or.  É um ver da de i ro pre sen te an te ci pa do de
Na tal para os des cen den tes ni pô ni cos e tam bém para 
to dos que vi si ta rem essa im per dí vel ex po si ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o meu Esta do do
To can tins, até por sua con di ção de mais jo vem Uni da -
de da Fe de ra ção, apa re ce aos olhos de mi lha res de
bra si le i ros como uma ter ra de es pe ran ça, de opor tu -
ni da de para co me çar uma vida me lhor.

Com efe i to, o de sen vol vi men to vai che gan do
com vi gor nes se rin cão até há pou co es que ci do do
Ter ri tó rio Na ci o nal, e opor tu ni da des não fal tam para
aque les que têm dis po si ção de tra ba lhar e de ter mi na -
ção de en fren tar de sa fi os, na nova ter ra que ado ta -
ram para vi ver.

Assim, o que se ob ser va é que cons tan te men te
che ga ao To can tins, par ti cu lar men te a Pal mas, sua
Ca pi tal, um gran de nú me ro de tra ba lha do res em bus -
ca de em pre gos. Esses mi gran tes, via de re gra, di ri -
gem-se aos es cri tó ri os lo ca is do Sis te ma Na ci o nal de
Empre go – Sine, ór gão que tem como uma de suas
prin ci pa is atri bu i ções a in ter me di a ção de
mão-de-obra.

Uma das ma i o res di fi cul da des do Sine, con tu do, 
para efe ti var a co lo ca ção des ses tra ba lha do res no
mer ca do de tra ba lho, é a pou ca ou ne nhu ma qua li fi -
ca ção pro fis si o nal da imen sa ma i o ria de les, ori un dos, 
em ge ral, de Esta dos do Nor des te e por ta do res de
ba i xos ní ve is de es co la ri da de.

Por isso mes mo, o Sine tem se pre o cu pa do em
ofe re cer cons tan tes tre i na men tos, re a li zan do um es -
for ço obs ti na do para ex pan dir o Pro gra ma Esta du al
de Qu a li fi ca ção Pro fis si o nal, de modo a aten der o
ma i or nú me ro de tra ba lha do res do Esta do.

De fato, con for me le van ta men to re a li za do pela
Se cre ta ria Esta du al do Tra ba lho e Ação So ci al, fo ram
in ves ti dos, no pe río do com pre en di do en tre 1996 e
2000, um to tal de 10 mi lhões de re a is no Pro gra ma
Esta du al de Qu a li fi ca ção Pro fis si o nal, re pre sen tan do
uma mé dia de 2 mi lhões de re a is por ano. Já para o
cor ren te ano, os re cur sos de ve rão ser am pli a dos,
com a pre vi são de in ves ti men tos da or dem de 2 mi -

lhões e 800 mil re a is na re a li za ção de 180 cur sos para 
a ca pa ci ta ção de 23 mil pes so as.

Esses cur sos de for ma ção de mão-de-obra são
ofe re ci dos pelo Sine, des de 1996, me di an te con vê ni -
os com o Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT – do 
Mi nis té rio do Tra ba lho, e vêm apre sen tan do re sul ta -
dos po si ti vos. A Uni ver si da de do To can tins – Uni tins,
que faz o acom pa nha men to dos tra ba lha do res tre i na -
dos nos cur sos pro fis si o na li zan tes do Sine, cons ta tou 
que hou ve uma mu dan ça no per fil pro fis si o nal da que -
la ca te go ria.

Para a re a li za ção dos cur sos, o Sine con tra ta,
to dos os anos, as en ti da des com po nen tes do cha ma -
do Sis te ma ”S“ – o Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za -
gem Indus tri al (SENAI); o Ser vi ço Na ci o nal de Apren -
di za gem Co mer ci al (SENAC); o Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem Ru ral (SENAR); e o Ser vi ço Na ci o nal
de Apren di za gem do Trans por te (SENAT) – além de
ou tras, como a Fun da ção Pró-Cer ra do, o Ser vi ço Bra -
si le i ro de Apo io à Pe que na e Mé dia Empre sa
(SEBRAE), e o Ru ral tins. Essas en ti da des são se le ci -
o na das, de acor do com as nor mas do Mi nis té rio do
Tra ba lho, para ofe re cer cur sos gra tu i tos aos tra ba lha -
do res, cus te a dos por re cur sos do FAT (Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor). Os cur sos ofe re ci dos co -
brem uma am pla gama; des de ar te sa na to em fi bra de
bu ri ti, até in for má ti ca, pas san do por gar çom, ope ra -
dor de má qui nas pe sa das em obras e ges tão mu ni ci -
pal na área de sa ú de.

Para que se te nha a exa ta com pre en são da im -
por tân cia dos in ves ti men tos re a li za dos pelo Sine do
To can tins, em seu Pro gra ma Esta du al de Qu a li fi ca -
ção Pro fis si o nal, bas ta di zer que o ór gão não tem
con se gui do, até o pre sen te, pre en cher o nú me ro de
va gas cap ta das jun to às em pre sas do Esta do. E isso,
exa ta men te por con ta das de fi ciên ci as na qua li fi ca -
ção dos tra ba lha do res que bus cam, por in ter mé dio
da que le ór gão, o in gres so ou o re tor no à for ça de tra -
ba lho.

Em 1999, de um to tal de 9 mil 380 va gas cap ta -
das pelo Sine, ape nas 7 mil e 80 aca ba ram pre en chi -
das pe los mais de 13 mil e 500 can di da tos en ca mi -
nha dos. Vê-se, por tan to, que, no to tal, duas mil e 300
la cu nas não fo ram pre en chi das, por que os can di da -
tos en ca mi nha dos à con tra ta ção não con se gui ram se 
en ca i xar no per fil exi gi do pelo em pre ga dor. No ano
se guin te, as va gas cap ta das jun to às em pre sas qua -
se du pli ca ram, che gan do a 17 mil 175. Uma vez mais,
po rém, nem to das fo ram ocu pa das. Dos 23 mil 714
tra ba lha do res in te res sa dos, ape nas 13 mil 653 fo ram
apro ve i ta dos, res tan do, por tan to, 3 mil 522 opor tu ni -
da des não pre en chi das.



Para o cor ren te ano, a ex pec ta ti va do Sine é co -
lo car no mer ca do um to tal de 16 mil e 300 tra ba lha -
do res to can ti nen ses. Caso con cre ti za do, esse nú -
me ro re pre sen ta rá um au men to de 19% na quan ti da -
de de pes so as em pre ga das por meio do ór gão em
re la ção ao ano pas sa do. Ain da as sim, fi ca rá aba i xo
do nú me ro de va gas cap ta das jun to às em pre sas,
que, se gun do as pro je ções, de ve rá ser de 20 mil 475. 
Nes se caso, a de fa sa gem cor res pon de rá a cer ca de
4 mil 175.

Como já afir ma mos, o ma i or en tra ve para o ple -
no aten di men to das ne ces si da des exis ten tes é a fal ta
de qua li fi ca ção dos can di da tos. Daí a re le vân cia dos
es for ços do Sine em ex pan dir o seu Pro gra ma Esta -
du al de Qu a li fi ca ção Pro fis si o nal. Com efe i to, a qua li -
fi ca ção pro fis si o nal de tre i nan dos teve um in cre men to 
sig ni fi ca ti vo, pas san do de 9 mil 783 em 1996 para 20
mil 492 no ano pas sa do, to ta li zan do, ao lon go dos cin -
co anos, 58 mil 393. Nes te ano, como já men ci o na -
mos, de ve rão ser be ne fi ci a das com os tre i na men tos
ofe re ci dos pelo Sine 23 mil pes so as; nú me ro 12% su -
pe ri or ao ve ri fi ca do no ano an te ri or.

Vale res sal tar, tam bém, o cons tan te e vi go ro so
au men to que se ob ser va nos nú me ros que re tra tam o
tra ba lho do Sine no âm bi to da in ter me di a ção da
mão-de-obra. Os tra ba lha do res que se ca das tra ram
jun to ao ór gão em bus ca de um em pre go pas sa ram
de 15 mil 571, em 1999, para 24 mil 767, em 2000, e
de ve rão che gar a cer ca de 35 mil e 800 no cor ren te
ano. A de man da das em pre sas do Esta do pas sou de
9 mil 380, em 1999, para 17 mil 175, em 2000, e de ve -
rá che gar a cer ca de 20 mil 475 nes te ano. O nú me ro
de tra ba lha do res que fo ram en ca mi nha dos para con -
tra ta ção teve a se guin te evo lu ção: 13 mil 506 em
1999; 23 mil 714 em 2000; de ven do che gar a 32 mil
180 em 2001. Já no que se re fe re aos tra ba lha do res
efe ti va men te co lo ca dos, te mos 7 mil e 80 em 1999,
13 mil 653 em 2000 e, nes te ano, de ve rão ser 16 mil e
300.

No en tan to, Se nho ras e Se nho res Se na do res,
as ati vi da des do Sine não se li mi tam à qua li fi ca ção
pro fis si o nal e à in ter me di a ção de mão-de-obra. Um
le van ta men to di vul ga do pela Se cre ta ria Esta du al do
Tra ba lho e Ação So ci al mos tra que cer ca de 200 mil
tra ba lha do res fo ram be ne fi ci a dos com os ser vi ços
pres ta dos pelo Sine nas mais di ver sas áre as, en tre as 
qua is es tão, além das já re fe ri das, o re que ri men to de
se gu ro de sem pre go, a emis são de Car te i ra de Tra ba -
lho e as ori en ta ções so bre le gis la ção tra ba lhis ta e se -
gu ran ça no tra ba lho, me di an te a re a li za ção de pa les -
tras, se mi ná ri os e cur sos.

O ór gão con ta com es cri tó ri os em Pal mas, Ara -
gua í na, Gu ru pi, Por to Na ci o nal e Ara gua tins. Em mé -
dia, 300 tra ba lha do res são aten di dos di a ri a men te
pelo Sine em Pal mas e ou tros 300 nas de ma is ci da -
des to can ti nen ses. A ma i or pro cu ra por em pre gos e
tam bém a ma i or ofer ta se en con tram na área da
cons tru ção ci vil, se gui da dos em pre gos do més ti cos.

De se jo, nes ta opor tu ni da de, de i xar con sig na -
das nos ana is da Casa mi nhas con gra tu la ções ao
Sis te ma Na ci o nal de Empre go – Sine – pelo ex ce len -
te tra ba lho que vem re a li zan do no Esta do do To can -
tins, par ti cu lar men te pe los es for ços que em pre en de
para aten der um nú me ro cada vez ma i or de tra ba lha -
do res to can ti nen ses com o seu Pro gra ma Esta du al
de Qu a li fi ca ção Pro fis si o nal.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do!

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, peço a aten ção
de V. Exªs para tra tar de um tema que con si de ro uma
das ma i o res ex cres cên ci as do nos so País. Falo da ex -
plo ra ção do tra ba lho in fan til, em que mi lha res de fa -
mí li as bra si le i ras, na luta pela so bre vi vên cia, se vêem 
obri ga das a ex por seus fi lhos às mais di ver sas for mas 
de tra ba lho.

Essa é, de fato, uma das fa ces mais cru éis dos
pro ble mas so ci a is do nos so País. Embo ra a ex plo ra -
ção do tra ba lho in fan til seja uma re a li da de pre sen te
nos vá ri os Esta dos bra si le i ros, vou-me re por tar à re a -
li da de do Pará, Esta do que re pre sen to, onde essa
prá ti ca é co mum e cor ri que i ra.

De 25 Mu ni cí pi os do Pará vi si ta dos pela De le ga -
cia Re gi o nal do Tra ba lho, en tre ja ne i ro e se tem bro
des te ano, para in ves ti gar as de nún ci as de ex plo ra -
ção da for ça de tra ba lho in fan til, em 21 de les as de -
nún ci as fo ram com pro va das. Os re la tó ri os dos téc ni -
cos da DRT ma te ri a li zam a re a li da de de mi lha res de
cri an ças, for ça das pela mi sé ria a tra ba lhar e de i xar
para mais tar de ou nun ca mais as sa las de au las. 

Das cer ca de 900 mil cri an ças e ado les cen tes
en tre 5 e 15 anos que vi vem no Pará, mais de 99 mil
tra ba lham nos se to res for mal e in for mal da eco no mia. 
São mi lha res de cri an ças e ado les cen tes que tra ba -
lham nas mais va ri a das ati vi da des, tais como: ven de -
do res am bu lan tes, en gra xa tes, bor ra che i ros, em pre -
ga dos do més ti cos, co zi nhe i ros, fa xi ne i ros, ca ta do res
de lixo, car vo e i ros, aju dan tes de ola ri as, ca ta do res de 
ca ran gue jos e ma ris cos, den tre ou tras ati vi da des.
Além dis so, mu i tos são en vol vi dos no uso e trá fi co de
dro gas e, so bre tu do as me ni nas, na pros ti tu i ção. A
jor na da mé dia de tra ba lho é de 8 ho ras, em mu i tos
dos ca sos, en tran do pela no i te e ma dru ga da. A ma i o -



ria tra ba lha em si tu a ção de ris co, ex pos ta a da nos fí -
si cos, men ta is e psi co ló gi cos. 

No Mu ni cí pio de Aba e te tu ba, por exem plo, per -
sis tem as ocor rên ci as de mu ti la ções em cri an ças que
tra ba lham nas ”ma rom bas“, equi pa men to para fa bri -
ca ção de ti jo los. De ze nas de me ni nos e me ni nas em -
pre ga dos em ola ri as ti ve ram am pu ta dos de dos dos
pés, das mãos ou até mem bros in te i ros.  

Em Qu a ti pu ru, na re gião do Sal ga do, nor des te
do meu Esta do, os pes qui sa do res en con tra ram ca sos 
de cri an ças com de fi ciên cia au di ti va ca u sa da por
mer gu lhos a gran des pro fun di da des para apa nhar
ma ris cos, que na re gião são co nhe ci dos como me xi -
lhões. Nes ta mes ma re gião tam bém é co mum en con -
trar me no res com cor tes nas mãos e nos pés, ad qui ri -
dos na ati vi da de de cap tu ra de ca ran gue jos. Em Alter
do Chão, Mu ni cí pio de San ta rém, ele va do re cen te -
men te a pa tri mô nio cul tu ral e tu rís ti co do Esta do, fo -
ram cons ta ta dos ca sos de me no res que se pros ti tu -
em e fa zem ”shows de strip te a se“ em na vi os de tu ris -
mo, que eles al can çam em bo tes frá ge is e pe ri go sos.
Tam bém atu am como pon ta vi sí vel do trá fi co de ani -
ma is sil ves tres. De acor do com os con se lhos tu te la -
res, o qua dro mais gra ve de pros ti tu i ção está em Ron -
don do Pará, en vol ven do me ni nos e me ni nas en tre 11 
e 17 anos. 

As ma de i re i ras, pre sen tes em mu i tos Mu ni cí pi -
os do Pará, para man te rem os em pre ga dos pró xi mos
dos lo ca is de tra ba lho, cons tróem vi las e com isso,
não só o em pre ga do, mas toda a fa mí lia é en vol vi da
no tra ba lho, so bre tu do na pro du ção do car vão, em
apro ve i ta men to dos res tos de ma de i ras. As car vo a ri -
as são as prin ci pa is res pon sá ve is por mu ti la ção de
cri an ças que que i mam as mãos ou os pés, e que so -
frem pro ble mas res pi ra tó ri os, dado a ex po si ção cons -
tan te à fu ma ça que re sul ta da que i ma da ma de i ra.

O que é mais gra ve, Srªs e Srs. Se na do res, é
que em am bi en tes onde as pes so as es tão acos tu ma -
das à mi sé ria, prin ci pal men te na zona ru ral e nos pe -
que nos po vo a dos, o tra ba lho in fan til não é vis to como
um cri me. O me nor cos tu ma ser en ca ra do ape nas
pelo lado da ne ces si da de bá si ca da so bre vi vên cia,
onde qual quer pes soa – não im por ta a ida de – pode
con tri bu ir para re for çar o or ça men to do més ti co. A
edu ca ção, como pos si bi li da de de me lho ra de vida a
lon go pra zo, fica em se gun do pla no di an te da ur gên -
cia de so bre vi ver. Assim, en tre a re mo ta pos si bi li da de 
de ter um fi lho dou tor e a ne ces si da de ime di a ta de ga -
nhar di nhe i ro para co mer, a ma i o ria fica com a úl ti ma
al ter na ti va. 

Re pe tên cia e eva são es co lar en tram em cena
como mais uma con se qüên cia da ex plo ra ção do tra -

ba lho in fan til. De acor do com os da dos da Pes qui sa
Na ci o nal de Amos tra por Do mi cí lio (PNAD), par ce la
sig ni fi ca ti va das cri an ças que tra ba lham na rua são
anal fa be tas ou es tão atra sa das nos es tu dos. 

O tra ba lho in fan til, Sr. Pre si den te, é uma ques -
tão di fí cil de ser com ba ti da com me ras pro i bi ções e
pu ni ções; isso só agra va ria a si tu a ção fi nan ce i ra des -
sas fa mí li as. 

O Pro gra ma Bol sa-Esco la po de ria con tri bu ir for -
te men te para a so lu ção des se pro ble ma, não fos se
um ar re me do de pro gra ma, que foi en cam pa do pelo
Go ver no Fe de ral, como um ins tru men to para en ga nar 
a po pu la ção e como mar ke ting po lí ti co que con so me
so mas vul to sas em pro pa gan da.

O Bol sa-Esco la do Go ver no Fe de ral des ti na 15
re a is men sa is a cada cri an ça man ti da na es co la, li mi -
tan do a 45 re a is ou 3 cri an ças a quo ta de cada fa mí lia
ins cri ta. Mães e pais es tão en fren tan do fi las enor mes
para suas ins cri ções, en quan to os pre fe i tos são pres -
si o na dos a ade rir ao pro gra ma fe de ral. 

Sr. Pre si den te, o que re pre sen tam 15 re a is por
mês di an te da mi sé ria, de ter mi na da pelo de sem pre -
go ou su bem pre go que, por sua vez, de sen ca de i am
pro ces sos de de sa gre ga ção fa mi li ar? Como sa nar as
ca rên ci as nu tri ci o na is de uma cri an ça, de uma fa mí -
lia, com 15 re a is? Se o Go ver no Fe de ral não fez es -
sas con tas, as fa mí li as aba i xo da li nha da po bre za já
fi ze ram e che ga ram ao re sul ta do: man dam os fi lhos à
es co la, para ga ran tir os 15 re a is, mas con ti nu am en vi -
an do as cri an ças tam bém para a rua, para ga ran tir a
so bre vi vên cia. 

Isto não é fan ta sia mi nha, Srªs e Srs. Se na do -
res, es tou ape nas re pro du zin do o que foi cons ta ta do
pela De le ga cia Re gi o nal do Tra ba lho: as cri an ças en -
tram no Pro gra ma como for ma de re ce ber mais 15 re -
a is, mas elas mes mas ou suas fa mí li as não abrem
mão da ren da qua tro ou cin co ve zes ma i or, con se gui -
da fora de casa e fora da es co la. Estão ape nas se di vi -
din do em jor na das diá ri as de es co la e tra ba lho. Isso
quan do não tra ba lham à no i te, em por tas de fes tas e
ca sas no tur nas. Em suma: o qua dro de da nos re su mi -
dos no ter mo ”si tu a ção de ris co“ está man ti do e as fa -
mí li as pros se guem na ro ti na da po bre za ab so lu ta.

Vou ra pi da men te ci tar um caso que acon te ceu
em meu Esta do há pou cos dias e que ilus tra cla ra -
men te a si tu a ção. Um ga ro to foi ba le a do por um mo to -
ris ta num cru za men to bas tan te mo vi men ta do da ci da -
de de Be lém, sim ples men te por ter lim pa do o
pára-bri sa de um car ro e pe di do uma mo e da em tro -
ca. Tra ta-se de um me ni no de ape nas 12 anos, que se 
viu obri ga do a atu ar como fla ne li nha, para aju dar a fa -
mí lia, por es tar o pai de sem pre ga do. Isso se deu à luz



do dia, Srªs e Srs. Se na do res, e, in fe liz men te, a pre -
sen ça de ga ro tos nos cru za men tos, por tan to, su je i to
a essa mes ma sor te, é co mum. 

Orga ni za ções ci vis que de sen vol vem pro je tos
vol ta dos para cri an ças e ado les cen tes sa bem que um 
me nor que tra ba lha ga nha mu i to mais que 15 re a is
por mês. Por exem plo, na ven da de bom bons, como
são cha ma dos em meu Esta do as ba li nhas e os do ci -
nhos, ou mes mo como fla ne li nha, uma cri an ça apu ra
men sal men te en tre 80 e 150 re a is, de pen den do do
pon to de tra ba lho. 

So men te em Be lém a De le ga cia do Tra ba lho ve -
ri fi cou a si tu a ção de 2.328 cri an ças e ado les cen tes.
Des tes, 78% es ta vam tra ba lhan do, os ou tros, pe ram -
bu lan do, men di gan do ou, pros ti tu in do-se. 

Há de se res sal tar que qua se a me ta de,
48,53%, des ses me ni nos e me ni nas têm re la ção de
tra ba lho as sa la ri a do e, den tre es tes, 72% re ce bem
me nos que um sa lá rio; 49% tra ba lham por con ta pró -
pria e um ter ço de les es tão de cla ra da men te lon ge da
es co la.  

É du vi do so que esse re tra to pos sa ser pelo me -
nos re to ca do por 15 re a is men sa is. So lu ção de fato
se ria ata car as ca u sas do pro ble ma, tam bém le van ta -
das pela DRT: de sem pre go ou su bem pre gos nas fa -
mí li as, que de ter mi nam fome, ca rên ci as nu tri ci o na is e 
qua dros de vi o lên cia do més ti ca que po dem evo lu ir
para es pan ca men tos, tor tu ras e abu sos se xu a is de
me no res; mu dan ças for ça das para a ca pi tal (no caso
das zo nas ur ba nas); de mis sões de pais e tudo o que
for ma o abis mo de de si gual da des aber to pela si tu a -
ção so ci o e co nô mi ca do País. É um pro ble ma mu i to
sé rio para ser tra ta do a par tir de pro gra mas go ver na -
men ta is que pa re cem des ti na dos ape nas à pro pa -
gan da. 

Não me can so de di zer, Sr. Pre si den te, que o
Bra sil está pre ci san do de go ver no sé rio: de Go ver no
Fe de ral e tam bém de Go ver nos Esta du a is que co -
man dem po lí ti cas pú bli cas vol ta das para o en fren ta -
men to dos gra ves pro ble mas so ci a is que te mos; de
po lí ti cas vol ta das ao de sen vol vi men to eco nô mi co do
País, que ge rem em pre gos e com ba tam os pro ble -
mas na raiz. Enquan to a pri o ri da de for fa zer su pe rá vit
para pa gar ban que i ros e os ju ros per ma ne ce rem em
ní ve is es tra tos fé ri cos – o que só aten de aos in te res -
ses de es pe cu la do res – con ti nu a re mos com po lí ti cas
so ci a is pí fi as que ser vem ape nas de es mo la. Não é à
toa que o pro gra ma que o Go ver no Fe de ral tan to alar -
de ia, nas pro pa gan das de te le vi são e rá dio, já está
sen do ape li da do pelo povo de bol sa-es mo la. 

Era o que eu ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na -
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 24 de ou tu bro úl ti mo, quan do 
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 21, de 1999 (nº 1.526/96, na Casa de ori -
gem),  que dis põe so bre a obri ga to ri e da de de os no -
vos apa re lhos de te le vi são con te rem dis po si ti vo que
pos si bi li te o blo que io tem po rá rio da re cep ção de pro -
gra ma ção ina de qua da, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 1.146 e 1.147, de
2001, das Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos, e de
Edu ca ção, Re la to res: Se na do res Ca sil do Mal da ner e
Ju vên cio da Fon se ca, res pec ti va men te.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 20, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 20, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Ade mir Andra de, que al te ra a re da ção do ar ti go 
159, in ci so I, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe de ral (de fi -
ne novo per cen tu al de par ti ci pa ção no pro du to da ar -
re ca da ção do im pos to de ren da e do IPI, des ti na da a
pro gra mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te), ten do



Pa re cer sob nº 1.358, 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
Osmar Dias, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 4 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 646, DE 1999-COMPLEMENTAR
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 646, de 1999 – Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, que dis põe so bre os
di re i tos e as ga ran ti as do con tri bu in te e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do 

Pa re ce res sob nºs 564 e 565, de 2000, 756 e
757, de 2001, Re la to res, res pec ti va men te, os Se na -
do res Edi son Lo bão e Bel lo Par ga, das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 1º pro -
nun ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 a 7-CCJ, que apre sen ta, com res tri -
ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e José Edu ar do 
Du tra; 2º pro nun ci a men to (so bre as Emen das nºs 17
a 38, de Ple ná rio): fa vo rá vel às Emen das nºs 22, 31 e
34-Plen, na for ma de su be men das; par ci al men te à
Emen da nº 32-Plen, na for ma de su be men da à
Emen da nº 31; pela re je i ção das Emen das nºs 17 a
21, 23 a 30, 33, 35 a 38-Plen, apre sen tan do, ain da as
Emen das nºs 39 a 41-CCJ;

– de Assun tos Eco nô mi cos, 1º pro nun ci a men to
(so bre o Pro je to): fa vo rá vel, com as Emen das nºs 8 a
16-CAE, que ofe re ce, com abs ten ções dos Se na do -
res José Edu ar do Du tra, Edu ar do Su plicy, Ro ber to
Sa tur ni no e La u ro Cam pos; 2º pro nun ci a men to (so -
bre as Emen das nºs 17 a 38 de Ple ná rio): fa vo rá vel,
nos ter mos do pa re cer ofe re ci do em se gun do pro nun -
ci a men to pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, aca tan do as emen das e su be men das
apre sen ta das por aque la Co mis são, que pas sam a
ter a de no mi na ção CCJ/CAE, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res Pe dro Si mon, Pa u lo Har tung, Ca sil do
Mal da ner, He lo i sa He le na, Ro ber to Sa tur ni no e Edu -
ar do Su plicy.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de 31 de ou tu bro pas sa do, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 12, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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 6 de no vem bro úl ti mo, quan -
do teve a se gun da ses são de dis cus são, em se gun do
tur no, adi a da para hoje.

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 32 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR PAULO SOUTO, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
3-12-01, QUE, RETIRADO PELO ORADOR 
PARA REVISÃO, PUBLICA-SE NA
PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, na úl ti ma sex ta-fe i ra, a Ane el re a li zou mais um
le i lão so bre a con ces são de apro ve i ta men tos hi dre lé -
tri cos do nos so País. 

Como to dos sa bem, a par tir de 1995, per mi -
tiu-se que os apro ve i ta men tos hi dre lé tri cos, me di an te 
le i lões e, por tan to, pro ces sos li ci ta tó ri os, pu des sem
ser con ce di dos ao se tor pri va do. 

Esse não foi o pri me i ro le i lão re a li za do por essa
agên cia. Os re sul ta dos fo ram ex tre ma men te po si ti vos 
e de vem ser en fa ti za dos nes te mo men to em que en -
fren ta mos uma cri se de ener gia. É im por tan te sa li en -
tar esse re sul ta do que con si de ro po si ti vo para o País,
por que, mu i tas ve zes, nos pre o cu pa mos com vá ri as
ques tões que di zem res pe i to a di fi cul da des vi vi das
pelo nos so País e não per ce be mos al guns êxi tos bas -
tan te sig ni fi ca ti vos.

O le i lão re a li za do na úl ti ma sex ta-fe i ra tra ta va
de onze apro ve i ta men tos hi dro e lé tri cos que sig ni fi ca -
vam 2.666 me ga watts de ca pa ci da de ins ta la da. Os
gru pos ven ce do res  na ver da de, to das as onze usi nas 
ti ve ram ven ce do res no le i lão – ar re ma ta ram por R$4
bi lhões os onze apro ve i ta men tos. Esses re cur sos se -
rão pa gos du ran te 35 anos, que foi o pra zo da con ces -
são es ta be le ci do no edi tal de li ci ta ção.



Além dos re cur sos que o Go ver no ar re ca da rá
du ran te esse pe río do, tais apro ve i ta men tos de ve rão
sig ni fi car, em um pra zo que pode va ri ar de dois a seis
anos de in ves ti men tos pelo se tor pri va do, algo em tor -
no de R$5 bi lhões, nú me ro, por tan to, ex pres si vo nes -
te mo men to de di fi cul da de no abas te ci men to de ener -
gia elé tri ca.

Essas hi dro e lé tri cas es tão es pa lha das em vá ri os 
Esta dos bra si le i ros. Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is, San -
ta Ca ta ri na, Pa ra ná, To can tins, Go iás, Rio Gran de do
Sul, Ba hia e Mato Gros so. Elas de vem be ne fi ci ar uma
po pu la ção de qua se vin te mi lhões de pes so as.

Pen so que foi um re sul ta do ex tre ma men te po si -
ti vo. Aliás, isso já ha via ocor ri do an te ri or men te, no pri -
me i ro le i lão des te ano, re a li za do em ju nho, quan do fo -
ram li ci ta das oito usi nas. Ain da este ano, ha ve rá li ci ta -
ção de no vos apro ve i ta men tos hi dro e lé tri cos. Des de
que ini ci ou suas ati vi da des em 1998, a Ane el já li ci tou 
42 hi dro e lé tri cas – as de le i lões pas sa dos e a de sex -
ta-fe i ra pas sa da – que ga ran ti rão um acrés ci mo de
9.700 me ga watts na ca pa ci da de de ge ra ção do País,
que hoje está em tor no de 74 mil me ga watts.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tais fa tos
são im por tan tes não ape nas por que de les par ti ci pa -
ram mu i tas em pre sas na ci o na is e gru pos es tran ge i -
ros, mas por que sig ni fi ca ram con fi an ça dos in ves ti do -
res, gran des gru pos na ci o na is, como a Vale do Rio
Doce, Vo to ran tim e di ver sas em pre sas in ter na ci o na -
is, que de mons tra ram a fir me de ci são em in ves ti men -
tos no Bra sil. Mas tam bém não ape nas por isso. Esse
re sul ta do foi im por tan te so bre tu do pelo se guin te mo -
ti vo: na Co mis são Mis ta de Ener gia ins ta la da no Par -
la men to para tra tar da cri se de ener gia, ou vi mos, fre -
qüen te men te, que os in ves ti men tos não es tão sen do
fe i tos por que o pro ces so re gu la tó rio ain da é in com -
ple to e fa lho, que é pre ci so com ple men tá-lo, que é
pre ci so que se co lo quem no vas ba ses nas ta ri fas – já
se co me ça a re cla mar mu i to in sis ten te men te das ta ri -
fas no Bra sil – e que, por isso tudo, não es ta ría mos
ten do in ves ti men to do se tor pri va do em nos so País. 

Ora, que ro re co nhe cer que, efe ti va men te, há fa -
lhas que pre ci sam ser pre en chi das no nos so mo de lo,
mes mo por que ele não se com ple tou; foi in ter rom pi do 
por uma sé rie de fa to res que a Co mis são está ana li -
san do. Pen so que há tam bém es pa ço pelo me nos
para uma re dis tri bu i ção me lhor das ta ri fas. Entre tan -
to, esse le i lão com pro vou cla ra men te que nada dis so
está im pe din do que os in ves ti do res de gru po na ci o na -
is e de em pre sas es tran ge i ras per cam a con fi an ça no
Bra sil, per cam a atra ti vi da de de in ves tir no se tor elé -
tri co. Se isso es ti ves se ocor ren do não te ría mos re gis -
tra do, como no le i lão de sex ta-fe i ra pas sa da, ági os

em re la ção ao pre ço mí ni mo que o Go ver no es ta be le -
ceu, os qua is va ri a ram até mais de 3.000%. Alguns
apro ve i ta men tos fo ram le i lo a dos com ági os su pe ri o -
res a 3.000%. Ape nas uma das onze usi nas foi con ce -
di da com o pre ço mí ni mo e to das as ou tras ti ve ram
ági os que che ga ram até 3.000%. Hou ve ági os de
1.000%, 1.500%, 2.000%, o que é um fato ex tre ma -
men te po si ti vo e re ve la que, de ne nhu ma for ma, ape -
sar de to dos os pro ble mas que es ta mos vi ven do no
se tor elé tri co, per deu-se a atra ti vi da de do se tor pri va -
do pe los in ves ti men tos em ener gia elé tri ca no País.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Pois não,
Exce lên cia.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – No bre
Se na dor Pa u lo Sou to, eu gos ta ria de me con gra tu lar
com V. Exª por tra zer nes ta tar de de se gun da-fe i ra 
as sun to de trans cen den tal im por tân cia para o de sen -
vol vi men to eco nô mi co do nos so País. Tam bém tive
opor tu ni da de de ver na Glo bo News – não as sis ti à to -
ta li da de da pro gra ma ção – al guns lan ces do le i lão do
sis te ma hi dre lé tri co na ci o nal. Qu e ro ra ti fi car o que
dis se V. Exª: o le i lão foi co ro a do de êxi to e su pe rou as
ex pec ta ti vas, ten do em vis ta que o pre ço de al gu mas
usi nas al can çou ágio su pe ri or a 3.000%. Lem bro com 
or gu lho que o meu Esta do apre sen tou no le i lão duas
hi dre lé tri cas: São Sal va dor, no rio To can tins, logo de -
po is da di vi sa de Go iás com o Esta do do To can tins, e
tam bém a gran de usi na de San ta Isa bel, que ha ve rá
de ge rar cer ca de 1.018 me ga watts. O su ces so do le i -
lão de mons trou a con fi an ça do in ves ti dor bra si le i ro e
dos gran des con glo me ra dos na ci o na is e in ter na ci o -
na is no pro ces so de de sen vol vi men to do nos so País.
Embo ra tar di a men te, cum pri men to o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, o Mi nis tro José Jor ge, o
Pre si den te da Ane el, José Má rio Abdo,  e to dos aque -
les que ela bo ra ram esse pro ces so que re sul tou num
to tal su ces so. Cha mo a aten ção tam bém para que ou -
tras ener gi as al ter na ti vas, como a so lar e a eó li ca,
cons tem da pa u ta de de sen vol vi men to do nos so País, 
as sim como a ins ta la ção das cen tra is de ter me lé tri -
cas, que já es tão sen do pro vi den ci a das, mas ain da
so frem um atra so mu i to gran de. Ain da bem que São
Pe dro, mais uma vez, tem de mons tra do o seu amor
pelo Bra sil. A chu va está atin gin do to das as re giões
do País, in clu si ve o Nor des te – sou ori un do das pro xi -
mi da des do nas ce dou ro do rio São Fran cis co –, e no
nor te de Mi nas Ge ra is tam bém está cho ven do subs -
tan ci al men te. Por tan to, con gra tu lo-me com V. Exª e
com as au to ri da des do se tor ener gé ti co do nos so
País que, ape sar do atra so, mas ain da em boa hora,



pro vi den ci a ram esse le i lão, de mons tran do a con fi an -
ça dos in ves ti do res na ci o na is e in ter na ci o na is no pro -
ces so de de sen vol vi men to do Bra sil. Faço um ape lo,
so bre tu do ao Mi nis tro José Jor ge, para que, com o
apo io dos re pre sen tan tes das usi nas hi dre lé tri cas e
do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca, de sen -
vol va es tu dos e me ca nis mos a fim de que ou tras ma -
tri zes ener gé ti cas se jam in tro du zi das ou que ou tras
mo da li da des de ener gia se jam in cor po ra das à ma triz
ener gé ti ca na ci o nal. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, agra de ço o apar te de V. Exª, que
re co nhe ce a im por tân cia do mo men to que es ta mos
vi ven do ao cha mar a aten ção para um as sun to ex tre -
ma men te sig ni fi ca ti vo: a ne ces si da de de di ver si fi car a 
ma triz ener gé ti ca do Bra sil, ain da que al gu mas des -
sas fon tes te nham even tu al men te cus tos um pou co
ma i o res do que as tra di ci o na is. To da via, pre ci sa mos
abrir, de for ma mu i to mais for te, a pos si bi li da de de ge -
ra ção de ener gia elé tri ca com fon tes al ter na ti vas –
aliás, esse será um ca pí tu lo de ta lha do que a co mis -
são es pe ci al da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral tra ta rá no re la tó rio que de ve rá apre sen tar
bre ve men te.

Esses in ves ti do res de mons tra ram con fi an ça, e
não foi a ques tão do su pos to ba i xo va lor das ta ri fas,
dos ris cos no pro ces so re gu la tó rio e da não-con clu -
são da pri va ti za ção que im pe diu que o se tor pri va do
com pa re ces se e que to das es sas usi nas fos sem le i lo -
a das com ági os re le van tes e in ves ti men tos que sig ni -
fi ca rão qua se R$5 bi lhões nos pró xi mos seis anos.
Espe ra mos – por que até ago ra ela pro ce deu des sa
for ma – que a Ane el seja ri go ro sa na fis ca li za ção dos
pra zos para que esse cro no gra ma não seja ab so lu ta -
men te frus tra do.

Tal vez seja ne ces sá rio ex pli car uma ques tão.
Na ver da de, fo ram ba si ca men te pro du to res in de pen -
den tes e au to pro du to res os ven ce do res des se le i lão.
Gru pos que têm in dús tri as de fer ro-li gas, alu mí nio e
ci men to, são gran des con su mi do res de ener gia se
can di da ta ram e ven ce ram com re la ção a al gu mas
pro pos tas re le van tes. Isso sig ni fi ca que eles es tão se
pre pa ran do, des se modo, para gra da ti va men te subs -
ti tu ir a ener gia com pra da – pelo me nos par te dela –
das ge ra do ras, que hoje são es ta ta is, para te rem a
sua ener gia pró pria. 

Esse fato é ex tre ma men te po si ti vo, por que sig -
ni fi ca rá fol ga na ener gia para o se tor re si den ci al, que
na tu ral men te não pode su por tar mais au men tos sig -
ni fi ca ti vos nas ta ri fas de ener gia elé tri ca.

Além dis so, pro du to res in de pen den tes, que vão
pro du zir e pro cu rar cli en tes que não se jam ca ti vos
das em pre sas dis tri bu i do ras, de vem ati var o mer ca do

de ener gia elé tri ca. Por isso, foi ex tre ma men te im por -
tan te esse le i lão da úl ti ma sex ta-fe i ra.

Aliás, é pre ci so que se diga que não po dem ha -
ver mu i tas que i xa com re la ção aos in ves ti men tos pri -
va dos no Bra sil, por que eles só pu de ram ser fe i tos de
for ma en fá ti ca a par tir da lei de 1995, quan do, en tão,
co me ça mos a cres cer em ca pa ci da de ins ta la da em
re la ção ao pe río do an te ri or.

Por exem plo, en tre 1990 e 1995, quan do não
exis tia lei que per mi tis se ao se tor pri va do a se can di -
da tar a esse tipo de con ces são do se tor elé tri co, ti ve -
mos, acres cen ta dos ao sis te ma elé tri co bra si le i ro, 6
mil me ga watts. De po is de 1995, quan do foi apro va da
essa lei, já ins ta la mos 16 mil me ga watts. Não é um
nú me ro su fi ci en te, so bre tu do por que não pu de mos
ain da com pen sar aque le dé fi cit ca u sa do, pelo me nos
por uma dé ca da, de que da de in ves ti men tos no se tor
elé tri co.

Po rém, acre di to que está ha ven do uma re a ção
rá pi da. É cla ro que pre ci sa mos re ti rar ain da al guns
em pe ci lhos que es te jam di fi cul tan do os in ves ti men tos 
pri va dos. Isso po de rá vir com esse pro je to que está
na Câ ma ra e que, por al gum mo ti vo, apre sen ta di fi cul -
da des em al guns pon tos. Tal vez seja por isso que o
Go ver no não es te ja dan do a pri o ri da de ne ces sá ria.

Tra ta-se de um pro je to, que tem como Re la tor o
De pu ta do José Car los Ale lu ia, um dos Par la men ta res 
que mais co nhe ce o se tor de ener gia elé tri ca nes te
País e deu su ges tões im por tan tís si mas. É pre ci so
que se tire es sas di fi cul da des, para que esse in ves ti -
men tos se re pro du zam, e pos sa mos sair mais ra pi da -
men te des ta cri se.

Por isso, Srªs e Srs. Se na do res, faço esse re gis -
tro, num mo men to em que só en xer ga mos as di fi cul -
da des e as cri ses. Pen so que foi im por tan te para o
País e abre a pers pec ti va de ter mos, pro xi ma men te,
um novo le i lão; e não que ro ser um oti mis ta ir res pon -
sá vel. To dos es ta mos cons ci en tes de que há ajus tes
a fa zer, mas, na que le mo men to, pre va le ceu a idéia de 
que, pelo me nos na fase atu al, se ria me lhor uti li zar os
re cur sos do se tor pri va do para atra ir in ves ti men to
novo e não com prar ati vos já exis ten tes.

É pre ci so que esse pon to seja es tu da do pelo
Go ver no e que não cons ti tua ne nhum óbi ce para que
o se tor pri va do con ti nue in ves tin do; por que, com as
di fi cul da des fis ca is que es ta mos vi ven do e com a ne -
ces si da de do Go ver no de fa zer in ves ti men tos no se -
tor so ci al, é ab so lu ta men te in dis pen sá vel que nes sa
área da in fra-es tru tu ra, tão im por tan te para o de sen -
vol vi men to do País, nós te nha mos in ves ti men tos pri -
va dos na ci o na is e es tran ge i ros que pos sam ga ran tir o 
nos so abas te ci men to de ele tri ci da de.

Mu i to obri ga do.



SENADO FEDERAL

Ata da 168ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 5 de de zem 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, Car los Wil son,
Mo za ril do Ca val can ti e Ro meu Tuma

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 – Be ní cio Sam pa io –
Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio 
– Car los Wil son – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer -
nan do Be zer ra – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i -
ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do
– Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri -
nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de 
– Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jor ge Bor -
nha u sen – José Agri pi no – José Alen car – José Co e -
lho – José 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
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 za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – 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 bin son Vi a na – 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 (Ro meu Tuma) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 76 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

So bre a mesa, o Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2001
(Nº 958/99, na Casa de ori gem)

Insti tui o Dia Na ci o nal da De fen só ria 
Pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal da De fen so -

ria Pú bli ca, que será co me mo ra do, anu al men te, em
19 de maio.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 958, DE 1999

Dis põe so bre a ins ti tu i ção do Dia
Na ci o nal da De fen so ria Pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal da De fen so -

ria Pú bli ca, que será co me mo ra do, anu al men te, em
19 de maio.

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

Jus ti fi ca ção

No dia 19 de maio de 1303 fa le ceu, na Fran ça,
San to Ivo Ke mar tin, dou tor em te o lo gia, le tras e fi lo -
so fia.

Nas ci do em 17 de ou tu bro de 1253 na ci da de de 
Ker mar tin, San to Ivo no ta bi li zou-se, prin ci pal men te
por de di car toda a sua eru di ção á de fe sa, nos tri bu na is,



de toda a mi no ria de ser da da de for tu na Os seus emo -
lu men tos, quan do exer ceu as fun ções ofi ci a is de Juiz
de Ren nes, ofe re ci da aos po bres para que fos sem
usa dos em sua de fe sa.

Pa tro no dos ad vo ga dos, en tre gou-se à de fe sa
dos mi se rá ve is e opri mi dos, con tra os po de ro sos.
Di zia, en tão: “Jura-me que sua ca u sa é jus ta e eu a
de fen de rei gra tu i ta men te”. Foi de sua ins pi ra ção a
cri a ção da “Insti tu i ção dos Advo ga dos dos Po bres”,
es pe ci al men te para pla ne jar a ca u sa dos re véis, po -
bres, vi ú vas e ór fãos.

A no bi lís si ma ins ti tu i ção da De fen so ria Pú bli ca, 
cri a da pi o ne i ra me te no mun do, no pla no cons ti tu ci o -
nal, pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, em seu art.
134 e pa rá gra fo úni co, como “es sen ci al à fun ção ju -
ris di ci o nal do Esta do”, com fun da men to na prin ci pi o -
lo gia da igual da de de to dos pe ran te a lei; do di re i to,
à am pla de fe sa: da iso no mia de for ças no pro ces so
e do di re i to fun da men tal de aces so de to dos à Jus ti -
ça e a uma or dem ju rí di ca jus ta, in de pen den te men te 
da con di ção de for tu na, tor nou re a li da de o so nho de 
San to Ivo.

A De fen so ria Pú bli ca e, via de con se qüên cia
os Den fen so res Pú bli cos são, hoje, em ble mas que
re pre sen tam, em to dos os Esta dos do Bra sil na pró -
pria es fe ra fe de ral, a pos si bi li da de de efe ti vo e de -
mo crá ti co aces so à Jus ti ça com a cer te za de, uma
as sis tên cia Ju rí di ca de aba qua li da de pro fis si o nal.

Qu a li da de pro fis si o nal, essa, in dis pen sá vel a
que o hi pos su fi ci en te te nha o seu di re i to tão bem
pos tu la do e/ou de fen di do quan to aque le que pode
ar car com os ho no rá ri os dos me lho res Advo ga dos.
Ou, quan do for caso, in dis pen sá vel a que ele pos sa
en fren tar de igual para igual os me lho res re pre sen -
tan tes da Advo ca cia-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co
quan do o li tí gio en vol ver in te res ses das pes so as ju -
rí di cas de Di re i to Pú bli co e da so ci da de em ge ral.

As ra zões his tó ri cas e  a iden ti da de das fun -
ções cons ti tu ci o na is da De fen so ria Pú bli ca com a
”Insti tu i ção dos Advo ga dos dos Po bres“, fun da da
pelo San to Advo ga do e a sua con tri bu i ção para o
exer cí cio de uma ci da da nia ple na, jus ti fi cam, pois, a
es co lha da data in di ca da para as co me mo ra ções do 
“Dia Na ci o nal da De fen so ria Pú bli ca”, va len do
acres cen tar que a Insti tu i ção ho me na ge a da res pon -
de por cer ca de oi ten ta por cen to do mo vi men to fo -
ren se em to dos os Esta dos da Fe de ra ção.

Sala das Ses sões, 19 de abril de 1999. – De -
pu ta do Ié dio Rosa.

LEGISLAÇÃO CITADA,  ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS –

CeDI 

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

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

CAPÍTULO IV
Das Fun ções Essen ci a is à Jus ti ça

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

SEÇÃO III
Da Advo ca cia e da De fen so ria Pú bli ca

....................................................................................
Art. 134.  A De fen so ria Pú bli ca é ins ti tu i ção es -

sen ci al à fun ção ju ris di ci o nal do Esta do, in cum bin -
do-lhe a ori en ta ção ju rí di ca e a de fe sa, em to dos os
gra us, dos ne ces si ta dos, na for ma do Art. 5º, LXXIV.

Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar or ga ni za rá a
De fen so ria Pú bli ca da União e do Dis tri to Fe de ral e
dos Ter ri tó ri os e pres cre ve rá nor mas ge ra is para sua
or ga ni za ção nos Esta dos, em car gos de car re i ra, pro -
vi dos, na clas se ini ci al, me di an te con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los, as se gu ra da a seus in te gran tes a ga -
ran tia da ina mo vi bi li da de e ve da do o exer cí cio da ad -
vo ga cia fora das atri bu i ções ins ti tu ci o na is
....................................................................................
....................................................................................

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 958, DE 1999

Nos ter mos do art. 119 , ca put, I e § 1º, do Re gi -
men to Inter no da Câ ma ra dos De pu ta dos, a Srª Pre si -
den ta de ter mi nou a aber tu ra e di vul ga ção na Ordem
do Dia das Co mis sões – de pra zo para apre sen ta ção
de emen das ao pro je to, a par tir de 11 de agos to de
1999, por cin co ses sões. Esgo ta do o pra zo, não fo ram 
re ce bi das emen das ao pro je to.

Sala da Co mis são, 18 de agos to de 1999. – Car -
la Ro dri gues de Me de i ros, Se cre tá ria.



I – Re la tó rio

O pro je to de lei em aná li se, de au to ria do ilus tre
De pu ta do Ié dio Rosa, ob je ti va ins ti tui no ca len dá rio
cí vi co bra si le i ro o ”Dia Na ci o nal da De fen so ria Pú bli -
ca“, ser co me mo ra do anu al men te, no dia 19 de maio,
em alu são à data de fa le ci men to do dou tor em te o lo -
gia, le tras e fi lo so fia San to Ivo de Ke mar tin, con si de -
ra do o ”Pa tro no dos Advo ga dos“ de fen sor ju rí di co dos 
po bres e ne ces si ta dos.

Na jus ti fi ca ção de sua pro po si ção le gis la ti va, o
no bre De pu ta do des ta ca o pa pel da De fen so ria Pú bli -
ca como ins ti tu i ção in dis pen sá vel à fun ção ju ris di ci o -
nal do Esta do. Diz ele: ”A De fen so ria Pú bli ca e, via de
con se qüên cia, os De fen so res Pú bli cos são, hoje, em -
ble mas que apre sen tam, em to dos os Esta dos do
Bra sil e na pró pria es fe ra fe de ral a pos si bi li da de de
efe ti vo e de mo crá ti co aces so à Jus ti ça, com a cer te za 
de uma as sis tên cia ju rí di ca de alta qua li da de pro fis -
si o nal“.

Se gun do o Par la men tar, a De fen so ria Pú bli ca
res pon de, hoje, por cer ca de oi ten ta por cen to do mo -
vi men to fo ren se em to dos os Esta dos da fe de ra ção
bra si le i ra.

O pro je to foi dis tri bu í do às Co mis sões de Edu -
ca ção, Cul tu ra e Des por to, de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e 
Re da ção, con for me de ter mi na o art. 24, in ci so II do
Re gi men to Inter no des ta Casa Le gis la ti va.

A esta Co mis são cabe à aná li se e o pro nun ci a -
men to so bre os as pec tos de mé ri to cul tu ral do re fe ri -
do pro je to. Não fo ram ofe re ci das emen das, no pra zo
re gi men tal.

É o Re la to rio.

II – Voto do Re la tor

A con so li da ção da de mo cra cia em nos so País
pas sa ne ces sa ri a men te, pelo re co nhe ci men to e tu te -
la dos di re i tos fun da men ta is, es sen ci a is ao exer cí cio
da ple na ci da da nia Nor ber to Bob bio, jus fi ló so fo ita li a -
no e um dos ma i o res pen sa do res des te sé cu lo, afir -
ma, em sua obra ma gis tral “A Era dos di re i tos“, que
sem o re co nhe ci men to dos di re i tos do ci da dão, não
há de mo cra cia pos sí vel.

A Car ta Mag na de 1988 re pre sen tou um avan ço 
con si de rá vel ao con si de rar que a Ci da da nia e a dig ni -
da de da pes soa hu ma na cons ti tu em fun da men tos do
Esta do De mo crá ti co de Di re i to. O exer cí cio da Ci da -
da nia pres su põe o re co nhe ci men to de di re i tos, en tre
os qua is se afi gu ra o aces so à jus ti ça. Sem o pri ma do
da lei e a tu te la ju ris di ci o nal do Esta do tor na-se in viá -
vel a con se cu ção da vida de mo crá ti ca em nos so País.

O le gis la dor cons ti tu in te, sen sí vel a essa cons -
ta ta ção, ins cul piu, pi o ne i ra men te, no tex to cons ti tu -
ci o nal vi gen te, que ”a De fen so ria Pú bli ca e ins ti tu i -
ção es se n ci al á fun ção ju ris di ci o nal do Esta do, in -
cum bin do-lhe a ori en ta ção ju rí di ca e a de fe sa, em to -
dos os gra us, dos ne ces si ta dos, na for ma do art 5º
LXXIV." (art. 134. ca put).

Nes te sen ti do, fi cou as se gu ra da a as sis tên cia
Ju rí di ca a to dos que com pro va rem in su fi ciên cia de re -
cur sos, ca ben do ao Esta do ga ran tir o efe ti vo e de mo -
crá ti co aces so à Jus ti ça.

Ho me na ge ar os que se de di cam à pres ta ção de
uma as sis tên cia ju rí di ca de qua li da de aos ne ces si ta -
dos é re co nhe cer que, sem a De fen so ria Pú bli ca em
nos so País, não te ría mos um Esta do De mo crá ti co de
Di re i to.

Em face ao ex pos to, e por ex pe riên cia pró pria
no exer cí cio da fun ção de De fen sor Pú bli co con cur sa -
do do Esta do de Mi nas Ge ra is, con si de ra mos per ti -
nen te a pre sen te pro po si ção, ra zão pela qual vo ta -
mos pela sua apro va ção.

Sala da Co mis são, 19 de ou tu bro, de 1999. –
De pu ta do Ade mir Luca, Re la tor. 

III – Pa re cer da Co mis são

A Co mis são de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to
em Re u nião or di ná ria re a li za da hoje apro vou, una ni -
me men te, o Pro je to de Lei nº 958/99 nos ter mos do
pa re cer do Re la tor, De pu ta do Ader mir Lu cas.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res De pu ta dos
Ma ria Elvi ra, Pre si den ta – Cel ci ta Pi nhe i ro e Ma ri sa
Ser ra no,  Vice-Pre si den tas – Ade mir Lu cas – Atí la Lira 
– Edu ar do Se a bra – Esther Gros si –  Evan dro Mi lho -
men – Fer nan do Mar ro ni – Flá vio Arns – Gas tão Vi e i -
ra, João Ma tos, Jo ni val Lu cas Jú ni or, José Melo, Nil -
son Pin to, Pe dro Wil son e Wal fri do Ma res Guia.

Sala da Co mis são, 19 de ou tu bro de 1999 – De -
pu ta da Ma ria Elvi ra, Pre si den ta.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 958-A, DE 1999

Nos ter mos do art. 119, ca put e in ci so I do Re gi -
men to Inter no da Câ ma ra dos De pu ta dos, al te ra do
pelo art. 1º, I, da Re so lu ção nº 10/91, o Se nhor Pre si -
den te de ter mi nou a aber tu ra e di vul ga ção na Ordem
do Dia das Co mis sões, pra zo para re ce bi men to de
emen das a par tir de 3-4-00, por cin co ses sões. Esgo -



ta do o pra zo, não fo ram apre sen ta das emen das ao
pro je to.

Sala da Co mis são, 7 de abril de 2000 – Da ma ci
Pi res de Mi ran da, Se cre tá ria Subs ti tu ta.

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei nº 958-A, de 1999, ins ti tui o Dia
Na ci o nal da De fen so ria Pú bli ca, a ser co me mo ra do,
anu al men te, em 19 de maio, data do fa le ci men to de
San to Ivo de Ke mar tin, que se no ta bi li zou por de di car
sua vida à de fe sa, nos tri bu na is, dos di re i tos dos po -
bres.

O pro je to foi dis tri bu í do, ini ci al men te, à Co mis -
são de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to para jul ga men -
to de mé ri to, dela ten do me re ci do apro va ção, sem
qual quer emen da, nos ter mos do voto do Re la tor, De -
pu ta do Ade mir Lu cas.

A pos te ri o ri, em aten di men to ao es ta tu í do pela
alí nea a do in ci so III do ar ti go 32 do Re gi men to Inter -
no, o pro je to de lei em epí gra fe foi sub me ti do a esta
CCJR para o in dis pen sá vel exa me da sua cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va e re da ci o -
nal, ju í zo que, nos ter mos do art. 54 do mes mo re gu -
la men to, pos sui ca rá ter ter mi na ti vo, oca sião em que
tam bém não lhe fo ram ofer ta das emen das.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Sem aden trar no mé ri to da pro po si ção em exa -
me, mu i to bem tra ta do no voto do re la tor da Co mis são 
de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to, con sig no que,
quan to aos pré-re qui si tos in dis pen sá ve is ao seu trâ -
mi te re gu lar nes ta Casa, o Pro je to de Lei nº 958—A,
de 1999, ob ser va as exi gên ci as para o seu re gu lar
pro ces sa men to.

Com efe i to, a par de com pe tir 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 a ini ci a ti va
le gis la ti va so bre a ma té ria da pro po si ção em ques tão
(ex vi art. 61, ca put, da CF), essa não con fli ta com
qua is quer prin cí pi os ou dis po si ções da Cons ti tu i ção
da Re pú bli ca, es tan do, ain da, em per fe i ta ade qua ção
com o or de na men to in fra cons ti tu ci o nal vi gen te.

Ade ma is, me re ce re gis tro, ne nhu ma res sal va
cabe fa zer quan to à téc ni ca le gis la ti va e re da ci o nal
com que foi ela bo ra da a pro po si ção, a qual, em ver da -
de, está con cor de com seus pré-re qui si tos in dis pen -
sá ve is.

Em face ao aci ma ex pos to, voto pela cons ti tu ci -
o na li da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va do
Pro je to de Lei nº 958-A, de 1999.

Sala da Co mis são, 31 de maio de 2001. – De pu -
ta do Ze nal do Cou ti nho, Re la tor.

III – Pa re cer da Co mis são

A Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção or di ná ria re a li za da hoje, opi nou una ni me men -
te pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le -
gis la ti va do Pro je to de Lei nº 956-A/99, nos ter mos do
Pa re cer do Re la tor, De pu ta do Ze nal do Cou ti nho.

Par ti ci pa ram da vo ta ção os Se nho res De pu ta -
dos: Inal do Le i tão, Pre si den te, Ze nal do Cou ti nho,
Rob son Tuma e Osmar Ser ra glio, Vice-Pre si den tes,
Aldir Ca bral, André Be nas si, Au gus to Fa ri as, Bis po
Ro dri gues, Co ri o la no Sa les, Cus tó dio Mat tos, Dr.
Anto nio Cruz, Fer nan do Co ru ja, Fer nan do Gon çal -
ves, Ge ral do Ma ge la, Ibra him Abi-Ackel, Lé dio Rosa,
Ja i me Mar tins, Jar bas Lima, José Anto nio Alme i da,
José Dir ceu, José Ge no í no, José Ro ber to Ba to chio,
Men des Ri be i ro Fi lho, Mu ri lo Do min gos, Nel son Mar -
che zan, Nel son Trad, Paes Lan dim, Pa u lo Ma ga -
lhães, Re na to Vi an na, Ri car do Fer ra ço, Ro land La vig -
ne, Sér gio Car va lho, Sér gio Mi ran da, Vi cen te Arru da,
Vil mar Ro cha, Áti la Lins, Áti la Lira, Bis po Wan der val,
Cla u dio Ca ja do, Ja i ro Car ne i ro, Léo Alcân ta ra, Nelo
Ro dol fo, Odí lio Bal bi not ti e Pom peo de Mat tos.

Sala da Co mis são, 16 de ou tu bro de 2001. –
De pu ta do Inal do Le i tão, Pre si den te.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 127, DE 2001
(Nº 2.193/99, na Casa de ori gem)

Esten de aos fer ro viá ri os da Rede
Fer ro viá ria Fe de ral S.A. e da Com pa nhia
de Trens Urba nos o be ne fí cio de que tra -
ta a Lei nº 8.196, de 21 de maio de 1991,
que dis põe so bre a com ple men ta ção de
apo sen ta do ria de fer ro viá ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É es ten di do aos fer ro viá ri os da Rede Fer -

ro viá ria Fe de ral S.A. e da Com pa nhia de Trens Ura -
nos, in de pen den te men te da data de ad mis são, o di re -
i to à com ple men ta ção de apo sen ta do ria, na for ma do
dis pos to na Lei nº 8.196, de 21 de maio de 1991.

Art. 2º O Te sou ro Na ci o nal man te rá à dis po si ção 
do INSS, à con ta de do ta ções pró pri as con sig na das
no Orça men to da União, os re cur sos ne ces sá ri os ao
pa ga men to da com ple men ta ção de que tra ta esta lei.

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



PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.193, DE 1999

Esten de aos fer ro viá ri os da Rede
Fer ro viá ria Fe de ral S.A. e da Com pa nhia
de Trens Urba nos o be ne fí cio de que tra -
ta a Lei nº 8.186, de 21 de maio ue 1991,
que “dis põe so bre a com ple men ta ção de
apo sen ta do ria de fer ro viá ri os”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É es ten di da aos fer ro viá ri os da Rede Fer -

ro viá ria Fe de ral S.A. e da Com pa nhia de Trens Urba -
nos, in de pen den te men te da data de ad mis são, o di re -
i to à com ple men ta ção de apo sen ta do ria, na for ma do
dis pos to na Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991.

Art. 2º O Te sou ro Na ci o nal man te rá à dis po si ção 
do INSS, à con ta de do ta ções pró pri as con sig na das
no Orça men to da União, os re cur sos ne ces sá ri os ao
pa ga men to da com ple men ta ção de que tra ta esta lei.

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991 as se gu -
rou a com ple men ta ção de apo sen ta do ria paga aos
fer ro viá ri os ad mi ti dos no ser vi ço pú bli co, na con di ção
de es ta tu tá ri os, até 31 de ou tu bro de 1969, e que pas -
sa ram aos re gi me tra ba lhis ta por for ça de le gis la ção
pos te ri or. Enten deu o le gis la dor que e es ses fer ro viá -
ri os de ve ri am ter res ta u ra do os va lo res dos pro ven tos 
da apo sen ta do ria que te ri am caso hou ves sem per -
ma ne ci do sob o re gi me es ta tu tá rio. Re co nhe ceu-se,
na que la oca sião, a vi o lên cia ju rí di ca per pe tra da pela
Lei nº 6.184, de 11 de de zem bro de 1974 e pelo De -
cre to-Lei nº 5, de 4 de abril de 1966, que le va ram os
fun ci o ná ri os es ta tu tá ri os das fer ro vi as e dos de ma is
ór gãos pú bli cos trans for ma dos em em pre sas pú bli -
cas a op ta rem en tre abrir mão de seu re gi me de tra -
ba lho, com to das as ga ran ti as e van ta gens a ele ine -
ren tes, ou, al ter na ti va men te, a se rem ex clu í dos do
qua dro da re par ti ção onde tra ba lha vam.

O De pu ta do Men des Bo te lho, logo após a pu bli -
ca ção da lei nº 8.186/91 apre sen tou pro po si ção es -
ten den do os efe i tos da nor ma le gal a to dos os fer ro -
viá ri os de em pre sas es ta ta is fe de ra is. Esse pro je to
tra mi tou na Co mis são de Tra ba lho, Admi nis tra ção e
Ser vi ço Pú bli co des ta Casa onde, em 4 de maio de
1993, com o pa re cer fa vo rá vel des se De pu ta do, seu
re la tor, foi apro va do. Com o ar qui va men to do PL nº
1.363-A/91, man te ve-se a di fe ren ci a ção en tre duas
ca te go ri as de fer ro viá ri os: a dos ad mi ti dos até 31 de
ou tu bro de 1969 e a dos ad mi ti dos pos te ri or men te, os 

pri me i ros com di re i to à com ple men ta ção de apo sen -
ta do ria, de vi da pela União, e os de ma is sem essa
prer ro ga ti va.

Para cor ri gir tal si tu a ção pro po nho pro je to te
mes mo teor em ho me na gem ao no bre De pu ta do
Men des Bo te lho e prin ci pal men te, por que não há
como ne gar a jus ti ça da me di da por ele pro pos ta: to -
dos os tra ba lha do res de uma mes ma ca te go ria, tra -
ba lhan do nas mes mas em pre sas, de vem ter as se gu -
ra dos os mes mos di re i tos e be ne fí ci os.

Pe las ra zões aci ma ex pos tas, es pe ra mos con -
tar com o apo io dos nos sos no bres pa res.

Sala das Ses sões, 8 de de zem bro de 1999. De -
pu ta do Pa u lo Paim.

LEI Nº 8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991

Dis põe sa bre a com ple men ta ção de
apo sen ta do ria de fer ro viá ri os e dá ou tras 
pro vi dên ci as

O Pre si den te do Se na do Fe de ral pro mul ga, nos
ter mos do art. 66, § 7º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, a se -
guin te lei, re sul tan te de pro je to ve ta do pelo Pre si den -
te da Re pú bli ca e cujo veto não foi man ti do pelo Con -
gres so Na ci o nal:

Art. 1º É ga ran ti da a com ple men ta ção da apo -
sen ta do ria paga na for ma da Lei Orgâ ni ca da Pre vi -
dên cia So ci al (LOPS) aos fer ro viá ri os ad mi ti dos até
31 de ou tu bro e 1969, na Rede Fer ro viá ria Fe de ral
S.A. (RFFSA), cons ti tu í da ex-vi da Lei nº 3.115, de 16 
de mar ço de 1957, suas es tra das de fer ro, uni da des
ope ra ci o na is e sub si diá ri as.

Art. 2º Obser va das as nor mas de con ces são de
be ne fí ci os da Lei Pre vi den ciá ria, a com ple men ta ção
da apo sen ta do ria de vi da pela União é cons ti tu í da
pela di fe ren ça en tre o va lor da apo sen ta do ria paga
pelo Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS) e o da 
re mu ne ra ção do car go cor res pon den te ao do pes so al 
em ati vi da de na RFFSA e suas sub si diá ri as, com a
res pec ti va gra ti fi ca ção adi ci o nal por tem po de ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co, O re a jus ta men to do va lor da
apo sen ta do ria com ple men tar obe de ce rá aos mes -
mos pra zos e con di ções em que for re a jus ta da a re -
mu ne ra ção do fer ro viá rio em ati vi da de, de for ma a as -
se gu rar a per ma nen te igual da de en tre eles.

Art. 3º Os efe i tos des ta lei al can çam tam bém os
fer ro viá ri os, ex-ser vi do res pú bli cos ou au tár qui cos
que, com base na Lei nº 6.184, de 11 de de zem bro de
1974, e do De cre to-Lei nº 5, de 4 de abril de 1966, op -
ta ram pela in te gra ção nos qua dros da RFFSA sob o
re gi me da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, in clu si -



ve os tor na dos ina ti vos no pe río do de 17 de mar ço de
1975 a l9 de maio de 1980.

Art. 4º Cons ti tui con di ção es sên cia para a con -
ces são da com ple men ta ção de que tra ta esta lei a de -
ten ção, pelo be ne fi ciá rio, da con di ção de fer ro viá rio,
na data ime di a ta men te an te ri or ao iní cio da apo sen ta -
do ria pre vi den ciá ria.

Art. 5º A com ple men ta ção da pen são de be ne fi -
ciá rio do fer ro viá rio abran gi do por esta lei é igual men -
te de vi da pela União e con ti nu a rá a ser paga pelo
INSS, ob ser va das as nor mas de con ces são de be ne -
fí ci os da Lei Pre vi den ciá ria e as dis po si ções o pa rá -
gra fo úni co do art. 2º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Em ne nhu ma hi pó te se, a pen -
são pre vi den ciá ria com ple men ta da po de rá ser paga
cu mu la ti va men te com as pen sões es pe ci a is pre vis tas 
nas Leis nºs 3.738, de 3 de abril de 1960, e 6.782, de
20 de maio de 1980, ou qua is quer ou tros be ne fí ci os
pa gos pelo Te sou ro Na ci o nal.

Art. 6º O Te sou ro Na ci o nal man te rá à dis po si ção 
do INSS, à con ta de do ta ções pró pri as con sig na das
no Orça men to da União, os re cur sos ne ces sá ri os ao
pa ga men to da com ple men ta ção de que tra ta esta lei.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 8º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
Se na do Fe de ral, 21 de maio de 1991.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 128, DE 2001
(Nº 1.149/95, na Casa de ori gem)

Esta be le ce for ma de tri bu ta ção na
im por ta ção de mer ca do ri as por pe que -
nos co mer ci an tes e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As mi cro em pre sas, as em pre sas de pe -

que no por te e os co mer ci an tes am bu lan tes po de rão
im por tar mer ca do ri as do ex te ri or por in ter mé dio de
as so ci a ções e co o pe ra ti vas a que per ten çam ou que
para este fim se jam cons ti tu í das.

Art. 2º As as so ci a ções ou co o pe ra ti vas que re a -
li za rem im por ta ção de mer ca do ria por con ta de co mi -
ten tes im por ta do res res pon sa bi li zar-se-ão pela tra mi -
ta ção de do cu men tos e pelo de sem ba ra ço adu a ne i ro, 
jun to às al fân de gas e re par ti ções pú bli cas en car re ga -
das dos con tro les do co mér cio ex te ri or, e en tre ga rão
aos co mi ten tes im por ta do res os do cu men to ne ces sá -
ri os para a com pro va ção do pa ga men to dos tri bu tos e 
da re gu la ri da de da im por ta ção.

Pa rá gra fo úni co. Se hou ver úni co do cu men to
para co brir im por ta ção re a li za da por vá ri os co mi ten -
tes im por ta do res, ser-lhes-ão en tre gues có pi as da -
que le, con ten do, no ver so, cer ti fi ca ção de que o do cu -
men to ori gi nal está ar qui va do na sede da as so ci a ção
ou co o pe ra ti va a que es tão fi li a dos.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.149, DE 1995

Esta be le ce for ma de tri bu ta ção na
im por ta ção de mer ca do ri as por pe que -
nos co mer ci an tes e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:
Art. 1º As mi cro em pre sas, as em pre sas de pe -

que no por te e os co mer ci an tes am bu lan tes po de rão
im por tar mer ca do ri as do ex te ri or por in ter mé dio de
Asso ci a ções e de Co o pe ra ti vas a que per ten çam e
que para este fim se jam cons ti tu í das.

Art 2º As Asso ci a ções ou Co o pe ra ti vas que re a -
li za rem Impor ta ção de mer ca do ria por con ta de co mi -
ten tes im por ta do res res pon sa bi li zar-se-ão pela tra mi -
ta ção de do cu men tos e pelo de sem ba ra ço adu a ne i ro
jun to às al fân de gas e re par ti ções pú bli cas en car re ga -
das dos con tro les do co mér cio ex te ri or e en tre ga rão
aos co mi ten tes im por ta do res os do cu men tos ne ces -
sá ri os a com pro var o pa ga men to dos tri bu tos e a re -
gu la ri da de da im por ta ção.

Art 3º Se as mi cro em pre sas, as em pre sas de
pe que no por te e os co mer ci an te am bu lan tes fi ze rem
im por ta ções por con ta pró pria ou ad qui ri rem com fi -
na li da de co mer ci al mer ca do ri as em vi a gens in ter na -
ci o na is, de ve rão ob ser var as nor mas vi gen tes para as 
im por ta ções co muns.

Pa rá gra fo úni co. Na inob ser vân cia das nor mas
co muns de im por ta ção, os co mer ci an tes que trou xe -
ram como ba ga gem mer ca do ria com fi na li da de co -
mer ci al, su je i tar-se-ão às san ções pre vis tas nos re -
gu la men tos de ba ga gem.

Art. 4º As mer ca do ri as im por ta das, pos tas à
ven da de ve rão ter do cu men tos com pro ba tó ri os de
pa ga men to dos tri bu tos e de sua im por ta ção re gu lar.

§ 1º Ao se rem ven di das as mer ca do ri as im por -
ta das, de ve rá ser for ne ci da ao com pra dor nota fis cal
de mer ca do ria im por ta da.

§ 2º Se as mer ca do ri as pos tas à ven da não es ti -
vem co ber tas por do cu men tos que com pro vem o pa -
ga men to de tri bu tos e sua im por ta ção re gu lar, es ta -
rão su je i tas a apre en são pela au to ri da de com pe ten te



e, se não re gu la ri za das no pra zo de dez dias, su je i tas
à pena de per di men to.

§ 3º A re gu la ri za ção da mer ca do ria a que se re -
fe re o pa rá gra fo an te ri or, con sis te no pa ga men to dos
tri bu tos de vi dos na im por ta ção, acres ci dos da mul ta
de 100% so bre o va lor de im por ta ção da mer ca do ria.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta lei no pra zo de no ven ta dias de sua pu bli -
ca ção.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 7º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Espa lham-se pelo País as cha ma das fe i ras de
im por ta dos, onde se ven dem pro du tos de fa bri ca ção
es tran ge i ra de pe que no va lor. O mes mo ocor re em lo -
jas de pe que nos co mer ci an tes es ta be le ci dos no co -
mér cio ou em sho ping-cen ters. Mu i tas des sas mer ca -
do ri as não en tra ram re gu lar men te no País e não pa -
ga ram tri bu tos. Des sa for ma, esse co mér cio cons ti tui
con cor rên cia de si gual com os co mer ci an tes que im -
por tam re gu lar men te e pa gam os tri bu tos in ci den tes
so bre a im por ta ção. Uma al ter na ti va drás ti ca para so -
lu ci o nar a ques tão, é in ten si fi car a re pres são, apre en -
der e con fis car os pro du tos ven di dos pe los pe que nos
co mer ci an tes ou am bu lan tes. Mas aí de pa ra mo-nos
com o as pec to anti-so ci al da re pres são, que pre ju di -
ca rá exa ta men te aque les que me nos têm pos si bi li da -
de de es ta be le cer um ne gó cio.

A ou tra al ter na ti va, já ex pe ri men ta da com êxi to
em al guns lu ga res, con sis te em fa ci li tar o aces so des -
ses pe que nos em pre sá ri os a ver ten te for mal do mer -
ca do, por in ter mé dio da as so ci a ção des ses pe que nos 
em pre sá ri os. É este o ob je ti vo do pro je to de lei que
ora apre sen ta mos.

Nele se es ta be le ce a pos si bi li da de de os pe que -
nos em pre sá ri os ou co mer ci an tes am bu lan tes im por -
ta rem mer ca do ri as com fi na li da de co mer ci al, por in -
ter mé dio de Co o pe ra ti vas ou Asso ci a ções, que para
esse fim se cons ti tu am (art. 1º). Admi te-se, al ter na ti -
va men te, que pos sam fazê-lo em vi a gens in ter na ci o -
na is (art. 3º). Em am bos os ca sos, as nor mas de con -
tro le de im por ta ção de ve rão ser ob ser va das por in ter -
mé dio das Asso ci a ções Co o pe ra ti vas ou pe los co -
mer ci an tes, di re ta men te, su je i tan do-se às san ções
nor ma is caso não o fa çam (arts. 2º, 3º e seu pa rá gra fo 
úni co).

Esta be le ce-se que, em qual quer caso, as mer -
ca do ri as pos tas à ven da es te jam co ber tas de do cu -

men tos com pro ba tó ri os do cum pri men to das obri ga -
ções tri bu tá ri as e re gu lar men ta do ras (art. 4º), su je i -
tan do-se à apre en são, caso não o es te jam (art. 4º, §
2º). Con ce de-se, no en tan to, o pra zo de 10 dias para
re gu la ri za ção da mer ca do ria, isto é, para o pa ga men -
to de tri bu tos e mul ta de 100% do va lor da im por ta ção
(art. 4º, §§ 2º e 3º). É ra zoá vel o per cen tu al ele va do da 
mul ta, em ra zão de au men tar o ris co de even tu al ten -
ta ti va de so ne ga ção e de subs ti tu ir a pena de per di -
men to.

Com este pro je to de lei, re gu la ri zar-se-á o de pri -
men te qua dro de pe que nos con tra ven to res que as
au to ri da des não acham eco nô mi co com ba ter ou que
sus ci tam na po pu la ção o sen ti men to de que se está
co me ten do um in jus ti ça ao en qua drá-los le gal men te.
Evi ta-se, por ou tro lado, a con cor rên cia des le al com
co mer ci an tes es ta be le ci dos e per mi te-se a re gu la ri -
za ção nos li mi tes da eco no mia for mal de tra ba lha do -
res que, de ou tra for ma, ca i ri am na ile ga li da de.

Sen do, pois, o pre sen te pro je to de lei de alto
sen ti do so ci al e eco nô mi co, con to com o apo io dos
ilus tres De pu ta dos, para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 26 de ou tu bro de 1995. – De -
pu ta do Luiz Ma i nar di

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 129, DE 2001
(Nº 3.717/97, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra a de no mi na ção da pon te so -
bre o km 316,5 da BR-158/RS.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica al te ra da para ”Pon te so bre o Vale do

Me ni no Deus“ a de no mi na ção da pon te so bre o km
316,5 da BR-158/RS.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.717, DE 1997

Alte ra a de no mi na ção da pon te so -
bre o km 316,5 da BR-158/RS.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta.
Art. 1º Fica al te ra da para ”Pon te so bre o Vale do

Me ni no Deus" a de no mi na ção da pon te so bre o km
316,5 da BR-158/RS.

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

Bra sí lia,



LEGISLACÃO CITADA

MENSAGEM Nº 1.168, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ee le 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 dos Trans por tes, o tex to do
pro je to de lei que ”Alte ra a de no mi na ção da pon te so -
bre km 316.5 da BR -158/RS“.

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 1997. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 43/MT, DE 17 DE
SETEMBRO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DOS TRANSPORTES

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 Ante pro je to de Lei Espe ci al que al te ra a de no -
mi na ção da pon te so bre a BR-158/RS, lo ca li za da no
km 316.5, no tre cho San ta Ma ria – Ita a ra – Jú lio de
Cas ti lho,. de “Pon te so bre o Vale dos Di a bos“ para
Pon te so bre o Vale do Me ni no Deus.

2. A Lei nº 6.682, de 27 de agos to de 1979, que
rege ma té ria, atri bui de no mi na ção às es ta ções ter mi -
na is, obras de arte (pon tes e vi a du tos) ou tre chos de
vias do Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção, de acor do com
as lo ca li da des, em que se en con trem.

3. A in di ca ção nº 863, de 1997. da Câ ma ra dos
De pu ta dos, apro vou re quen men to do Exmº Se nhor De -
pu ta do Nel son Mar che zan, por tra tar-se de an ti ga re i -
vin di ca ção da po pu la ção das lo ca li da des ad ja cen tes
àque la pon te, que não con cor dam seja de sig na da com
no mes como ”Gar gan ta do Di a bo“ ou Vale dos Di a bos“
uma área de be lís sir na pa i sa gem, de im por tân cia eco -
nô mi ca e tu rís ti ca, onde se lo ca li zam apra zí ve is bal neá -
ri os, e que cons ti tui im por tan te eixo de li ga ção das re -
giões cen tro e oes te com as de ma is re giões do Esta do,
bem as sim com o Uru guai e a Argen ti na.

4. Jus ti fi ca-se, tam bém a mu dan ça de nome para
“Vale do Me ni no Deus”. por lo ca li zar-se nas ime di a ções
da re fe ri da pon te, exa ta men te no vale, um ba ir ro que já
tem por nome “Cam pes tre do Me ni no Deus”.

Di an te des sas ra zões, e con si de ran do le gí ti mo
o ple i to do Se nhor De pu ta do no exer cí cio da re pre -
sen ta ção de seu Esta do, ado ta mos a ini ci a ti va do
Ante pro je to de Lei Espe ci al.

Res pe i to sa men te, – Eli seu Pa di lha, Mi nis tro de 
Esta do dos Trans por tes.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2001
(Nº 102/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a co mer ci a li za ção de
pre ser va ti vos mas cu li nos de lá tex de
bor ra cha.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica au to ri za da a co mer ci a li za ção de

pre ser va ti vos mas cu li nos de lá tex de bor ra cha em
todo e qual quer es ta be le ci men to co mer ci al, in de pen -
den te men te da fi na li da de cons tan te do con tra to so ci al e
das ati vi da des de fe ri das no Alva rá de Fun ci o na men to.

Art. 2º Os pre ser va ti vo a se rem co mer ci a li za dos 
de ve rão aten der as exi gên ci as do Insti tu to Na ci o nal
de Me tro lo gia – INMETRO, es tar em em ba la gens
apro va das pe los ór gãos de sa ú de pú bli ca, exi bi dos
em lo cal vi sí vel, po rém não ex pos tos a con di ções am -
bi en ta is que pos sam afe tar a sua in te gri da de.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 102, DE 1999

Dis põe so bre a co mer ci a li za ção de
pre ser va ti vos mas cu li nos lá tex de bor ra -
cha.

A Câ ma ra dos De pu ta dos de cre ta:
Art. 1º Fica au to ri za da a co mer ci a li za ção de

pre ser va ti vos mas cu li nos de lá tex de bor ra cha em
todo e qual quer es ta be le ci men to co mer ci al, in de pen -
den te men te da fi na li da de cons tan te do con tra to so ci -
al e das ati vi da des de fe ri das no Alva rá de Fun ci o na -
men to.

Art. 2º Os pre ser va ti vos a se rem co mer ci a li za -
dos de ve rão aten der as exi gên ci as do Insti tu to Na ci o -
nal de Me tro lo gia – INMETRO, es ta rem em em ba la -
gens apro va das pe los ór gãos de sa ú de pú bli ca, exi gi -
dos em lo cal vi sí vel, po rém não ex pos tos às con di -
ções am bi en ta is que pos sam afe tar a in te gri da de dos
mes mos.

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

Jus ti fi ca ção

Se gun do da dos da OMS – Orga ni za ção Mun di -
al de Sa ú de, dez mi lhões de adul tos e um mi lhão de
cri an ças são por ta do res do ví rus HIV. O Bra sil ocu pa
o quar to lu gar em nú me ro de ca sos e o se gun do nas
amé ri cas.

A pro li fe ra ção da Aids não pode mais ser ig no ra -
da. É um pro ble ma de gran des pro por ções para os



pro fis si o na is de sa ú de, edu ca do res, pais e para a so -
ci e da de em ge ral. E é uma re a li da de que não pode
ser des co nhe ci da pelo le gis la dor.

Uma das pre o cu pa ções mais pre men tes de to -
dos os seg men tos da so ci e da de é quan to a in ten si fi -
ca ção dos me ca nis mos de pre ven ção. O uso de pre -
ser va ti vos tem sido apon ta do como uma das for mas
mais se gu ras de pre ven ção da Aids.

Nes te sen ti do, con ta mos com o apo io dos ilus -
tres Pa res des ta Casa para a apro va ção do pre sen te
pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 1999. –
De pu ta da Ma ria Elvi ra.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 131, DE 2001
(Nº 2.366/2000, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o Dia Na ci o nal do
Ido so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal do Ido so, a

ser ce le bra do no dia 1º de ou tu bro de cada ano.
Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos pú bli cos res pon sá -

ve is pela co or de na ção e im ple men ta ção da Po lí ti ca
Na ci o nal do Ido so, fi cam in cum bi dos de pro mo ver a
re a li za ção e di vul ga ção de even tos que va lo ri zem a
pes soa do ido so jun to à so ci e da de.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.366, DE 2000

Dis põe so bre o Dia Na ci o nal do
Ido so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal do Ido so, a

ser ce le bra do no dia 1º de ou tu bro de cada ano.
Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos pú bli cos res pon sá -

ve is pela co or de na ção e im ple men ta ção da Po lí ti ca
Na ci o nal do Ido so fi cam in cum bi dos de pro mo ver a
re a li za ção e di vul ga ção de even tos que va lo ri zem a
pes soa do ido so jun to à so ci e da de.

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

Jus ti fi ca ção

To ma mos a ini ci a ti va des te Pro je to de Lei em
vir tu de das con tro vér si as que se es ta be le cem anu al -
men te quan to à data cer ta das co me mo ra ções do Dia 
do Ido so.

Ocor re que no Bra sil se vem co me mo ran do, ex -
tra o fi ci al men te, o dia 27 de ou tu bro como o Dia do
Ido so, por ser esse o dia de São Vi cen te de Pa u la,
que é con si de ra do pela Igre ja Ca tó li ca o “Pai da Ca ri -
da de”.

Entre tan to, in ter na ci o nal men te e sob os aus pí -
ci os da Orga ni za ção das Na ções Uni das – ONU, o dia 
ofi ci al do ido so é o 1º de ou tu bro, con for me in di ca do
pela Se cre ta ria de Esta do da Assis tên cia So ci al.

Nes te ano de 1999, as SEAS co or de nou o en -
ga ja men to das en ti da des re pre sen ta ti vas, dos ido sos
nas co me mo ra ções in ter na ci o na is que cul mi na ram
com o “Abra ço ao Mun do”, pela ade são dos ido sos na 
gran de ma i o ria das Na ções.

Enten de mos, as sim, que se deva ofi ci a li zar a
efe mé ri de no Bra sil na data aci ma in di ca da, de modo
a unir mos os es for ços para trans for mar even tos cada
vez mais re pre sen ta ti vo da cons ci en ti za ção da so ci e -
da de quan to a im por tân cia da va lo ri za ção de sua po -
pu la ção ido sa.

Essas as ra zões pe las qua is con ta mos com o
apo io dos no bres Pa res a este Pro je to de Lei.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000. – De -
pu ta do Wel ling ton Fa gun des.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 132, DE 2001
(Nº 3.082/2000, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a ve i cu la ção de in for -
ma ções tu rís ti cas em ma te ri al di dá ti -
co-es co lar e de ter mi na 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 a ve i cu la ção de in -

for ma ções tu rís ti cas em ma te ri al di dá ti co-es co lar pro -
du zi do ou ad qui ri do com re cur sos da União.

Art. 2º O ma te ri al di dá ti co-es co lar a que se re fe -
re o art. 1º des ta lei, des ti na do a dis tri bu i ção gra tu i ta a 
alu nos da rede ofi ci al de en si no em todo o País, de ve -
rá con ter em es pa ço apro pri a do in for ma ções so bre
lo ca is de in te res se tu rís ti co no Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções re la ti vas a
cada lo cal tu rís ti co, às qua is se re fe re o ca put des te
ar ti go, in clu em os se guin tes ele men tos, den tre ou -
tros:

I – lo ca li za ção ge o grá fi ca;
II – re su mo das al ter na ti vas de la zer dis po ní ve is;
III – as pec tos cul tu ra is e am bi en ta is; e



IV – nú me ro do te le fo ne do ór gão ofi ci al de tu ris -
mo do Esta do onde es ti ver si tu a do o res pec ti vo lo cal
tu rís ti co.

Art. 3º O dis pos to nes ta lei apli ca-se a to das as
Uni da des da Fe de ra ção e a qua is quer ins ti tu i ções pú -
bli cas ou pri va das con tem pla das com re cur sos da
União para pro gra mas ou pro je tos de na tu re za edu -
ca ti va ou cul tu ral.

Art. 4º Con ce de-se aos fa bri can tes de ma te ri al di -
dá ti co-es co lar o pra zo de cen to e cin qüen ta dias, a con -
tar da data da pu bli ca ção des ta lei, para a adap ta ção de
seu pro ces so pro du ti vo às exi gên ci as nela con ti das.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.082, DE 2000

Dis põe so bre a ve i cu la ção de in for -
ma ções tu rís ti cas em ma te ri al di dá ti co
es co lar 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 a ve i cu la ção de in -

for ma ções tu rís ti cas em ma te ri al di dá ti co es co lar.
Art. 2º Os fa bri can tes de ma te ri al es co lar fi cam

obri ga dos a pu bli car na capa, con tra-capa ou pá gi na
di fe ren ci a da de ca der nos es co la res in for ma ções so -
bre lo ca is de in te res se tu rís ti co no Bra sil.

§ 1º As in for ma ções re la ti vas a cada lo cal tu rís ti -
co, às qua is se re fe re o ca put in clu em os se guin tes
ele men tos, den tre ou tros:

I – Lo ca li za ção ge o grá fi ca;
II – Fo to gra fi as;
III – Re su mo das al ter na ti vas de la zer dis po ní ve is;
IV – Aspec tos cul tu ra is e am bi en ta is; e
V – Nú me ro do te le fo ne do ór gão ofi ci al de tu ris -

mo do Esta do onde es ti ver si tu a do o res pec ti vo lo cal
tu rís ti co.

§ 2º Os fa bri can tes de ve rão ob ser var um li mi te
má xi mo, a ser de fi ni do pelo re gu la men to des ta lei,
para o nú me ro de ca der nos es co la res que con te rão
in for ma ções so bre um mes mo lo cal Tu rís ti co.

Art. 3º Con ce de-se aos fa bri can tes de ma te ri al
di dá ti co es co lar o pra zo de 270 (du zen tos e se ten ta)
dias, a con tar da data da pu bli ca ção des ta lei, para a
adap ta ção de seu pro ces so pro du ti vo às exi gên ci as
nela con ti das.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias a con tar de sua
pu bli ca ção.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Nes te fi nal de sé cu lo XX, o tu ris mo des pon ta
como uma das mo las-mes tras da eco no mia mun di al.
O fa tu ra men to glo bal des te ramo de ati vi da des já su -
pe ra do de in dús tri as tra di ci o na is, como a au to mo bi -
lís ti ca, sen do um dos ma i o res em pre ga do res da atu a -
li da de. Pela sua im por tân cia eco nô mi ca e so ci al, o
de sen vol vi men to do se tor tu rís ti co tem sido guin da do
ao topo das pri o ri da des de gran de par te dos go ver -
nos do Pri me i ro Mun do.

O Bra sil é dos pa í ses que mais be ne fí ci os tem a
es pe rar de uma ple na ex pan são das ati vi da des tu rís -
ti cas, mer cê de suas be le zas na tu ra is, das con di ções
fa vo rá ve is de cli ma e do ca rá ter hos pi ta le i ro de seu
povo. Cum pre, po rém, im ple men tar as con di ções ne -
ces sá ri as para que o País in gres se, efe ti va men te, no
res tri to gru po das po tên ci as tu rís ti cas. Tra ta-se de
pro vi dên ci as tais como a im plan ta ção de mo der na in -
fra-es tru tu ra de te le co mu ni ca ções e trans por tes, a
ofer ta de ser vi ços pú bli cos de qua li da de no cam po da 
se gu ran ça e do sa ne a men to e a efi ci en te ad mi nis tra -
ção do pa tri mô nio  cul tu ral, his tó ri co, ar qui te tô ni co e
am bi en tal.

Não se pode es que cer, no en tan to, que todo
cen tro tu rís ti co de re no me mun di al as sen ta-se so bre
os pi la res do tu ris mo do més ti co. É inú til pre ten der
atra ir vi si tan tes es tran ge i ros, se não se ti ver pre vi a -
men te con ven ci do a po pu la ção lo cal da van ta gens e
dos pra ze res da ati vi da de tu rís ti ca. Deve-se, an tes de
mais nada por tan to, des per tar os bra si le i ros para a
ne ces si da de da va lo ri za ção de nos so imen so acer vo
tu rís ti co.

Assim, nos sa pro pos ta bus ca con tri bu ir para a
con se cu ção des tes ob je ti vos. Cre mos que a di vul ga -
ção de nos sas ri que zas na tu ra is e cul tu ra is por meio
dos ca der nos es co la res aten de rá a dois pro pó si tos
igual men te re le van tes. De um lado, per mi ti rá que os
atra ti vos tu rís ti cos do Bra sil pas sem a ser co nhe ci dos 
e ad mi ra dos por to dos os ci da dãos des de a sua in fân -
cia. De ou tra par te, evi ta rá a pro li fe ra ção de ima gens
de cu nho eró ti co e co mer ci al no ma te ri al di dá ti co-es -
co lar, prá ti ca de le té ria que tan tos pre ju í zos tem tra zi -
do para a for ma ção mo ral de nos sas cri an ças.

Por es tes mo ti vos, con ta mos com o apo io de
nos sos Pa res, para a apro va ção des ta nos sa ini ci a -
ti va.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2000. – De pu -
ta do Ro nal do Vas con cel los.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Edu ca ção.)



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 133, DE 2001
(Nº 4.162/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Alte ra o ca put do art. 20 da Lei nº 5.474, 
de 18 de ju lho de 1968. (au to ri za as em -
pre sas, fun da ções e so ci e da des ci vis a
emi ti rem fa tu ra e du pli ca ta pela pres ta -
ção de ser vi ço de lo ca ção de bens mó ve is). 

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 20 da Lei nº 5.474, de 18

de ju lho de 1968, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 20. As em pre sas, in di vi du a is ou
co le ti vas, fun da ções ou so ci e da des ci vis,
que se de di quem à pres ta ção de ser vi ços,
in clu si ve de lo ca ção de bens mó ve is, po de -
rão, tam bém, na for ma des ta lei, emi tir fa tu -
ra e du pli ca ta.

....................................................."(NR)

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.162, DE 2001

Alte ra o ca put do art. 20 da Lei nº 5.474, 
de 18 de ju lho de 1968, e dá o utras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 20, da Lei nº 5.474, de 18

de ju lho de 1968, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art 20. As em pre sas, in di vi du a is ou
co le ti vas, fun da ções ou so ci e da des ci vis,
que se de di quem à pres ta ção de ser vi ços,
in clu si ve de lo ca ção de bens mó ve is, po de -
rão, tam bém, na for ma des ta lei, emi tir fa tu -
ra e du pli ca ta.

...................................................."(NR).

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

Jus ti fi ca ção

No Bra sil, des de a dé ca da de 40, vá ri as em pre sas 
se de di cam à lo ca ção de bens mó ve is, es pe ci al men te
no se tor de má qui nas, fer ra men tas e equi pa men tos.

Com o iní cio des ta ati vi da de co mer ci al, tor -
nou-se ne ces sá rio ele ger um tí tu lo de cré di to para re -
pre sen tar os ne gó ci os dela ori un dos.

Na épo ca, o en ten di men to pre do mi nan te era de
que a lo ca ção de bens mó ve is era uma pres ta ção de
ser vi ços, ten do sido in clu si ve tri bu ta da como tal, con -
for me de ter mi na o art. 8º, item 79, da lis ta de ser vi ços
do De cre to-Lei nº 406, de 31 de de zem bro de 1968.

Com a vi gên cia des te De cre to-Lei, as em pre sas 
lo ca do ras de bens mó ve is fo ram con si de ra das pres -
ta do ras de ser vi ços e, por tan to, con tri bu in tes do
Impos to So bre Ser vi ços (ISS). Des de en tão, es sas
em pre sas en ten de ram que tam bém po de ri am emi tir
du pli ca tas de pres ta ção de ser vi ço, com fun da men to
le gal no De cre to-Lei nº  406/68, nos arts. 1.216 a 1. 236 
do Có di go Ci vil nos arts. 20 a 22 da Lei nº 5.474, de
18-7-68, e no art. 226 e se guin tes do Có di go Co mer ci al.

Du ran te mais de três dé ca das, como se per ce -
be, este tí tu lo tor na rá ine quí vo ca a ma té ria e evi ta rá fu -
tu ros ques ti o na men tos na es fe ra do Po der Ju di ciá rio.

Isto pos to, con cla mo meus ilus tres Pa res para a
apro va ção des ta pro po si ção, que irá le ga li zar uma
prá ti ca tão cos tu me i ra em nos so País, fa vo re cen do
in clu si ve um ma i or di na mis mo nas ati vi da des eco nô -
mi cas que de pen dem da lo ca ção de bens mó ve is,
como má qui nas e ou tros equi pa men tos.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2001. –
De pu ta do Arnal do Ma de i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.474, DE 18 DE JULHO DE 1968

Dis põe so bre as Du pli ca tas e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO VII
Das Du pli ca tas de Pres ta ção de Ser vi ços

Art. 20. As em pre sas, in di vi du a is ou co le ti vas,
fun da ções ou so ci e da des ci vis, que se de di quem à
pres ta ção de ser vi ços, po de rão, tam bém, na for ma
des ta lei, emi tir fa tu ra e du pli ca ta.

§ 1º A fa tu ra de ve rá dis cri mi nar a na tu re za aos
ser vi ços pres ta dos.

§ 2º A soma a pa gar em di nhe i ro cor res pon de rá
ao pre ço dos ser vi ços pres ta dos.

§ 3º Apli cam-se à fa tu ra e à du pli ca ta ou tri pli ca -
ta de pres ta ção de ser vi ços, com as adap ta ções ca bí -
ve is, as dis po si ções re fe ren tes à fa tu ra e à du pli ca ta
ou tri pli ca ta de ven da mer can til, cons ti tu in do do cu -
men to há bil, para
....................................................................................

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



PARECERES 

PARECER Nº 1.429, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-es tru tu ra so bre a Men sa gem nº 251, 
de 2001, (nº 1.257/2001, na ori gem), que
“Sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de -
ral o nome do Se nhor Se bas tião do Rego 
Bar ros Net to, para exer cer car go de Di re -
tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal do Pe tró -
leo –  ANP”

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em
vo ta ção se cre ta re a li za da em 4 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se -
nhor Se na dor Ro meu Tuma so bre a Men sa gem nº 251,
de 2001, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se -
nhor Se bas tião do Rego Bar ros Neto, para exer cer o
car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal do Pe tró -
leo – ANP, por 17 vo tos fa vo rá ve is, 1 con trá rio(s) e 1
abs ten ções.

Sala das Co mis sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Alber to Sil va, Pre si den te. Ro meu Tuma, Re la tor.

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi -
nhou, em 21 de no vem bro do cor ren te ano, men -
sa gem ao Se na do Fe de ral sub me ten do a in di ca -
ção do Sr. Se bas tião do Rego Bar ros Net to para
exer cer o car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci -
o nal do Pe tró leo – ANP, con for me o dis pos to no art. 
l1 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, com bi -
na do com a le tra f do in ci so III, do art. 52, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

O Se nhor Se bas tião do Rego Bar ros Net to é
di plo ma ta de car re i ra, gra du a do em di re i to e eco -
no mia in ter na ci o nal. Antes de se tor nar Emba i xa -
dor, exer ceu im por tan tes fun ções pú bli cas, en tre
as qua is des ta cam-se a de Sub se cre tá rio-Ge ral
para Assun tos Eco nô mi cos e Co mer ci a is do Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res (1988 a 1990) e a
che fia da de le ga ção bra si le i ra na re u nião do Co -
mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci a is da Ro da da Uru -
guai (Ge ne bra, 1989). Foi Emba i xa dor do Bra sil na 
URSS des de 1990, pas san do a ser Emba i xa dor
na Rús sia e Ucrâ nia após o re or de na men to po lí ti -
co e ter ri to ri al das an ti gas re pú bli cas so vié ti cas.
Foi Se cre tá rio-Ge ral do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res en tre 1995 e 1999. Atu al men te co man -
da a Emba i xa da bra si le i ra na Argen ti na.

É o re la tó rio.

II – Voto

A lar ga ex pe riên cia em fun ções de di re ção de
nsti tu i ções pú bli cas e a só li da car re i ra pro fis si o nal do
Sr. Se bas tião do Rego Bar ros Net to o tor nam ple na -
men te ha bi li ta do para ocu par o car go de D Di re -
tor-Ge ral da Agen cia Na ci o nal do Pe tró leo, para o
qual foi in di ca do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Des tar te, cum pri dos os trâ mi tes pro ces su a is
ne ces sá ri os, bem como as prá ti cas de na tu re za po lí ti -
ca e ju rí di ca, voto que o nome em apre ço está em
con di ção de ser apre ci a do por esta Co mis sao.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2001. –
Alber to Sil va – Pre si den te Ro meu Tuma – Re la tor –
Lind berg Cury – Iris Re zen de – Bel lo Par ga – Ri -
car do – San tos – Te o tô nio Vi le la – He lo í sa He le na
– Na bor Ju ni or – Pa u lo Sou to – Luiz Otá vio – Arlin -
do Por to – Gér son Ca ma ta – Be ní cio Sam pa io –
Edu ar do Si que i ra – Cam pos – Ge ral do Cân di do –
Pa u lo Har tung – Fer nan do Ri be i ro – Le o mar Qu in -
ta ni lha.

PARECER Nº 1.430, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra so bre a Men sa gem nº 252, 
de 2001 (nº 1.258/2001, na ori gem), que
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral 
o nome do Se nhor Luis Au gus to Hor ta
No gue i ra, para exer cer o car go de Di re tor 
da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo-ANP.

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em
vo ta ção se cre ta re a li za da em 4 de de zem bro de
2001, apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se -
nhor Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho so bre a Men sa -
gem nº 252, de 2001, opi na pela apro va ção da in di ca -
ção do Se nhor Luis Au gus to Hor ta No gue i ra, para
exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal do
Pe tró leo-ANP, por 17 vo tos fa vo rá ve is, 1 con trá ri os e 1 
abs ten ções.

Sala das Co mis sões, 4 de de zem bro de 2001 –
Alber to Sil va, Pre si den te – Te o to nio Vi le la Fi lho,
Re la tor.

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou
em 21 de no vem bro do cor ren te ano, men sa gem ao
Se na do Fe de ral pro pon do a re con du ção do Sr. Luiz
Au gus to Hor ta No gue i ra para exer cer o car go de Di re -
tor da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP, con for me
o dis pos to no art. 11 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to



de 1997, com bi na do com a le tra f, do in ci so III, do art. 52,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Se nhor Luiz Au gus to Hor ta No gue i ra pos sui
só li da for ma ção aca dê mi ca. Di plo ma do em Enge nha -
ria Me câ ni ca pela Uni ver si da de Esta du al Pa u lis ta em
1978, tor nou-se Mes tre em Enge nha ria Me câ ni ca, na
área de Tér mi ca e Flu i dos pela Uni ver si da de Esta du al
de Cam pi nas em 1981. Nes ta mes ma Uni ver si da de
ob te ve o grau de Dou tor em Enge nha ria Me câ ni ca em 
1987.

Sua ati vi da de pro fis si o nal in clui con sul to ria e
co or de na ção de es tu dos de oti mi za ção ener gé ti ca
em di ver sas gran des em pre sas na ci o na is, tais como
Vi cu nha S.A. e Ban co do Bra sil. Re a li zou di ver sas
pes qui sa na áre as de ge ra ção de ener gia, fi nan ci a -
das pe las or ga ni za ções na ci o na is de fo men to à pes -
qui sa, como FINEP e CNPq. Exer ceu im por tan tes
fun ções aca dê mi cas, en tre as qua is des ta ca-se o car -
go de Pro fes sor da Fa cul da de de Enge nha ria Me câ ni -
ca da Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas. Pu bli cou
três li vros na área de ge ra ção de ener gia e par ti ci pou
com ar ti gos em ou tros dez.

Já exer ce, des de de zem bro de 1998, o car go de
Di re tor da ANP, car go para o qual pode ser re con du zi -
do, con for me dis põe o § 3º art. 11 da Lei nº 9.478/97.

É o re la tó rio.

II – Voto 

A for ma ção aca dê mi ca e pro fis si o nal do Sr.
Luiz Au gus to Hor ta No gue i ra obe de ce aos re qui si -
tos ne ces sá ri os para a ocu pa ção do car go de Di re -
tor da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, para o qual foi
in di ca do pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Assim, re -
gis tra-se a re pu ta ção ili ba da, bem como o no tó rio
co nhe ci men to téc ni co e ci en tí fi co na área de ge ra ção
de ener gia.

Des tar te, cum pri dos os trâ mi tes pro ces su a is
ne ces sá ri os, bem como as prá ti cas de na tu re za po lí ti -
ca e ju rí di ca, voto que o nome em apre ço está em
con di ção de ser apre ci a do por esta Co mis são.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2001. –
Alber to Sil va,  Pre si den te – Te o to nio Vi le la Fi lho,
Re la tor – Le o mar Qu in ta ni lha – Bel lo Par ga – Luiz
Otá vio – Pa u lo Sou to – He lo í sa He le na – Iris Re -
zen de – Ro meu Tuma – Lind berg Cury – Ge ral do
Cân di do – Fer nan do Ri be i ro – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ger son Ca ma ta – Na bor Ju ni or – Be ní -
cio Sam pa io – Arlin do Por to – Pa u lo Sou to – Ri -
car do San tos.

PARECER Nº 1.431, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 259, de
2001, (nº 1.286/2001, na ori gem), que sub -
me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral o
nome do Se nhor Beny Par nes para exer -
cer o car go de Di re tor do Ban co Cen tral
do Bra sil.

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta -
ção se cre ta re a li za da em 14 de de zem bro de 2001,
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se -
na dor Bel lo Par ga so bre a Men sa gem nº 259, de
2001, opi na pela Apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Beny Par nes, para exer cer o car go de Di re tor do Ban -
co Cen tral do Bra sil, por 17 vo tos fa vo rá ve is, e 2 con -
trá rio(s).

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi -
nhou, em 27 de no vem bro do cor ren te ano, men sa -
gem ao Se na do Fe de ral pro pon do a in di ca ção do Sr.
Beny Par nes para exer cer o car go de Di re tor do Ban -
co Cen tral do Bra sil, con for me o dis pos to no art. 84,
in ci so XIV, com bi na do com o art. 52, in ci so III, le tra d,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

2. O Se nhor Beny Par nes pos sui só li da for ma -
ção aca dê mi ca, sen do Mes tre em Eco no mia pela
Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro, atu al men te
o prin ci pal cen tro de for ma ção de ma cro-eco no mis tas 
do país. Estu dou numa das mais con ce i tu a das uni ver -
si da des dos Esta dos Uni dos – Uni ver sity of
Pennsylva nia – com es pe ci a li da de em Ma cro e co no -
mia e Fi nan ças Inter na ci o na is.

3. Tam bém exi be em seu cur rí cu lo seis anos em
car gos de ge rên cia de ope ra ções e de di re ção em
ins ti tu i ções do mer ca do fi nan ce i ro.

É o re la tó rio.

II – Voto

4. A for ma ção aca dê mi ca e pro fis si o nal do Sr.
Beny Par nes obe de ce aos re qui si tos ne ces sá ri os
para a ocu pa ção do car go de Di re tor do Ban co Cen -
tral do Bra sil, para o qual foi in di ca do pelo Pre si den te
da Re pú bli ca.

Assim, re gis tra-se o no tó rio co nhe ci men to téc ni -
co e ci en tí fi co na área de Ma cro e co no mia e Fi nan ças
Inter na ci o na is.

Des tar te, cum pri dos os trâ mi tes pro ces su a is
ne ces sá ri os, bem como as prá ti cas de na tu re za po lí ti -



ca e ju rí di ca, voto que o nome em apre ço está em
con di ção de ser apre ci a do por esta Co mis são.

Sala da Co mis são,4 de de zem bro de 2001. Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor –
José Fo ga ça – Antô nio Car los Jú ni or – Edu ar do
Su plicy – Fran ce li no Pe re i ra – Ri car do San tos –
Pe dro Piva – Ro bin son Vi a na – He lo í sa He le na –
Jef fer son Pe res – Lú dio Co e lho – Gil ber to Mes tri -
nho – Pa u lo Sou to – Ma u ro Mi ran da – José Agri pi -
no – Wal deck Orne las – Jor ge Bor nha u sen – Fre i -
tas Neto.

PARECERES Nºs 1.432, 1.433 E 1.434, DE 2001

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
3, de 2001 (nº 4.302, de 1998, na ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 6.019, de 
3 de ja ne i ro de 1974, que dis põe so bre o
tra ba lho tem po rá rio nas em pre sas ur ba -
nas e dá ou tras pro vi dên ci as e dis põe
so bre as re la ções de tra ba lho na em pre -
sa de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros.

PARECER Nº 1.432, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Em aná li se nes ta Co mis são o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 3, de 2001. Tra ta-se de ini ci a ti va do Po der
Exe cu ti vo que, nos ter mos da re da ção ini ci al, pre ten -
dia re vo gar a Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974,
que dis põe so bre o tra ba lho tem po rá rio nas em pre -
sas ur ba nas. Pre via-se ini ci al men te a subs ti tu i ção in -
te gral dos dis po si ti vos da le gis la ção atu al.

Ba si ca men te os ar gu men tos que fun da men ta a
as mu dan ças pro pos tas re fe rem-se a ne ces si da de de 
com pa ti bi li zar a le gis la ção bra si le i ra com a in ser ção
de nos sa eco no mia num mun do glo ba li za do e cor ri gir
a mo der ni za ção das for mas de pro du ção. As exi gên -
ci as atu a is de fle xi bi li da de nas for mas de con tra ta ção
e de pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos mais áge is e ade -
qua dos à nova re a li da de en fren ta da pe las em pre sas
tam bém são apon ta das como fa to res de ter mi nan tes
da ur gên cia de uma nova dis ci pli na le gis la ti va so bre o 
tra ba lho tem po rá rio.

Den tre as ino va ções pre vis tas des ta ca mos a
mu dan ça nos con ce i tos de em pre sa de tra ba lho tem -
po rá rio e de tra ba lha dor tem po rá rio, o que tor na mais
abran gen te e fle xí vel a dis ci pli na des sa mo da li da de
de tra ba lho. Na ver são da le gis la ção atu al, só para

ilus trar, o tra ba lha dor tem po rá rio pre ci sa ser ”de vi da -
men te qua li fi ca do“, o que res trin ge em ex ces so a uti li -
za ção do ins ti tu to. A pro po si ção tam bém di la ta o pra -
zo de con tra ta ção tem po rá ria para até seis me ses,
pror ro gá ve is por mais três. Ino va ção re le van te tam -
bém é a dis ci pli na re gu la men tar das em pre sas de
pres ta ção de ser vi ço a ter ce i ros com a qual são fi xa -
das nor mas tra ba lhis tas re la ti vas à ter ce i ri za ção.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to ori gi nal,
re la ta do pelo no bre De pu ta do Jair Me ne guel li, foi sig -
ni fi ca ti va men te al te ra do. Os dis po si ti vos le ga is fo ram
di vi di dos em três se ções; a pri me i ra tra ta do tra ba lho
tem po rá rio; a se gun da da pres ta ção de ser vi ços a ter -
ce i ros; e a úl ti ma das dis po si ções ge ra is.

Na Se ção I, man tém-se o veto ao tra ba lho tem -
po rá rio no meio ru ral, o re gis tro jun to ao Mi nis té rio do
Tra ba lho e do Empre go, a res pon sa bi li da de so li dá ria
das em pre sas to ma do ras de tra ba lho tem po rá ri os e
pro i biu-se o for ne ci men to de mão-de-obra tem po rá ria 
para em pre sa do mes mo gru po eco nô mi co. São tam -
bém es ta be le ci dos re qui si tos para o fun ci o na men to e
re gis tro das em pre sas de tra ba lho tem po rá rio, in clu si -
ve com fi xa ção de ca pi tal mí ni mo de R$250.000,00
(du zen tos e cin qüen ta mil re a is). Além dis so, o con te -
ú do bá si co do con tra to ce le bra do en tre a em pre sa de
tra ba lho tem po rá rio e a to ma do ra de ser vi ços é in di -
ca do dis cri mi na da men te.

Ain da no que se re fe re ao tra ba lho tem po rá rio, o 
pro je to de fi ne al guns li mi tes tem po ra is. Tam bém na
ver são fi nal, o con tra to com um mes mo tra ba lha dor,
não po de rá ex ce der o pra zo de seis me ses, pror ro gá -
vel por mais três quan do com pro va da a ma nu ten ção
das con di ções que en se jar a con tra ta ção. De qual -
quer for ma, esse pra zo po de rá ser al te ra do di an te
acor do ou con ven ção co le ti va da ca te go ria. Ao tra ba -
lha dor tem po rá rio não se apli ca o con tra to por um pe -
río do de ex pe riên cia, nos mol des da CLT; e so men te
po de rá ser con tra ta do pela mes ma to ma do ra de ser -
vi ços, para novo con tra to tem po rá rio, após no ven ta
dias do tér mi no do con tra to an te ri or, ca rac te ri zan -
do-se vín cu lo em pre ga tí cio com a to ma do ra quan do
esse pra zo for des res pe i ta do.

Fi nal men te, são as se gu ra dos aos tra ba lha do -
res tem po rá ri os os se guin tes di re i tos a que fa zem jus
os tra ba lha do res em ge ral: sa lá rio eqüi va len te ao per -
ce bi do pe los em pre ga dos que tra ba lham na mes ma
fun ção ou car go na to ma do ra, jor na da de tra ba lho
com pa tí vel com a nor ma cons ti tu ci o nal que a re gu la,
ou, quan do ado ta da jor na da in fe ri or, a pra ti ca da na
em pre sa to ma do ra; con tra to es cri to; pro te ção pre vi -
den ciá ria e con tra aci den tes de tra ba lho; e os mes -



mos di re i tos pre vis tos em acor do ou ne go ci a ção co le -
ti va no es ta tu to da em pre sa para os em pre ga dos re -
gu la res da to ma do ra. Fi nal men te, o con tra to de tra ba -
lho po de rá pre ver o pa ga men to men sal das par ce las
re la ti vas ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
– FGTS, às fé ri as pro por ci o nal, dé ci mo-ter ce i ro sa lá -
rio pro por ci o nal aos em pre ga dos tem po rá ri os, res pe i -
ta do o li mi te de trin ta diá ri as.

Na Se ção II, as em pre sas de pres ta ção de ser -
vi ços a ter ce i ros são de fi ni das como aque las des ti na -
das a pres tar ser vi ços de ter mi na dos e es pe cí fi cos, di -
ver sos da ati vi da de eco nô mi ca de sen vol vi da pela
con tra tan te. Os tra ba lha do res des sas em pre sas não
se su bor di nam ao po der di re ti vo, téc ni co ou dis ci pli -
nar da em pre sa con tra tan te. A pro po si ção es ta be le ce
tam bém al guns re qui si tos para o fun ci o na men to de
em pre sa de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros, de fi ne
o que é em pre sa con tra tan te e o que deve con ter o
con tra to de pres ta ção de ser vi ços.

Já nas dis po si ções ge ra is, cons tan tes da Se ção
III, são ve da das a uti li za ção dos tra ba lha do res em ati -
vi da des dis tin tas da que las que fo ram ob je to do con -
tra to com a em pre sa pres ta do ra de ser vi ços e a pres -
ta ção de ser vi ços en tre em pre sas do mes mo gru po
eco nô mi co. Os ser vi ços con tra ta dos po de rão ser exe -
cu ta dos nas de pen dên ci as da em pre sa con tra tan te,
que se res pon sa bi li za rá pe las con di ções de se gu ran -
ça, hi gi e ne e sa lu bri da de e de ve rá con ce der ao tra ba -
lha dor da em pre sa de pres ta ção de ser vi ços o mes -
mo aten di men to mé di co e am bu la to ri al ofe re ci do aos
seus em pre ga dos.

Fi nal men te, é pre vis ta a res pon sa bi li da de so li -
dá ria das em pre sas con tra tan tes pe las obri ga ções
tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as. Con ce de-se pra zo de
um ano para que as em pre sas atu al men te em ope ra -
ção in te gra li zem o ca pi tal mí ni mo exi gi do na nova le -
gis la ção e de ses sen ta dias para se ade qua rem às
de ma is exi gên ci as. A mul ta pelo des cum pri men to da
Lei será de R$5.000,OO (cin co mil re a is) por tra ba lha -
dor en vol vi do, im pos ta na for ma do Tí tu lo VII da Con -
so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A ma té ria ob je to de nor ma ti za ção – dis ci pli na
do tra ba lho tem po rá rio – in se re-se no cam po mais
abran gen te do Di re i to do Tra ba lho. É de com pe tên cia
pri va ti va da União e de ini ci a ti va co mum, nos ter mos
do in ci so I do art. 22 e do ca put do art. 61 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral. Estan do ob ser va das es sas nor mas e
ine xis tin do im pe di men tos ju rí di cos ou re gi men ta is,

cabe re co nhe cer a cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001.

No mé ri to, é ine gá vel que a re gu la men ta ção do
tra ba lho tem po rá rio, ob je to da Lei nº  6.019, de 3 de ja -
ne i ro de 1974, me re ce ser re vis ta e atu a li za da. O
mun do do tra ba lho mu dou sig ni fi ca ti va men te des de
en tão e os pró pri os fun da men tos do Di re i to do Tra ba -
lho es tão em xe que. A na ção de em pre go tra di ci o nal,
as sim como as de fi ni ções de em pre ga do e em pre ga -
dor, es tão sen do re con si de ra das di an te dos no vos fa -
to res so ci a is e eco nô mi cos, em es pe ci al das exi gên -
ci as de fle xi bi li da de le gis la ti va, como de cor rên cia dos
no vos mo dos de pro du ção e das no vas con di ções de
mer ca do.

O tra ba lho tem po rá rio re pre sen ta uma al ter na ti -
va vá li da para as em pre sas que pre ci sam subs ti tu ir
tran si to ri a men te pes so al do qua dro per ma nen te ou
aten der a uma de man da com ple men tar de ser vi ços.
De cer ta for ma, ele per mi te a ma nu ten ção do em pre -
go dos tra ba lha do res per ma nen tes, que não são
subs ti tu í dos em de fi ni ti vo. Ade ma is, en se ja eco no mia 
de cus tos con tá be is, de des pe sas com se le ção de
pes so al e é com pa tí vel com a ma xi mi za ção do apro -
ve i ta men to da mão-de-obra. Ade ma is, uti li zan do essa 
mo da li da de de tra ba lho a em pre sa pode de di car es -
pe ci al aten ção aos seus ob je ti vos so ci a is, sem a dis -
per são e os in con ve ni en tes da re a li za ção de tra ba lho
que não es te jam re la ci o na dos com a sua na tu re za e
ob je ti vos.

A pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros, por sua vez, 
está vol ta da para a re a li za ção de tra ba lhos de ter mi -
na dos e es pe cí fi cos, di ver sos da ati vi da de eco nô mi ca 
prin ci pal da em pre sa con tra tan te. A ter ce i ri za ção, en -
quan to de ci são ad mi nis tra ti va, tem pro du zi do bons
re sul ta dos eco nô mi cos. Tra ta-se de uma es pé cie de
par ce ria, mu i to útil em de ter mi na dos ra mos da pro du -
ção. Nos ter mos do pro je to, a em pre sa pres ta do ra as -
su me a res pon sa bi li da de pela con tra ta ção, re mu ne -
ra ção e di re ção dos tra ba lhos re a li za dos por seus tra -
ba lha do res. Esses não fi cam su bor di na dos ao po der
di re ti vo, téc ni co ou dis ci pli nar da em pre sa con tra tan te.

Ao con trá rio do que se ima gi na, em mu i tos as -
pec tos, o tra ba lho tem po rá rio pode ser um fa tor de
for ma li za ção dos con tra tos tra ba lhis tas, uma vez que
as re la ções pre cá ri as e de cur ta du ra ção po dem ser
subs ti tu í das por re la ções mais es tá ve is e du ra dou ras, 
es ta be le ci das en tre os tra ba lha do res e as em pre sas
de tra ba lho tem po rá rio ou de pres ta ção de ser vi ços a
ter ce i ros. Com cer tas ga ran ti as mí ni mas, even tu a is
abu sos po dem ser co i bi dos. E, quan to a isso, a dis ci -
pli na le gis la ti va ado ta da no subs ti tu ti vo da Câ ma ra



dos De pu ta dos re pre sen ta uma apro xi ma ção con sen -
su al da mu dan ça na ne ces sá ria com a ma nu ten ção
de li mi tes re gu la men ta res se gu ros, evi tan do-se pura
e sim ples ex plo ra ção de mão-de-obra.

Algu mas res tri ções de na tu re za re da ci o nal,
pas sí ve is de ser cor ri gi das me di an te emen das de re -
da ção, fo ram de tec ta da. O art. 1º da pro po si ção afir -
ma que “as re la ções de tra ba lho na em pre sa de tra -
ba lho tem po rá rio, na em pre sa de pres ta ção de ser vi -
ços e nas res pec ti vas to ma do ra de ser vi ços e con tra -
tan te re gem-se por esta lei”. Essa re da ção era com -
pa tí vel com a re vo ga ção in te gral da Lei nº 6.019, de 3
de ja ne i ro de 1974 como, aliás, se pro pôs no pro je to
do Po der Exe cu ti vo. No de cor rer do pro ces so le gis la ti -
vo, en tre tan to, op tou-se por in tro du zir as mu dan ças
no tex to da le gis la ção vi gen te. Sen do as sim, es ta mos
apre sen tan do emen da para cor ri gir tex to do ar ti go ci -
ta do.

Fi nal men te, em ob ser vân cia aos pre ce i tos da
Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998,
jul ga mos re co men dá vel in tro du zir to das as al te ra -
ções no tex to da Lei nº 6.019, de 1974. Para fazê-lo,
foi ne ces sá rio não uti li zar os des do bra men tos em se -
ções e re nu me rar os ar ti gos res pe i ta mos, de qual -
quer for ma, o con te ú do da re da ção fi nal ado ta da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos.

III – Voto do Re la tor

Em face dos ar gu men tos aqui ex pos tos, opi na -
mos pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
3, de 2001, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do subs ti tu ti vo apro va do na Casa de ori gem,
com as se guin tes emen das de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CAS – DE REDAÇÃO

Su pri mam-se do pro je to (fls. 30 a 37) as ex pres -
se es “Se ção I – Do Tra ba lho Tem po rá rio”; “Se ção II –
Da Pres ta ção de Ser vi ço a Ter ce i ros”; e “Se ção III –
Dis po si ções Ge ra is”.

EMENDA Nº 2 – CAS – DE REDAÇÃO

Dê-se ao art. 1º do pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 1º As re la ções de tra ba lho na em -
pre sa de tra ba lho tem po rá rio, na em pre sa
de pres ta ção de ser vi ços e nas res pec ti vas
to ma do ra de ser vi ços e con tra tan te re -
gem-se pela Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 
1974, com as al te ra ções in tro du zi das por
esta Lei.” (NR)

EMENDA Nº 3 – CAS – DE REDAÇÃO

Dê-se ao art. 3º do pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 3º A Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro
de 1974, pas sa a vi go rar acres ci da dos se -
guin tes arts. 4º-A, 4º-B, 5º-A 5º-B e 19-A:

“Art. 4º-A. Empre sa pres ta do ra de ser -
vi ços – ter ce i ros é a pes soa ju rí di ca de di re -
i to pri va do des ti na da a pres tar à con tra tan te 
ser vi ços de ter mi na dos e es pe cí fi cos, di ver -
sos da ati vi da de eco nô mi ca por esta de sen -
vol vi da.

§ 1º A em pre sa pres ta do ra de ser vi ços 
con tra ta, re mu ne ra e di ri ge o tra ba lho re a li -
za do por seus tra ba lha do res.

§ 2º Os tra ba lha do res das em pre sas
de pres ta ção de ser vi ços não se su bor di -
nam ao po der di re ti vo, téc ni co ou dis ci pli nar
da em pre sa con tra tan te.“

”Art. 4º-B São re qui si tos para o fun ci o -
na men to da em pre sa de pres ta ção de ser vi -
ços a ter ce i ros:

I – re gis tro no Car tó rio de Re gis tro de
Pes so as Ju rí di cas;

II – pro va de ins cri ção no Ca das tro Na -
ci o nal de Pes so as Ju rí di cas – CNPJ;

III – re co lhi men to da con tri bu i ção de vi -
da ao sin di ca to;

IV – ca pi tal in te gra li za do em va lor igual 
ou su pe ri or a R$250.000,00 (du zen tos e cin -
qüen ta mil re a is);

V – re gis tro na Jun ta Co mer ci al;
VI – as em pre sa que pos su í rem em

seu ob je to so ci al o tra ba lho tem po rá rio e a
ter ce i ri za ção po de rão ope rar com ca pi tal
úni co de R$250.000,00 (du zen tos e cin -
qüen ta mil re a is).“

”Art. 5º-A Empre sa con tra tan te é a
pes soa fí si ca ou ju rí di ca que ce le bra con tra -
to com em pre sa de pres ta ção de ser vi ço
para a exe cu ção de ati vi da des di ver sas da -
que las por ela de sen vol vi das.

§ 1º É ve da da à em pre sa con tra tan te a
uti li za ção dos tra ba lha do res em ati vi da des
dis tin tas da que las que fo ram ob je to do con tra -
to com a em pre sa pres ta do ra de ser vi ços.

§ 2º É ve da da a con tra ta ção para pres -
ta ção de ser vi ços en tre em pre sas do mes mo
gru po eco nô mi co, nos ter mos do art 2º da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT.



§ 3º Os ser vi ços con tra ta dos po de rão
ser exe cu ta dos nas ins ta la ções fí si cas da
em pre sa con tra tan te ou em ou tro lo cal por
ela de sig na do.

§ 4º É res pon sa bi li da de da em pre sa
con tra tan te ga ran tir as con di ções de se gu -
ran ça, hi gi e ne e sa lu bri da de dos tra ba lha do -
res.

§ 5º A em pre sa con tra tan te ga ran ti rá
ao tra ba lha dor da em pre sa de pres ta ção de
ser vi ços o mes mo aten di men to mé di co e
am bu la to ri al des ti na do aos seus em pre ga -
dos, exis ten te nas de pen dên cia da con tra -
tan te.

§ 6º A em pre sa con tra tan te é so li da ri a -
men te res pon sá vel pe las obri ga ções tra ba -
lhis tas e pre vi den ciá ri as re fe ren tes ao pe río -
do em que ocor rer a pres ta ção de ser vi ços.“

”Art. 5º-B O con tra to de pres ta ção de
ser vi ços con te rá:

I – qua li fi ca ção das par tes;
II – es pe ci fi ca ção do ser vi ço a ser

pres ta do:
III – pra zo para re a li za ção do ser vi ço;
IV – va lor;
V – for ma de fis ca li za ção das obri ga -

ções tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as da em -
pre sa de pres ta ção de ser vi ços pela em pre -
sa con tra tan te;

VI – mul ta e in de ni za ção pelo des cum -
pi men to de cláu su la con tra tu al ou de obri ga -
ções tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as.

”Art. 19-A. O des cum pri men to do dis -
pos to nos arts. 2º, 4º, 4º-A, 4º-B, 5º, 5º-A,
5º-B, 6º, 9º, 10, pa rá gra fo úni co do art. 11 ,
arts. 12 e 16 des ta lei su je i ta a em pre sa in -
fra to ra ao pa ga men to de mul ta de
R$5.000,OO (cin co mil re a is) por tra ba lha -
dor en vol vi do.

Pa rá gra fo úni co. À fis ca li za ção, au tu a -
ção e o pro ces so de im po si ção das mul tas
re ger-se-ão pelo Tí tu lo VII da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho – CLT.“

EMEN DA Nº 4 – CAS – DE RE DA ÇÃO

Re nu me rem-se os arts. l1 e 13 do pro je to como
arts. 4º e 5º, res pec ti va men te.

Sala da Co mis são, 6 de Ju nho de 2001. – Ma ri -
na Sil va – Pre si den ta em exer cí cio – Mo re i ra Men -
des – Re la tor – Ma ria do Car mo Alves – Ge ral do

Cân di do – Jo nas Pi nhe i ro – Lú cio Alcân ta ra –
Osmar Dias – Mar lu ce Pin to – Val mir Ama ral –
Ade mir Andra de – Se bas tião Ro cha – Ju vên cio da 
Fon se ca – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Tião Vi a na – Ma u ro Mi ran da – Na bor jú -
ni or – Luiz Pon tes.

PARECER Nº 1.433, 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 Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

Após exa me na Co mis são de Assun tos So ci a is
– CAS, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001, che -
ga à nos sa apre ci a ção. O Po der Exe cu ti vo pre ten dia,
nos ter mos da re da ção ini ci al de sua pro pos ta, re vo -
gar a Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974. Pos te ri or -
men te op tou-se por in cor po rar as mu dan ças na ci ta -
da lei, atu a li zan do os dis po si ti vos que re gem o tra ba -
lho tem po rá rio e dis ci pli nan do a ati vi da de das em pre -
sas de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros.

Com pe te a esta Co mis são, nos ter mos do in ci so 
I do art. 101 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de das ma té ri as que lhe fo rem sub me ti das
à apre ci a ção.

As mu dan ças pro pos tas en con tram fun da men to 
na ne ces si da de de com pa ti bi li zar a le gis la ção bra si le i ra 
com as no vas exi gên ci as da eco no mia, afe ta da pela
glo ba li za ção e pela mo der ni za ção dos mo dos de ad -
mi nis tra ção do tra ba lho e da pro du ção. Esse novo
con tex to es ta ria a exi gir fle xi bi li da de da le gis la ção, no
que se re fe re às for mas de con tra ta ção de tra ba lho e
à agi li da de nas de ci sões ad mi nis tra ti vas. Como sa be -
mos, o tra ba lho tem po rá rio e a ter ce i ri za ção são ins -
tru men tos úte is na ges tão do pes so al de em pre sas
pú bli cas e pri va das.

Para tor nar mais abran gen te e fle xí vel a uti li za -
ção des sa for ma de tra ba lho, sem des cu i dar da fis ca -
li za ção dos even tu a is abu sos, a ini ci a ti va pro mo ve
mu dan ças em di ver sos as pec tos do tema, em es pe ci -
al nos con ce i tos de em pre sa de tra ba lho tem po rá rio e 
de tra ba lha dor tem po rá rio. A pro po si ção tam bém am -
plia o pra zo de con tra ta ção tem po rá ria para até seis
me ses, pror ro gá ve is por mais três. A gran de ino va -
ção, en tre tan to, é a pre vi são de uma dis ci pli na es pe -
cí fi ca para a pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros, ob je to
mais di re ta men te vin cu la do à de no mi na da ter ce i ri za -
ção.

O pro je to ori gi nal, ao ser exa mi na do na Câ ma ra
dos De pu ta dos, foi subs tan ci al men te mo di fi ca do e



sub di vi di do em três ses sões. A pri me i ra de las pro mo -
ve mu dan ças na dis ci pli na atu al do tra ba lho tem po rá -
rio, man ten do par ci al men te vi gen te a Lei nº 6.019, de
3 de ja ne i ro de 1974. Na se gun da se ção, as em pre -
sas de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros são de fi ni -
das como as pes so as ju rí di cas de di re i to pri va do,
des ti na das a pres tar ser vi ços de ter mi na dos e es pe cí -
fi cos, di ver sos da ati vi da de eco nô mi ca de sen vol vi da
pela con tra tan te. Tam bém são fi xa dos os re qui si tos
para o fun ci o na men to des sas em pre sas e o con te ú do 
mí ni mo do con tra to de pres ta ção de ser vi ços. Nas
dis po si ções ge ra is, cons tan tes da ter ce i ra se ção, são
de fi ni das al gu mas re gras apli cá ve is às mo da li da des
de tra ba lho, re gu la men ta das nas se ções an te ri o res.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001, con -
for me já an te ci pa o pa re cer da CAS, não apre sen ta
dis po si ti vos que con fli tam com prin cí pi os ou nor mas
da Car ta Mag na vi gen te. Tam bém fo ram ob ser va dos
os pres su pos tos re la ti vos à com pe tên cia e à ini ci a ti va 
(in ci so I do art. 22 e ca put do art. 61 da Cons ti tu i ção
Fe de ral) e as re gras re gi men ta is apli cá ve is à es pé cie.
Cum pri dos es ses an te ce den tes ne ces sá ri os, po de -
mos opi nar pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re -
gi men ta li da de da ini ci a ti va.

Fa ça mos, en tão, al gu mas con si de ra ções a res -
pe i to do mé ri to. A re gu la men ta ção do tra ba lho tem po -
rá rio, ob je to da Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974,
me re ce ser re vis ta. Em mu i tos as pec tos ela sem pre
foi po lê mi ca. Sem pre hou ve um con jun to de prá ti cas
tra ba lhis tas nem sem pre com pa tí ve is com os seus
dis po si ti vos. Fre qüen te men te, o Po der Ju di ciá rio foi
cha ma do a es cla re cer dú vi das de in ter pre ta ção ou fi -
xar re gras ju ris pru den ci a is. Enfim, tra ta-se de uma le -
gis la ção em cons tan te con fli to com a re a li da de. Hoje,
da das as con di ções do mer ca do de tra ba lho e os de -
sa fi os eco nô mi cos e ge ren ci a is da pro du ção, a de fa -
sa gem his tó ri ca des sas nor mas tor na-se cada vez
mais vi sí vel. Urge, por tan to, al te rá-la.

O tra ba lho tem po rá rio sem pre foi vi su a li za do
como uma for ma me nos cus to sa e bu ro crá ti ca de
subs ti tu ir em pre ga dos do qua dro per ma nen te, de for -
ma tran si tó ria e para aten der a uma de man da com -
ple men tar de ser vi ços. Com essa mo da li da de con tra -
tu al, são re du zi dos os cus tos con tá be is e as des pe -
sas com se le ção de pes so al. Ela tam bém per mi te que 
a em pre sa en con tre o tra ba lha dor já pre pa ra do para a 
fun ção, com ra pi dez, e sem es ta be le cer com ele um

con tra to de tra ba lho por pra zo in de ter mi na do, com os
en car gos res ci só ri os daí de cor ren tes.

A pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros fi ca rá, a
exem plo do que ocor re com as em pre sas de tra ba lho
tem po rá rio, li mi ta da às pes so as ju rí di cas de di re i to
pri va do. Os ser vi ços pres ta dos de vem ser de ter mi na -
dos, es pe cí fi cos e di ver sos da ati vi da de eco nô mi ca
de sen vol vi da pela em pre sa con tra tan te. Nos ter mos
do pro je to, a em pre sa pres ta do ra as su me a res pon -
sa bi li da de pela con tra ta ção, re mu ne ra ção e di re ção
dos tra ba lhos re a li za dos por seus tra ba lha do res.
Esses não fi cam su bor di na dos ao po der di re ti vo, téc -
ni co ou dis ci pli nar da em pre sa con tra tan te.

A cons ti tu i ção de em pre sas de tra ba lho tem po -
rá rio e de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros de pen de
do pre en chi men to de al guns re qui si tos, en tre os qua is
des ta ca mos a exi gên cia de um ca pi tal in te gra li za do
mí ni mo de R$250.000,00 (du zen tos e cin qüen ta mil
re a is). Como se pode ver, a le gis la ção pas sa a exi gir
uma so li dez de ca pi tal mí ni ma para ga ran tir o pa ga -
men to dos di re i tos tra ba lhis tas de vi dos aos em pre ga -
dos ter ce i ri za dos.

A dis ci pli na do tra ba lho tem po rá rio e da pres ta -
ção de ser vi ços a ter ce i ros pre ten de es ti mu lar a for -
ma li za ção dos con tra tos tra ba lhis tas. Re la ções pre -
cá ri as, de cur ta du ra ção e de di fí cil en qua dra men to
ju rí di co po dem ser subs ti tu í das por re la ções de pra zo
mais lon go, es ta be le ci das en tre os tra ba lha do res e as 
em pre sas de tra ba lho tem po rá rio ou de pres ta ção de
ser vi ços a ter ce i ros.

Uma le gis la ção cla ra ser ve para es ta be le cer os
li mi tes le ga is das re la ções ju rí di cas tra ba lhis tas, de -
cor ren tes do tra ba lho ter ce i ri za do e tem po rá rio, e
para co i bir even tu a is abu sos. Nes se as pec to, a dis ci -
pli na le gis la ti va ado ta da no subs ti tu ti vo da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com as cor re ções re da ci o na is re a li -
za das pela CAS, re pre sen ta uma apro xi ma ção con -
sen su al da qui lo que pode e deve ser mo di fi ca do.
Enfim, cre mos que a re gu la men ta ção pro pos ta fixa
re gras efe ti vas e jus tas para as re la ções en tre tra ba -
lha do res e em pre sas en vol vi das nes sas con tra ta ções 
tri la te ra is.

III – Voto do Re la tor

Em face dos ar gu men tos aqui ex pos tos, opi na -
mos pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3,
de 2001, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, nos ter mos
do subs ti tu ti vo apro va do na Casa de ori gem, com as
emen das de re da ção ado ta das pela CAS.

Sala das Co mis sões, 26 de ju nho de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Se bas tião Ro cha,



Re la tor – Osmar Dias – Mar lu ce Pin to – Pa u lo Har -
tung – Ro ber to Fre i re – Antô nio Car los Jú ni or –
José Agri pi no – Bel lo Par ga – Ro me ro Jucá – Pe -
dro Si mon – Alva ro Dias – Fran ce li no Pe re i ra.

PARECER Nº 1.434, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Relator: Se na dor Pa u lo Sou to

I – Re la tó rio

Em face da apro va ção do Re que ri men to nº 29,
de 2001, de au to ria do Se na dor João Alber to Sou za,
é sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos o Pro je to de Lei da Câ ma ma nº 3, de
2001. O re que ren te en ten de que a ma té ria ”terá re fle -
xos nas re la ções eco nô mi cas e fi nan ce i ras exis ten tes 
en tre em pre sas con tra tan tes, con tra ta das e em pre -
ga dos, que são de ter mi nan tes para a de fi ni ção de po -
lí ti ca co mer ci al equi li bra da“.

A ma té ria, re la ti va ao tra ba lho tem po rá rio e à
pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros, foi ob je to de ini ci a ti -
va da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Na Expo si ção de
Mo ti vos nº 014/GM/Mtb, de 18 de mar ço de 1998, do
Sr. Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho, está afir ma da a
ne ces si da de da ”adap ta ção da nos sa le gis la ção tra -
ba lhis ta, e sua ade qua ção às de man das por fle xi bi li -
za ção nas for mas de con tra ta ção e nas re la ções que
en vol vem as em pre sas de tra ba lho tem po rá rio, as
em pre sas de pres ta ção de ser vi ço e as em pre sas to -
ma do ras ou cli en tes“.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o Pro je to foi subs -
tan ci al men te mo di fi ca do ten do pra ti ca men te per di do
o con te ú do ori gi nal. Na Co mis são de Assun tos So ci a -
is, des ta Casa, a ma té ria foi apro va da com mo di fi ca -
ções de mera téc ni ca le gis la ti va.

Nes ta CAE fo ram re ce bi das trin ta e duas emen -
das. As enu me ra das de 01 a 12 são de au to ria do no -
bre Se na dor Jor ge e Bor nha u sen, e as de ma is do Se -
na dor Pe dro Piva. O con te ú do de las será ana li sa do
na ta be la ane xa.

II – Aná li se

Ten do sido exa mi na dos os as pec tos cons ti tu ci o -
na is e a ju ri di ci da de na Co mis são e Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia na Co mis são de Assun tos So ci a is, a
esta CAE cabe a res pon sa bi li da de de ana li sar os
pos sí ve is im pac tos e re sul ta dos eco nô mi cos cer ta -
men te de cor ren tes das mu dan ças em aná li se.

Ape sar dos no bres ob je ti vos e de al gu mas ino -
va ções po si ti vas in tro du zi das pelo pro je to em apre ci -
a ção, cre mos que a dis ci pli na de uma ma té ria as sim

com ple xa exi ge re do bra da aten ção. O gran de mé ri to
da ini ci a ti va diz res pe i to à ne ces si da de de um or de -
na men to mí ni mo para re gu lar as re la cões de tra ba lho
tem po rá rio e a pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros. A re -
da ção fi nal da Câ ma ra dos De pu ta dos, en tre tan to, a
nos so ju í zo, traz al te ra ções subs tan ci a is na ini ci a ti va
do Po der Exe cu ti vo. Mu i tas des sas al te ra ções, in fe liz -
men te, tra rão, na nos sa vi são, trans tor nos nas re la -
ções en tre to ma do ras e pres ta do ras de ser vi ços e
seus res pec ti vos em pre ga dos.

Na ver da de, to dos os pon tos con tro ver sos e que 
são ob je to de con tes ta ção nes te Pa re cer não es ta -
vam no pro je to ori gi nal e fo ram in tro du zi dos no subs ti -
tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos. Pode-se mes mo di -
zer que este subs ti tu ti vo aca ba por ter re sul ta dos ni ti -
da men te opos tos àque les pre ten di dos pelo pro je to
ori gi nal, tor nan do ex tre ma men te mais com pli ca das
as re la ções en tre os agen tes en vol vi dos, fi can do mu i -
to pró xi mo de in vi a bi li zar, por exem plo, a con tra ta ção
de ser vi ços de ter ce i ros. Esta rá as sim na di re ção
opos ta ao ob je ti vo do pro je to ini ci al de fle xi bi li zar as
nor mas de con tra ta çao.

Ten do em vis ta o gran de nú me ro de al te ra ções
in tro du zi das no subs ti tu ti vo ori un do da Câ ma ra dos
De pu ta dos, são co men tas das no tex to des te re la tó rio
os pon tos con si de ra dos prin ci pa is, de ven do-se re cor -
rer à ta be la ane xa para o co nhe ci men to ple no de to -
das as mo di fi ca ções pre ten di das.

Em pri me i ro lu gar, com re la ção à pres ta ção de
ser vi ços a ter ce i ros, o pro je to de lei es ta be le ce que a
em pre sa pres ta do ra de ser vi ços so men te po de rá
pres tar à con tra tan te ”ser vi ços de ter mi na dos e es pe -
cí fi cos, di ver sos da ati vi da de eco nô mi ca por esta de -
sen vol vi da“. Tra ta-se de uma li nha ain da mais res tri ti -
va que a do Enun ci a do 331 do TST, que ocu pa o va zio 
le gis la ti vo so bre a ma té ria, e que de se ja res trin gir a
ter ce i ri za ção a “ser vi ços es pe ci a li za dos li ga dos a ati -
vi da de-meio do to ma dor” e que tem ge ra do mu i tos
pro ble mas de in ter pre ta ção.

Há que se ob ser var que o con ce i to de ati vi da de
eco nô mi ca pode en se jar di ver sas in ter pre ta ções e
mu i ta con tro vér sia ju rí di ca. Pode ser en ten di do de for -
ma am pla, im pe din do a ter ce i ri za ção em qua se to das
as ati vi da des da con tra tan te, ou res tri ta, le gi ti man do
a ter ce i ri za ção em qua se to dos os se to res do rol de
ati vi da des da em pre sa. O ide al é que a eter na po lê mi -
ca en tre “ati vi da des-meio” e ”ati vi da des-fim“ não seja
tra zi da para o bojo da nova lei. Com as no vas mo da li -
da des de pro du ção, as fron te i ras en tre es ses ti pos de
ati vi da de são cada vez mais tê nu es e qual quer ten ta -
ti va de uma de fi ni ção pode tra zer mais in se gu ran ça



ju ri di ca, que aliás hoje já exis te. Adi ci o nal men te, não
exis te, por an te ci pa ção, qual quer mo ti vo for te que
deva im pe dir qual quer em pre sa de ter ce i ri zar qual -
quer tipo de ser vi ço, ra zão por que este tipo de res tri -
ção, de di fi cí li ma in ter pre ta ção, não exis te nos pa í ses
avan ça dos.

Aca tar o dis pos to no subs ti tu ti vo se ria, por
exem plo, ad mi tir que uma cons tru to ra não po de ria
con tra tar uma em pre sa para de mo lir um pré dio, ou tra
para fa zer a ter ra pla na gem ou ou tra para re a li zar os
ser vi ços de pin tu ra. Não sa be mos como fi ca ri am, em
ou tro exem plo, as mon ta do ras de au to mó ve is que
con tra tam tan tos ser vi ços de em pre sas es pe ci a li za -
das em suas ati vi da des. No caso dos ban cos, a in for -
ma ti za ção de pro du tos ban cá ri os e de da dos so bre
cli en tes é tí pi ca da ati vi da de ban cá ria, mas mu i tos
op ta ram pela ter ce i ri za ção. Res trin gir a con tra ta ção
de ser vi ços de ter ce i ros a ati vi da des di ver sas da ati vi -
da de eco nô mi ca das con tra tan tes se ria sim ples men -
te obri gar as em pre sas a con tra ta rem ser vi ços es tra -
nhos ao seu ob je ti vo.

Em seu ar ti go ”Ter ce i ri zar: um im pe ra ti vo eco -
nô mi co e mo der no“, o Mi nis tro Almir Paz zi a no to afir -
ma que ”a ju ris pru dên cia evo lu i rá, ex tra in do-se do
Enun ci a do nº 331, do TST, essa alu são a ati vi da -
des-meio, ir re le van te e de di fi cil iden ti fi ca ção“. Essa
re fe rên cia a ati vi da des-meio  re a pa re ce na re da ção
pro pos ta para o § 2º do art. 9º  da Lei nº 6.019, de 1974 
com re fe rên cia ao tra ba lho tem po rá rio. Esta mos su -
pri min do esse pa rá gra fo e pre ten de mos tam bém dar
fle xi bi li da de ao uso do ins ti tu to da ter ce i ri za ção, não
res trin gin do es sas ati vi da des, como pre ten de o subs -
ti tu ti vo, a ”ser vi ços de ter mi na dos e es pe cí fi cos, di ver -
sos da ati vi da de eco nô mi ca por esta de sen vol vi da.“

O pro je to de lei tam bém es ta be le ce que a em -
pre sa con tra tan te de ve rá ga ran tir, en tre ou tras co i sas, 
con di ções de se gu ran ça e sa lu bri da de dos tra ba lha -
do res da pres ta do ra de ser vi ços, ao mes mo tem po
que dis põe que es ses tra ba lha do res não se su bor di -
nam ao po der di re ti vo, téc ni co e dis ci pli nar da con tra -
tan te. Nes te caso há fla gran te con tra di ção, vis to que
no âm bi to da po lí ti ca de se gu ran ça das em pre sas
cons tam um sé rie de re gras e pro ce di men tos que de -
vem ser se gui dos pe los em pre ga dos, o que se tor na
im pos sí vel sem o exer cí cio de um po der di re ti vo e dis -
ci pli nar. Se ria, en tão, mu i to mais ra ci o nal exi gir das
em pre sas pres ta do ras de ser vi ços a ga ran tia de con -
di ções de se gu ran ça, hi gi e ne e sa lu bri da de com pa tí -
ve is com aque las pra ti ca das na con tra tan te.

Cabe, tam bém, sa li en tar a pre sen ça de dis po si -
ti vos que ve dam a ce le bra ção de con tra to e pres ta ção 

de ser vi ços e de pres ta ção de tra ba lho tem po rá rio en -
tre em pre sas do mes mo gru po eco nô mi co. Estes dis -
po si ti vos fe rem fron tal men te o pre ce i tu a do no art. 170 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, que con si de ra a li vre ini ci a ti -
va um dos fun da men tos da or dem eco nô mi ca, só po -
den do ser li mi ta da nos ca sos em que a lei, com base
na Car ta Mag na, exi gir au to ri za ção para o fun ci o na -
men to de uma em pre sa. Além dis so, traz gran de im -
pac to ne ga ti vo, in vi a bi li zan do o fun ci o na men to das
em pre sas, es pe ci al men te da que las per ten cen tes a
gran des gru pos eco nô mi cos, que op ta ram pela ho ri -
zon ta li za ção de suas ati vi da des.

Só para se ter uma idéia do tipo de trans tor no
que este dis po si ti vo pode ca u sar, uma gran de mi ne -
ra do ra não po de rá ter em seu gru po eco nô mi co em -
pre sa es pe ci a li za da, por exem plo, no trans por te fer ro -
viá rio ou ma rí ti mo de seus pro du tos, ou te ria que con -
tra tar es ses ser vi ços de ou tras em pre sas – even tu al -
men te até con cor ren tes es tran ge i ras – ou te ria que
ab sor ver es ses ser vi ços na em pre sa-mãe, o que para 
mu i tas em pre sas se ria de sa con se lhá vel em to dos os
as pec tos.

Na in dús tria de pe tró leo é co mum que as em -
pre sas-mãe uti li zem os ser vi ços es pe ci a li za dos de
sub si diá ri as do mes mo gru po eco nô mi co, que se
cons ti tu em, mu i tas ve zes, em fa tor com pe ti ti vo de
gran de peso, do pon to de vis ta de avan ços tec no ló gi -
cos. O IBP – Insti tu to Bra si le i ro de Pe tró leo, che gou a
ad mi tir que a apro va ção des te ar ti go po de ria tor nar
in viá vel a ex plo ra ção e pro du ção de pe tró leo no Bra -
sil. A Petrobras, por exem plo, não po de rá uti li zar os
ser vi ços de suas sub si diá ri as PETROBRÁS
INTERNACIONAL S/A – BRASPETRO (res pon sá vel
por pres ta ção de ser vi ços téc ni cos e ad mi nis tra ti vos
no ex te ri or) e PETROBRAS TRANSPORTE S/A –
TRANSPETRO (res pon sá vel por ser vi ços de trans -
por te ma rí ti mo e atra vés dos du tos da em pre sa).

Os ban cos usam ser vi ços de se gu ra do ras do
mes mo gru po para ad mi nis trar pla nos de pre vi dên cia
e de se gu ro sa ú de de seus fun ci o ná ri os ou de ou tras
em pre sas co li ga das, as sim como uti li zam-se de sub -
si diá ri as para efe tu ar ser vi ços de com pen sa ção de
che ques, ad mi nis tra ção de car tões de cré di to, etc. O
Ban co do Bra sil S.A. não po de rá uti li zar os ser vi ços
de suas sub si diá ri as para ofe re cer se gu ro sa ú de para 
seus fun ci o ná ri os (atra vés da Bra sil sa ú de S.A), ad -
qui rir pas sa gens em sua em pre sa de tu ris mo(a BB
Tu ris mo S.A.) nem uti li zar sua em pre sa de pres ta ção
de ser vi ços de in for má ti ca (COBRA S.A).

Cum pre men ci o nar, ain da mais, que o subs ti tu ti -
vo al te rou, em re la ção ao tex to do Exe cu ti vo, a res -



pon sa bi li da de sub si diá ria da em pre sa con tra tan te
nas obri ga ções tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as a con -
tra ta da no pe río do em que ocor rer a pres ta ção de
ser vi ços, subs ti tu in do-a por res pon sa bi li da de so li dá -
ria. Tra ta-se de me di da exa ge ra da. Cer ta men te obri -
ga ria, con tra tan tes e con tra ta das, a par ti ci pa rem de
to das as re cla ma ções e ações tra ba lhis tas, na qua li -
da de de res pon sá ve is so li dá ri os, o que ele va cus tos,
am pli an do-os des ne ces sa ri a men te. Re sol ve mos, en -
tre tan to, man ter a res pon sa bi li da de sub si diá ria, com
re co lhi men to an te ci pa do de um per cen tu al para a
Pre vi dên cia So ci al. Esta mos apre sen tan do emen da
nes se sen ti do.

Ou tra nor ma do subs ti tu ti vo quer que as em pre -
sas de pres ta ção de ser vi ços te nham um ca pi tal so ci -
al de R$250.000,00 o que além de in cons ti tu ci o nal é
um for te gol pe na ma i o ria das em pre sas de ter ce i ri za -
ção do país, que, na ma i o ria das ve zes, são cons ti tu í -
das sob a for ma de mi cro e pe que nas em pre sas. Tra -
ta-se de um dis po si ti vo de con te ú do anti-so ci al. Da -
dos dis po ní ve is mos tram que 90% das em pre sas de
pres ta ção de ser vi ços do Bra sil são mé di as ou pe -
que nas em pre sas com 5 ou 6 fun ci o ná ri os, cujo ca pi -
tal ma i or é o tra ba lho.

No que diz res pe i to ao tra ba lho tem po rá rio, o
subs ti tu ti vo es ten de a es ses tra ba lha do res os di re i tos 
pre vis tos em acor do ou ne go ci a ção co le ti va da em -
pre sa to ma do ra de ser vi ços, bem como os de ma is
be ne fí ci os es ta be le ci dos em seu es ta tu to. Como a lei
já ga ran te equi va lên cia sa la ri al, de jor na da de tra ba -
lho, pro te ção pre vi den ciá ria e con tra aci den tes la bo -
ra is, en tre ou tros di re i tos, não há por que mis tu rar as
re la ções tra ba lhis ta, es pe ci al men te no que se re fe re
aos acor dos ou ne go ci a ções co le ti vas, que são re a li -
za dos en tre as pes so as ju rí di cas, in di vi du al men te, e
os sin di ca tos re pre sen ta ti vos de seus em pre ga dos.
Nes te caso, pode ha ver au men to sig ni fi ca ti vo de cus -
tos para a em pre sa con tra tan te na uti li za ção de tra ba -
lho tem po rá rio, ou mes mo de ses tí mu lo à uti li za ção
des te tipo de em pre go, sem fa lar nas con fu sões e na
in se gu ran ça ju rí di ca ge ra das pela apli ca ção de nor -
mas de di ver sas ori gens.

Pre ten de ain da im pe dir o dis po si ti vo con ti do na
Lei de Gre ve (Lei nº 7.783 de 1989), que pre vê a pos -
si bi li da de de con tra ta ção de tra ba lho tem po rá rio, de
for ma ex cep ci o nal, nas hi pó te ses de pre ven ção a pre -
ju í zos ir re pa rá ve is e do não cum pri men to de cláu su -
las ou con di ções ou su per ve niên cia de fato, como por
exem plo, gre ve abu si va, des res pe i to ao nú me ro mí ni -
mo de tra ba lha do res para ga ran tir o fun ci o na men to
de ati vi da des es sen ci a is. Ima gi ne-se o caso de uma

em pre sa si de rúr gi ca ou me ta lúr gi ca pa ran do seus al -
tos for nos por im pos si bi li da de de man tê-los em fun ci -
o na men to ou uma ge ra do ra ou dis tri bu i do ra de ener -
gia elé tri ca in ter rom pen do o for ne ci men to de ener gia
du ran te uma gre ve.

Sen do di ver sas as im pro pri e da des de tec ta das,
con si de ra mos ne ces sá rio aca tar a ma i or par te das
emen das apre sen ta das nes ta CAE. Em ta be la ane xa, 
ana li sa re mos o con te ú do das emen das, jus ti fi can do
ao fi nal a ra zão do aco lhi men to ou re je i ção de cada
uma de las.

Con si de ra mos, pois, es sen ci al a apro va ção das
emen das que fo ram aco lhi das, de modo a evi tar um
gol pe qua se mor tal na ter ce i ri za ção, uma ten dên cia
cres cen te na eco no mia glo bal, da qual o Bra sil não
po de rá de i xar de par ti ci par. A nova ver ti ca li za ção é
uma ca rac te rís ti ca das em pre sas mo der nas para al -
can çar a es pe ci a li za ção e a me lho ria de qua li da de. A
ter ce i ri za ção não visa ape nas a re du ção de cus tos,
mas a es pe ci a li za ção da con tra ta da, a qua li da de dos
ser vi ços, pon tu a li da de, in ter mi tên cia de al guns tra ba -
lhos e ou tros.

A ma i or par te das emen das des con si de ra as al -
te ra ções na nu me ra ção efe ti va das pela Co mis são de
Assun tos So ci a is. Na ta be la em ane xo, já re gis tra -
mos, na co lu na dos ar ti gos, a lo ca li za ção cor re ta dos
tex tos a se rem mo di fi ca dos, des con si de ran do a exis -
tên cia, nas emen das de re fe rên ci as de sa tu a li za das
ou in com ple tas. Assim o des ti no cor re to das emen das 
aco lhi das é o se guin te:

1. Emen da nº 1 – Alte ra o art. 4ºA, com a nu me -
ra ção ado ta da pela CAS.

2. Emen da nº 5 – Su pri me o in ci so IV do art. 4ºB, 
com a nu me ra ção ado ta da pela CAS. Exi ge re nu me -
ra ção.

3. Emen da nº 6 – Alte ra o art. 5º-A (re da ção da
CAS).

4. Emen da nº 7 – Su pri me o in ci so V do art. 5ºB
(re da ção da CAS).

5. Emen da nº 8 – Su pri me o § 2º do art. 5ºA (re -
da ção da CAS).

6. Emen da nº 9 – Alte ra o § 3º do art. 5ºA (re da -
ção da CAS).

7. Emen da nº 10 – Alte ra o § 5º do art. 5ºA (re da -
ção da CAS).

8. Emen da nº 13 – Su pri me a al te ra ção do § 2º
do art. 2º da Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974, pro -
mo vi da pelo art. 2º do PLC.

9. Emen da nº 15 – Su pri me o in ci so I do art. 4ºB
(re da ção da CAS).



10. Emen da nº 18 – Su pri me a al te ra ção do pa -
rá gra fo úni co do art. 4º da Lei nº 6.019, de 1974, pro -
mo vi da pelo art. 2º do PLC.

11. Emen da nº 19 – Su pri me o in ci so II do art.
4ºB (re da ção da CAS).

12. Emen da nº 22 – Mo di fi ca a al te ra ção pro mo -
vi da pelo PLC no in ci so IV do art. 6º da Lei nº 6.019,
de 1974.

13. Emen da nº 24 – Mo di fi ca a al te ra ção pro mo -
vi da pelo PLC no § 1º do art. 9º da Lei nº 6.019, de
1974.

14. Emen da nº 25 – Su pri me a mo di fi ca ção do
in ci so V do art. 9º da Lei nº 6.019, de 1974.

15. Emen da nº 28 – Mo di fi ca o art. 4º do PLC,
nova nu me ra ção, an ti go 11.

16. Emen da nº 29 – Mo di fi ca a al te ra ção, pro mo -
vi da pelo art. 2º do PLC, no in ci so III do art. 12 da Lei
nº 6.019, de 1974.

17. Emen da nº 30 – Mo di fi ca o art. 19-A (re da -
ção da CAS).

18. Emen da nº 31 – Su pri me o tex to pre vis to no
in ci so V do art. 12 da Lei nº 6.019, de 1974 pelo art. 2º
do PLC.

19. Emen da nº 32 – Alte ra o tex to do in ci so II do
art. 6º da Lei nº 6.019, de 1974.

III – Voto do Re la tor

Assim, opi na mos pela apro va ção do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001, com o aco lhi men to par -
ci al, na for ma de subs ti tu ti vo, das Emen das nºs 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9 e 10, do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, e
das Emen das nºs 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31 e 32 do Se na dor Pe dro Piva.

Enten de mos ne ces sá rio, tam bém, pro ce de a al -
gu mas mo di fi ca ções no mé ri to e no tex to da pro po si -
ção. Esta mos, no que se re fe re a res pon sa bi li da de
das em pre sas con tra tan tes de ser vi ços de ter ce i ros,
pre ven do sub si di a ri e da de em re la ção às obri ga ções
tra ba lhis tas e a ob ser vân cia do art. 31 da Lei nº 8.212, 
de 24 de ju lho de 1991, no que se re fe re as con tri bu i -
ções pre vi den ciá ri as. Esse ar ti go pre vê a re ten ção de
onze por cen to do va lor bru to da nota fis cal ou fa tu ra
de pres ta ção de ser vi ços, pela em pre sa con tra tan te,
e o seu re co lhi men to à Pre vi dên cia So ci al, com pos -
te ri or com pen sa ção des ses va lo res.

A se gun da al te ra ção in clu í da no subs ti tu ti vo,
apro ve i tan do a ex pe riên cia po si ti va do Enun ci a do
nº 331, do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho – TST, pre vê
que, ine xis ten te a pes so a li da de e a su bor di na ção di -
re ta, não se con fi gu ra vín cu lo em pre ga tí cio en tre a
em pre sa to ma do ra de ser vi ços e os tra ba lha do res

das em pre sas de pres ta ção de ser vi ços. Cor ri gi mos,
tam bém, a re pe ti ção da ex pres são ”va lor“ nos in ci sos
do art. 9º da Lei nº 6.019, de 1974, com a re da ção pre -
vis ta pelo PLC, pro va vel men te de cor ren te de erro de
di gi ta ção.

Su pri mi mos, além dis so, a ”mul ta e in de ni za ção
pelo des cum pri men to de cláu su la con tra tu al ou de
obri ga ções tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as“, pre vis ta
no in ci so VII do art. 9º da Lei nº 5.019, de 1974, com a
re da ção dada pela pro po si ção. Enten de mos que essa 
ma té ria é de li vre dis po si ção con tra tu al en tre as par -
tes.

Re ti ra mos a pre vi são de jor na da de tra ba lho de
oito ho ras diá ri as e qua ren ta e qua tro se ma na is. Tra -
ta-se de uma res tri ção ex ces si va ao uso da ter ce i ri za -
ção. Mu i tas es pé ci es de jor na da exis tem e o ide al que 
a le gis la ção pre ve ja jor na da, dos tra ba lha do res tem -
po rá ri os, eqüi va len te a dos em pre ga dos que tra ba -
lham na mes ma fun ção ou car go na to ma do ra. Por
sua vez, a su pres são do § 2º do art. 9º, da Lei nº
6.019, de 1974, diz res pe i to à re fe rên cia às ati vi da -
des-meio e ati vi da des-fim, que é des ne ces sá ria e ca -
u sa con fu são, con for me já ex pli ci ta mos nes te pa re cer.

O in ci so VI do art. 5º-B acres cen ta do pela pro -
po si ção à Lei nº 6.019, de 1974, é al te ra do em nos so
subs ti tu ti vo. A exem plo do que fi ze mos em re la ção ao
tra ba lho tem po rá rio, su pri mi mos a ”mul ta e in de ni za -
ção pelo des cum pri men to de cláu su la con tra tu al ou
de obri ga ções tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri as“, pre vis -
ta no in ci so VII do art, 9º da Lei nº 6.019, de 1974,
com a re da ção dada pela pro po si ção. Como já dis se -
mos, essa ma té ria pode ser li vre men te ajus ta da en tre 
as par tes.

Para cor ri gir o § 2º do art. 10, da Lei nº 6.019, de
1974, re ti ra mos a ex pres são ”ca te go ria“. A re da ção
tra ria dú vi das a res pe i to de qual ca te go ria es ta ria
apta a con tra tar pror ro ga ção de pra zo. Per mi te-se
que os acor dos e con ven ções co le ti vas, sim ples men -
te, pos sam al te rar o pra zo pre vis to no ar ti go. Tam bém
pre ten de mos tor nar mais cla ra a com pre en são do
tex to do in ci so VI do art. 12, da Lei nº 6.019, de 1974.

Alte ra mos o con ce i to de em pre sa de tra ba lho
tem po rá rio, su pri min do a ex pres são ”ur ba na“. Des sa
for ma, per mi te-se o tra ba lho tem po rá rio tam bém no
meio ru ral. Assim pro ce de mos con si de ran do que o
meio ru ral pode ser um es pa ço para as em pre sas de
tra ba lho tem po rá rio e, ao con trá rio do que afir mam al -
guns dou tri na do res, as em pre sas de tra ba lho tem po -
rá rio po de rão le var à for ma li za ção dos con tra tos e,
qui çá,  até re du zir a ex plo ra ção da mão-de-obra no
cam po.



Su pri mi mos, res pec ti va men te, os in ci sos VI do
art. 4º-B e VII do art. 9º com a re da ção pre vis ta pelo
pro je to para a Lei nº 6.019, de 1974. Assim afas ta mos 
uma nova re fe rên cia a um ca pi tal mí ni mo para a ope -
ra ção das em pre sas de tra ba lho tem po rá rio e pres ta -
ção de ser vi ços a exi gên cia de que o con tra to, no tra -
ba lho tem po rá rio, faça pre vi são da for ma de fis ca li za -
ção da to ma do ra de ser vi ços das obri ga ções tra ba -
lhis tas e pre vi den ciá ri as de res pon sa bi li da de da em -
pre sa de tra ba lho tem po rá rio.

Aco lhe mos al gu mas emen das com a re da ção
adap ta da. Tor na mos mais in te li gí vel a re da ção do tex -
to pro pos to pela Emen da nº 2, do Se na dor Bor nha u -
sen, que ob je ti va per mi tir a sub con tra ta ção de em pre -
sas para a pres ta ção de ser vi ços. Alte ra mos a re da -
ção da Emen da nº 29, para pre ver que o ar qui va men -
to dos con tra tos de tra ba lho, nas em pre sas to ma do -
ras de ser vi ços, ob ser ve o pra zo de até dois anos
após a sua vi gên cia. Assim com pa ti bi li za mos o tex to
com os pra zos pres cri ci o na is pre vis tos na Cons ti tu i -
ção Fe de ral (in ci so XXIX do art. 7º). E, ain da mais, al -
te ra mos o tex to da Emen da nº 30 para ade quar a re -
da ção às al te ra ções pro mo vi das na nu me ra ção dos
ar ti gos pela CAS.

Fi nal men te, re cu pe ran do tex to que cons ta va da
pro pos ta ini ci al do Po der Exe cu ti vo, ex clu i mos do âm -
bi to de apli ca ção da Lei as em pre sas de vi gi lân cia e
de trans por te de va lo res. Tra ta-se de uma es pé cie de
ati vi da de re la ci o na da com a se gu ran ça pú bli ca e que
exi ge um tra ta men to es pe ci al. Já há in clu si ve mi nu ci -
o sa le gis la ção a esse res pe i to.

EMEN DA Nº 5 – CAE (SUBS TI TU TI VO)

PLC Nº 3, DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 6.019,
de 3 de ja ne i ro de 1974, que dis põe so bre 
o tra ba lho tem po rá rio nas em pre sas ur -
ba nas e dá ou tras pro vi dên ci as e dis põe
so bre as re la ções de tra ba lho na em pre -
sa de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As re la ções de tra ba lho na em pre sa de

tra ba lho tem po rá rio, na em pre sa de pres ta ção de ser -
vi ços e nas res pec ti vas to ma do ra de ser vi ços e con -
tra tan te re gem-se pela Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 
1974, com as al te ra ções in tro du zi das por esta lei." (NR)

Art. 2º Os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10, pa rá gra fo
úni co do art. 11, art. 12 e 16 da Lei nº 6.019, de 3 de
ja ne i ro de 1974, pas sam vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 2º Tra ba lho tem po rá rio é aque le
pres ta do por pes soa fí si ca con tra ta da por
uma em pre sa de tra ba lho tem po rá rio que a
co lo ca à dis po si ção de uma em pre sa to ma -
do ra de ser vi ços, para aten der à ne ces si da -
de de subs ti tu i ção tran si tó ria de pes so al
per ma nen te ou à de man da com ple men tar
de ser vi ços.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se com ple -
men tar a de man da de ser vi ços que seja ori -
un da de fa to res im pre vi sí ve is ou, quan do
de cor ren te de fa to res pre vi sí ve is, te nha na -
tu re za in ter mi ten te, pe rió di ca ou sa zo -
nal.(NR)"

“Art. 4º Empre sa de tra ba lho tem po rá -
rio é a pes soa ju rí di ca, de vi da men te re gis -
tra da no Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go,
res pon sá vel pela co lo ca ção de tra ba lha do -
res à dis po si ção de ou tras em pre sas tem po -
ra ri a men te.” (NR)

“Art. 5º Empre sa to ma do ra de ser vi ços 
é a pes soa fí si ca, ju rí di ca ou en ti da de a ela
equi pa ra da que ce le bra con tra to de pres ta -
ção de tra ba lho tem po rá rio com a em pre sa
de fi ni da no art. 4º des ta lei.” (NR)

“Art. 6º São re qui si tos para fun ci o na -
men to e re gis tro da em pre sa de tra ba lho
tem po rá rio no Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go:

I – pro va de ins cri ção no Ca das tro Na -
ci o nal de Pes soa Ju rí di ca – CNPJ, do Mi nis -
té rio da Fa zen da;

II – pro va do com pe ten te re gis tro na
Jun ta Co mer ci al da lo ca li da de em que te nha 
sede;

III – pro va de re co lhi men to da con tri bu -
i ção de vi da ao sin di ca to;

IV – pro va de pos su ir ca pi tal so ci al de
no mí ni mo cem mil re a is." (NR)

“Art. 9º O con tra to ce le bra do pela em -
pre sa de tra ba lho tem po rá rio e a to ma do ra
de ser vi ços será por es cri to, fi ca rá à dis po si -
ção da au to ri da de fis ca li za do ra no es ta be le -
ci men to da to ma do ra de ser vi ços con te rá:

I – qua li fi ca ção das par tes;
II – mo ti vo jus ti fi ca dor da de man da de

tra ba lho tem po rá rio;

III – pra zo da pres ta ção de ser vi ços;

IV – va lor da pres ta ção de ser vi ços.



Pa rá gra fo úni co. É res pon sa bi li da de da 
em pre sa con tra tan te ga ran tir a pro te ção co -
le ti va de se gu ran ça, hi gi e ne e sa lu bri da de
os tra ba lha do res quan do o tra ba lho é re a li -
za do em suas ins ta la ções ou em lo cal por
ela de sig na do."(NR)

“Art. 10. O con tra to de tra ba lho tem po -
rá rio, com re la ção ao mes mo em pre ga dor,
não po de rá ex ce der o pra zo de cen to e oi -
ten ta dias con se cu ti vos ou não.” (NR)

§ 1º O con tra to po de rá ser pror ro ga do
por até no ven ta dias, con se cu ti vos ou não,
além do pra zo es ta be le ci do no ca put quan -
do com pro va da a ma nu ten ção das con di -
ções que o en se ja ram.

§ 2º O pra zo pre vis to nes te ar ti go po -
de rá ser al te ra do me di an te acor do ou con -
ven ção co le ti va.

§ 3º Não se apli ca ao tra ba lha dor tem -
po rá rio con tra ta do pela to ma do ra de ser vi -
ços, o con tra to de ex pe riên cia pre vis to no
pa rá gra fo úni co do art. 445 da Con so li da ção 
das Leis do Tra ba lho – CLT.

§ 4º O tra ba lha dor tem po rá rio so men te 
po de rá ser con tra ta do pela mes ma to ma do -
ra de ser vi ços para novo con tra to tem po rá -
rio após no ven ta dias do tér mi no do con tra to 
an te ri or.

§ 5º A con tra ta ção an te ri or ao pra zo
pre vis to no § 4º ca rac te ri za vín cu lo em pre -
ga tí cio com a to ma do ra."(NR)

“Art. 11. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Re gis trar-se-á na Car -

te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al do
tra ba lha dor sua con di ção de tem po rá ria." (NR)

“Art. 12. São as se gu ra dos ao tra ba lha -
dor tem po rá rio, du ran te o pe río do em que
es ti ver à dis po si ção da em pre sa to ma do ra
de ser vi ços, os se guin tes di re i tos:

I – sa lá rio equi va len te ao per ce bi do
pe los em pre ga dos que tra ba lham na mes -
ma fun ção ou car go na to ma do ra;

II – jor na da de tra ba lho equi va len te a
dos em pre ga dos que tra ba lham na mes ma
fun ção ou car go da to ma do ra;

III – con tra to de tra ba lho por es cri to,
cuja có pia de ve rá ser ar qui va da na em pre sa 
to ma do ra de ser vi ços, en quan to du rar o
con tra to de pres ta ção de ser vi ços e até dois 
anos após o tér mi no do con tra to;

IV – pro te ção pre vi den ciá ria e con tra
aci den tes do tra ba lho;

V – o con tra to de tra ba lho po de rá pre -
ver, para os em pre ga dos tem po rá ri os con -
tra ta dos por até trin ta dias, sis te ma de pa -
ga men to di re to das par ce las re la ti vas ao
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço –
FGTS, das fé ri as pro por ci o na is e do dé ci mo 
ter ce i ro sa lá rio pro por ci o nal."(NR)

“Art. 3º A Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974
pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes arts. 4º -A,
4º-B, 5º-A, 5º-B, 19-A e 19-B:

“Art. 4º-A Empre sa pres ta do ra de ser -
vi ços a ter ce i ros é a pes soa ju rí di ca de di re -
i to pri va do des ti na da a pres tar à con tra tan te 
ser vi ços de ter mi na dos e es pe cí fi cos.

§ 1º A em pre sa pres ta do ra de ser vi ços 
con tra ta, re mu ne ra e di ri ge o tra ba lho re a li -
za do por seus tra ba lha do res ou sub con tra ta 
ou tras em pre sas para a sua re a li za ção.

§ 2º Não se con fi gu ra o vín cu lo de em -
pre go en tre os tra ba lha do res das em pre sas
de pres ta ção de ser vi ço e as em pre sas con -
tra tan tes, des de que ine xis ten te a pes so a li -
da de e a su bor di na ção di re ta."

“Art. 4º-B. São re qui si tos para o fun ci o -
na men to da em pre sa de pres ta ção de ser vi -
ços a ter ce i ros:

I – pro va de ins cri ção no Ca das tro Na -
ci o nal de Pes so as Ju rí di cas – CNPJ;

II – re gis tro na Jun ta Co mer ci al;"
“Art. 5º-A. Empre sa con tra tan te é a

pes soa fí si ca ou ju rí di ca que ce le bra con tra -
to com em pre sa de pres ta ção de ser vi ços
de ter mi na dos e es pe cí fi cos.

§ 1º É ve da da à em pre sa con tra tan te a
uti li za ção dos tra ba lha do res em ati vi da des
dis tin tas da que las que fo ram ob je to do con tra -
to com a em pre sa pres ta do ra de ser vi ços.

§ 3º Os ser vi ços con tra ta dos po de rão
ser exe cu ta dos nas ins ta la ções fí si cas da
em pre sa con tra tan te ou em ou tro lo cal, de
co mum acor do en tre as par tes.

§ 4º É res pon sa bi li da de da em pre sa
con tra tan te ga ran tir as con di ções de se gu -
ran ça, hi gi e ne e sa lu bri da de dos tra ba lha do -
res, quan do o tra ba lho for re a li za do em suas 
de pen dên ci as.



§ 5º A em pre sa con tra tan te ga ran ti rá o 
tra ba lha dor da em pre sa de pres ta ção de
ser vi ços o mes mo aten di men to mé di co, am -
bu la to ri al e de re fe i ção, des ti na do aos seus
em pre ga dos, exis ten tes nas de pen dên ci as
da con tra tan te.

§ 6º A em pre sa con tra tan te é sub si di a -
ri a men te res pon sá vel pe las obri ga ções tra -
ba lhis tas re fe ren tes ao pe río do em que
ocor rer a pres ta ção de ser vi ços e o re co lhi -
men to das con tri bu i ções pre vi den ciá ri as ob -
ser va rá o dis pos to no art. 31 da Lei nº 8.212,
de 24 de ju lho de 1991."

“Art. 5º-B. O con tra to de pres ta ção de
ser vi ços con te rá:

I – qua li fi ca ção das par tes;

II – es pe ci fi ca ção do ser vi ço a ser
pres ta do;

III – pra zo para re a li za ção do ser vi ço;

IV – va lor."

“Art. 19-A. O des cum pri men to do dis -
pos to nes ta Lei su je i ta a em pre sa in fra to ra
ao pa ga men to de mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A fis ca li za ção, au tu a -
ção e o pro ces so de im po si ção das mul tas
re ger-se-ão pelo Tí tu lo VII da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho – CLT.(NR)"

Art. 19-B. O dis pos to nes ta Lei não se
apli ca às em pre sas de vi gi lân cia e trans por -
te de va lo res, per ma ne cen do as res pec ti vas 
re a ções de tra ba lho re gu la das por le gis la -
ção es pe ci al, e sub si di a ri a men te pela CLT.

Art. 4º As al te ra ções con ti das nes ta lei só se
apli ca rão aos con tra tos fir ma dos após a sua vi gên -
cia.

Art. 5º Esta Lei en tra vi gor na data de sua pu bli -
ca ção.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Pa u lo Sou to, Re la tor
– Wal deck Orne las – Ri car do San tos – Jor ge Bor -
nha u sen – Bel lo Par ga – Lú dio Co e lho – He lo í sa
He le na (Ven ci da) – Gil ber to Mes tri nho – Ro ber to
Sa tur ni no – Jef fer son Pe res – Ro me ro Jucá – Edu -
ar do Su plicy (Ven ci do) – Pe dro Piva – Anto nio Car -
los Jú ni or – Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos e
ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:
....................................................................................

XXIX – ação, quan to aos cré di tos re sul tan tes
das re la ções de tra ba lho, com pra zo pres cri ci o nal de
cin co anos para os tra ba lha do res ur ba nos e ru ra is,
até o li mi te de dois anos após a ex tin ção do con tra to
de tra ba lho;
....................................................................................

Art. Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le -
gis lar so bre:

I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele i -
to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do tra -
ba lho;

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

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.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:

a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -
bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;



e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art.
84, VI;

f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da -
de, re mu ne ra ção re for ma e trans fe rên cia para a re -
ser va.

§ 2º A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.
....................................................................................

Art. 170. A or dem eco nô mi ca, fun da da na va lo ri -
za ção do tra ba lho hu ma no e na li vre ini ci a ti va, tem
por fim as se gu rar a to dos exis tên cia dig na, con for me
os di ta mes da jus ti ça so ci al, ob ser va dos os se guin tes 
prin cí pi os:

I – so be ra nia na ci o nal;
II – pro pri e da de pri va da;
III – fun ção so ci al da pro pri e da de;
IV – li vre con cor rên cia;
V – de fe sa do con su mi dor;
VI – de fe sa do meio am bi en te;
VII – re du ção das de si gual da des re gi o na is e so -

ci a is;
VIII – bus ca do ple no em pre go;
IX – tra ta men to fa vo re ci do para as em pre sas de

pe que no por te cons ti tu í das sob as leis bra si le i ras e
que te nham sua sede e ad mi nis tra ção no País.

Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra do a to dos o li vre
exer cí cio de qual quer ati vi da de eco nô mi ca, in de pen -
den te men te de au to ri za ção de ór gãos pú bli cos, sal vo
nos ca sos pre vis tos em lei.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989

Dis põe so bre o exer cí cio do di re i to
de gre ve, de fi ne as ati vi da des es sen ci a is, 

re gu la o aten di men to das ne ces si da des
ina diá ve is da co mu ni da de, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Re gu la men to

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.

....................................................................................
Art. 31. O con tra tan te de qua is quer ser vi ços

exe cu ta dos me di an te ces são de mão-de-obra, in clu -
si ve em re gi me de tra ba lho tem po rá rio, res pon de so li -
da ri a men te com o exe cu tor pe las obri ga ções de cor -
ren tes des ta lei, em re la ção aos ser vi ços a ele pres ta -
dos, ex ce to quan to ao dis pos to no art 23.

§ 1º Fica res sal va do o di re i to re gres si vo do con -
tra tan te con tra o exe cu tor e ad mi ti da a re ten ção de
im por tân ci as a este de vi das para a ga ran tia do cum -
pri men to das obri ga ções des ta lei, na for ma es ta be le -
ci da em re gu la men to.

§ 2º Enten de-se como ces são de mão-de-obra a 
co lo ca ção, à dis po si ção do con tra tan te, em suas de -
pen dên ci as ou nas de ter ce i ros, de se gu ra dos que re -
a li zem ser vi ços con tí nu os cu jas ca rac te rís ti cas im -
pos si bi li tem a ple na iden ti fi ca ção dos fa tos ge ra do res
das con tri bu i ções, tais como cons tru ção ci vil, lim pe za 
e con ser va ção, ma nu ten ção, vi gi lân cia e ou tros as se -
me lha dos es pe ci fi ca dos no re gu la men to, in de pen -
den te men te da na tu re za e da for ma de con tra ta ção.
....................................................................................

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.

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

TÍTULO VII
Do Pro ces so de Mul tas Admi nis tra ti vas

CAPÍTULO I
Da Fiscalização, da Autuação e da

Impo si ção de Multas*

Art. 626. Incum be às au to ri da des com pe ten tes
do Mi nis té rio do Tra ba lho, ou àque las que exer çam
fun ções de le ga das, a fis ca li za ção do fiel cum pri men -
to das nor mas de pro te ção ao tra ba lho.



Pa rá gra fo úni co. Os fis ca is do Insti tu to Na ci o nal
de Se gu ri da de So ci al e das en ti da des pa ra es ta ta is
em ge ral, de pen den tes do Mi nis té rio do Tra ba lho, se -
rão com pe ten tes para a fis ca li za ção a que se re fe re o
pre sen te ar ti go, na for ma das ins tru ções que fo rem
ex pe di das pelo Mi nis tro do Tra ba lho.

Art. 627. A fim de pro mo ver a ins tru ção dos res -
pon sá vel no cum pri men to das leis de pro te ção do tra -
ba lho, a fis ca li za ção de ve rá ob ser var o cri té rio de du -
pla vi si ta nos se guin tes ca sos:

a) quan do ocor rer pro mul ga ção ou ex pe di ção
de no vas leis, re gu la men tos ou ins tru ções mi nis te ri a -
is, sen do que, com re la ção ex clu si va men te a es ses
atos, será fe i ta ape nas a ins tru ção dos res pon sá ve is;

b) em se re a li zan do a pri me i ra ins pe ção dos es -
ta be le ci men tos ou dos lo ca is de tra ba lho, re cen te -
men te ina u gu ra dos ou em pre en di dos.

Art. 627-A. Po de rá ser ins ta u ra do pro ce di men to
es pe ci al para a ação fis cal, ob je ti van do a ori en ta ção
so bre o cum pri men to das leis de pro te ção ao tra ba -
lho, bem como a pre ven ção e o sa ne a men to de in fra -
ções à le gis la ção me di an te Ter mo de Com pro mis so,
na for ma a ser dis ci pli na da no Re gu la men to da Inspe -
ção do Tra ba lho.

* Arti go acres cen ta do pela Me di da Pro vi só ria nº 1.952-20,
de 3-2-2000.

Art. 628. Sal vo o dis pos to nos arts. 627 e 627-A,
a toda ve ri fi ca ção em que o Au di tor-Fis cal do Tra ba -
lho con clu ir pela exis tên cia de vi o la ção de pre ce i to le -
gal deve cor res pon der, sob pena de res pon sa bi li da de 
ad mi nis tra ti va, a la vra tu ra de auto de in fra ção.

§ 1º Fi cam as em pre sas obri ga das a pos su ir o li -
vro in ti tu la do Inspe ção do Tra ba lho“, cujo mo de lo será 
apro va do por por ta ria mi nis te ri al.

§ 2º Nes se li vro, re gis tra rá o agen te da ins pe ção 
sua vi si ta ao es ta be le ci men to, de cla ran do a data e a
hora do iní cio e tér mi no da mes ma, bem como o re -
sul ta do da ins pe ção, nele con sig nan do, se for o caso,
to das as ir re gu la ri da des ve ri fi ca das e as exi gên ci as
fe i tas, com os res pec ti vos pra zos para seu aten di -
men to, e, ain da, de modo le gí vel, os ele men tos de
sua iden ti fi ca ção fun ci o nal.

§ 3º Com pro va da a má-fé do agen te da ins pe -
ção, quan to à mis são ou lan ça men to de qual quer ele -
men to no li vro, res pon de rá ele por fal ta gra ve no cum -
pri men to do de ver, fi can do pas sí vel, des de logo, da
pena de sus pen são até 30 (trin ta) dias, ins ta u ran -
do-se, obri ga to ri a men te, em caso de re in ci dên cia, in -
qué ri to ad mi nis tra ti vo.

§ 4º A la vra tu ra de au tos con tra em pre sas fic tí ci -
as e de en de re ços ine xis ten tes, as sim como a apre -

sen ta ção de fal sos re la tó ri os, cons ti tui fal ta gra ve, pu -
ní vel na for ma do § 3º.

Art. 629. O auto de in fra ção será la vra do em du -
pli ca ta, nos ter mos dos mo de los e ins tru ções ex pe di -
dos, sen do uma via en tre gue ao in fra tor, con tra re ci -
bo, ou ao mes mo en vi a da, den tro de 10 (dez) dias da
la vra tu ra, sob pena de res pon sa bi li da de, em re gis tro
pos tal, com fran quia e re ci bo de vol ta.

§ 1º O auto não terá o seu va lor pro ban te con di -
ci o na do à as si na tu ra do in fra tor ou de tes te mu nhas, e
será la vra do no lo cal da ins pe ção, sal vo ha ven do mo -
ti vo jus ti fi ca do que será de cla ra do no pró prio auto,
quan do en tão de ve rá ser la vra do no pra zo de 24 (vin -
te e qua tro) ho ras, sob pena de res pon sa bi li da de.

§ 2º La vra do o auto de in fra ção, não po de rá ele
ser inu ti li za do, nem sus ta do o cur so do res pec ti vo
pro ces so, de ven do o agen te da ins pe ção apre sen -
tá-lo à au to ri da de com pe ten te, mes mo se in ci dir em
erro.

§ 3º O in fra tor terá, para apre sen tar de fe sa, o
pra zo de 10 (dez) dias con ta dos do re ce bi men to do
auto.

§ 4º O auto de in fra ção será re gis tra do com a in -
di ca ção su má ria de seus ele men tos ca rac te rís ti cos,
em li vro Pró prio que de ve rá exis tir em cada ór gão fis -
ca li za dor de modo a as se gu rar o con tro le do seu pro -
ces sa men to.

Art. 630. Ne nhum agen te da ins pe ção po de rá
exer cer as atri bu i ções do seu car go sem exi bir a car -
te i ra de iden ti da de fis cal, de vi da men te au ten ti ca da,
for ne ci da pela au to ri da de com pe ten te.

§ 1º É pro i bi da a ou tor ga de iden ti da de fis cal a
quem não es te ja au to ri za do, em ra zão do car go ou
fun ção, a exer cer ou pra ti car, no âm bi to da le gis la ção
tra ba lhis ta, atos de fis ca li za ção.

§ 2º A cre den ci al a que se re fe re este ar ti go de -
ve rá ser de vol vi da para inu ti li za ção, sob as pe nas da
lei, em ca sos de pro vi men to em ou tro car go pú bli co,
exo ne ra ção ou de mis são, bem como nos de li cen ci a -
men to por pra zo su pe ri or a 60 (ses sen ta) dias e de
sus pen são do exer cí cio do car go.

§ 3º O agen te da ins pe ção terá li vre aces so a to -
das as de pen dên ci as dos es ta be le ci men tos su je i tos
ao re gi me da le gis la cão tra ba lhis ta sen do as em pre -
sas, por seus di ri gen tes, ou pre pos tos, obri ga das a
pres tar-lhe os es cla re ci men tos ne ces sá ri os ao de -
sem pe nho de suas atri bu i ções le ga is e a exi bir-lhe,
quan do exi gi dos, qua is quer do cu men tos que di gam
res pe i to ao fiel cum pri men to das nor mas de pro te ção
ao tra ba lho.



§ 4º Os do cu men tos su je i tos à ins pe ção de ve -
rão per ma ne cer, sob as pe nas da lei, nos lo ca is de
tra ba lho, so men te se ad mi tin do, por ex ce ção, a cri té -
rio da au to ri da de com pe ten te, se jam os mes mos
apre sen ta dos em dia e hora pre vi a men te fi xa dos pelo 
agen te da ins pe ção.

§ 5º No ter ri tó rio do exer cí cio de sua fun ção, o
agen te da ins pe ção go za rá de pas se li vre nas em pre -
sas de trans por tes, pú bli cas ou pri va das, me di an te a
apre sen ta ção da car te i ra de iden ti da de fis cal.

§ 6º A inob ser vân cia do dis pos to nos §§ 3º, 4º e
5º con fi gu ra rá re sis t ên cia ou em ba ra ço à fis ca li za ção
e jus ti fi ca rá a la vra tu ra do res pec ti vo auto de in fra ção, 
co mi na da a mul ta de va lor igual a 15 (quin ze) ve zes o
va lor de re fe rên cia re gi o nal até 150 (cen to e cin qüen -
ta) ve zes esse va lor, le van do-se em con ta, além das
cir cuns tân ci as ate nu an tes ou agra van tes, a si tu a ção
eco nô mi co-fi nan ce i ra do in fra tor e os me i os a seu al -
can ce para cum prir a lei.

§ 7º Para o efe i to do dis pos to no § 5º, a au to ri da -
de com pe ten te di vul ga rá, em ja ne i ro e ju lho de cada
ano, a re la ção dos agen tes da ins pe ção ti tu la res da
car te i ra de iden ti da de fis cal.

§ 8º As au to ri da des po li ci a is, quan do so li ci ta -
das, de ve rão pres tar aos agen tes da ins pe ção a as -
sis tên cia de que ne ces si ta rem para o fiel cum pri men -
to de suas atri bu i ções le ga is.

Art. 631. Qu al quer fun ci o ná rio pú bli co fe de ral,
es ta du al ou mu ni ci pal, ou re pre sen tan te le gal de as -
so ci a ção sin di cal, po de rá co mu ni car à au to ri da de
com pe ten te do Mi nis té rio do Tra ba lho as in fra ções
que ve ri fi car.

Pa rá gra fo úni co. De pos se des sa co mu ni ca ção,
a au to ri da de com pe ten te pro ce de rá des de logo às
ne ces sá ri as di li gên ci as, la vran do os au tos de que
haja mis ter.

Art. 632. Po de rá o au tu a do re que rer a au diên cia
de tes te mu nhas e as di li gên ci as que lhe pa re ce rem ne -
ces sá ri as à elu ci da ção do pro ces so, ca ben do, po rém, à
au to ri da de, jul gar da ne ces si da de de tais pro vas.

Art. 633. Os pra zos para de fe sa ou re cur so po -
de rão ser pror ro ga dos de acor do com des pa cho ex -
pres so da au to ri da de com pe ten te, quan do o au tu a do
re si dir em lo ca li da de di ver sa da que la onde se achar
essa au to ri da de.

Art. 634. Na fal ta de dis po si ção es pe ci al, a im po -
si ção das mul tas in cum be às au to ri da des re gi o na is
com pe ten tes em ma té ria de tra ba lho, na for ma es ta -
be le ci da por este Tí tu lo.

Pa rá gra fo úni co. A apli ca ção da mul ta não exi mi -
rá o in fra tor da res pon sa bi li da de em que in cor rer por
in fra ção das leis pe na is.

CAPÍTULO II
Dos Re cur sos

Art. 635. De toda de ci são que im pu ser mul ta por
in fra ção das leis e dis po si ções re gu la do ras do tra ba -
lho, e não ha ven do for ma es pe ci al de pro ces so, ca be -
rá re cur so para o Di re tor-Ge ral do De par ta men to ou
Ser vi ço do Mi nis té rio do Tra ba lho que for com pe ten te
na ma té ria.

Pa rá gra fo úni co. As de ci sões se rão sem pre fun -
da men ta das.

Art. 636. Os re cur sos de vem ser in ter pos tos no
pra zo de 10 (dez) dias, con ta dos do re ce bi men to da
no ti fi ca ção, pe ran te a au to ri da de que hou ver im pos to
a mul ta, a qual, de po is de os in for mar, en ca mi -
nhá-los-á à au to ri da de de ins tân cia su pe ri or.

§ 1º O re cur so só terá se gui men to se o in te res -
sa do o ins tru ir com a pro va do de pó si to da mul ta.

§ 2º A no ti fi ca ção so men te será re a li za da por
meio de edi tal, pu bli ca da no ór gão ofi ci al, quan do o
in fra tor es ti ver em lu gar in cer to e não sa bi do.

§ 3º A no ti fi ca ção de que tra ta este ar ti go fi xa rá
igual men te o pra zo de 10 (dez) dias para que o in fra -
tor re co lha o va lor da mul ta, sob pena de co bran ça
exe cu ti va.

§ 4º As gui as de de pó si to ou re co lhi men to se rão 
emi ti das em 3 (três) vias e o re co lhi men to da mul ta
de ve rá pro ce der-se den tro a 5 (cin co) dias às re par ti -
ções fe de ra is com pe ten tes, que es cri tu ra rão a re ce i ta 
a cré di to do Mi nis té rio do Tra ba lho.

§ 5º A se gun da via da guia de re co lhi men to será
de vol vi da pelo in fra tor à re par ti ção que a emi tiu, até o
sex to dia de po is de sua ex pe di ção, para a aver ba ção
no pro ces so.

§ 6º A mul ta será re du zi da de 50% (cin qüen ta
por cen to) se o in fra tor, re nun ci an do ao re cur so, a re -
co lher ao Te sou ro Na ci o nal den tro do pra zo de 10
(dez) dias con ta dos do re ce bi men to da no ti fi ca ção ou
da pu bli ca ção do edi tal

§ 7º Para a ex pe di ção da guia, no caso do § 6º,
de ve rá o in fra tor jun tar a no ti fi ca ção com a pro va da
data do seu re ce bi men to, ou a fo lha do ór gão ofi ci al
que pu bli cou o edi tal.

Art. 637. De to das as de ci sões que pro fe ri rem
em pro ces sos de in fra ção das leis de pro te ção ao tra -
ba lho e que im pli quem ar qui va men to des tes, ob ser -
va do o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 635, de ve -



rão as au to ri da des pro la to ras re cor rer de ofí cio para a 
au to ri da de com pe ten te de ins tân cia su pe ri or.

Art. 638. Ao Mi nis tro do Tra ba lho é fa cul ta do
avo car ao seu exa me e de ci são, den tro de 90 (no ven -
ta) dias do des pa cho fi nal do as sun to, ou no cur so do
pro ces so, as ques tões re fe ren tes é fis ca li za ção dos
pre ce i tos es ta be le ci dos nes ta Con so li da ção.

CAPÍTULO III
Do Depósito da Inscrição e da Cobrança

Art. 639. Não sen do pro vi do o re cur so, o de pó si -
to se con ver te rá em pa ga men to.

Art. 640. É fa cul ta do às De le ga ci as Re gi o na is
do Tra ba lho, na con for mi da de de ins tru ções ex pe di -
das pelo Mi nis tro de Esta do, pro mo ver a co bran ça
ami gá vel das mul tas an tes do en ca mi nha men to dos
pro ces sos a co bran ça exe cu ti va.

Art 641. Não com pa re cen do o in fra tor, ou não
de po si tan do a im por tân cia da mul ta ou pe na li da de,
far-se-á a com pe ten te ins cri ção em li vro es pe ci al,
exis ten te nas re par ti ções das qua is se ti ver ori gi na do
mul ta ou pe na li da de, ou de onde te nha pro vin do a re -
cla ma ção que a de ter mi nou, sen do ex tra í da có pia au -
tên ti ca des sa ins cri ção e en vi a da às au to ri da des
com pe ten tes para a res pec ti va co bran ça ju di ci al, va -
len do tal ins tru men to como tí tu lo de dí vi da lí qui da e
cer ta.

Art. 642. A co bran ça ju di ci al das mul tas im pos -
tas pe las au to ri da des ad mi nis tra ti vas do tra ba lho
obe de ce rá ao dis pos to na le gis la ção apli cá vel à co -
bran ça da dí vi da ati va da União, sen do pro mo vi da, no
Dis tri to Fe de ral e nas ca pi ta is dos Esta dos em que
fun ci o na rem Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho, pela
Pro cu ra do ria da Jus ti ça do Tra ba lho, e nas de ma is lo -
ca li da des, pelo Mi nis té rio Pú bli co Esta du al, nos ter -
mos do De cre to-Lei nº 960, de l7 de de zem bro de
1938.

Pa rá gra fo úni co. (Re vo ga do pelo Dec.-Lei nº
9.509, de 24-7-1946.)

PARECER Nº 1.435, 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 117, de 2001, (nº 3.447/2000,
na Casa de ori gem), de ini ci a ti vas do Pre -
si den te da Re pú bli ca, que Alte ra dis po si -
ti vos da Lei nº  5.869, de ja ne i ro de 1973 –
Có di go de Pro ces so Ci vil, re fe ren tes a re -
cur sos e ao re e xa me ne ces sá rio.

Relator: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 117, de 2001,
tem como ob je ti vo al te rar dis po si ti vos re la ti vos ao Có -
di go de Pro ces so Ci vil – CPC.

Nes se sen ti do, o art. 1º da pro po si ção sob exa -
me pro põe a al te ra ção da re da ção de di ver sos dis po -
si ti vos da Lei pro ces su al ci vil, con for me ve re mos a
se guir.

Pre ten de-se al te rar o tex to do art. 475, que cu i -
da das sen ten ças de pri me i ra ins tân cia que só pro du -
zem efe i tos de po is de con fir ma das por Tri bu nal.

Assim, de i xa-se ex pres so que as sen ten ças
pro fe ri das con tra o Dis tri to Fe de ral tam bém re que rem 
a con fir ma ção por Tri bu nal, bem como as pro fe ri das
con tra as au tar qui as e fun da ções de di re i to pú bli co.
Isso, além das pro fe ri das con tra a União, os Esta dos
e o Dis tri to Fe de ral con so an te já es ta tu í do hoje. Exce -
tu am-se, en tre tan to, des sa re gra, as ações em que o
va lor cer to da ca u sa não ex ce da a ses sen ta sa lá ri os
mí ni mos ou aque las em que a sen ten ça es ti ver fun da -
da em ju ris pru dên cia do ple ná rio do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral ou do Tri bu nal su pe ri or com pe ten te.

Ade ma is, fi cam tam bém de pen den tes da de ci -
são do se gun do grau de ju ris di ção as sen ten ças que
jul ga rem pro ce den tes em bar gos à exe cu ção de dí vi -
da ati va da Fa zen da Pú bli ca.

Por ou tro lado, não está mais obri ga da à con fir -
ma ção por Tri bu nal sen ten ça que anu lar ca sa men to,
nem a que jul gar im pro ce den te a exe cu ção de dí vi da
ati va da Fa zen da Pú bli ca.

Ou tros sim, pas sa a ser obri ga ção do Pre si den te 
do Tri bu nal per ti nen te evo car os au tos das es pé ci es
de pro ces sos aci ma ci ta dos, quan do o juiz não or de -
nar a sua re mes sa à Cor te.

De ou tra par te, al te ra-se o tex to do art. 498 para
es ta be le cer que, quan do a par te pre ten der in ter por,
no mes mo pro ces so, em bar gos in frin gen tes e re cur so 
ex tra or di ná rio ou es pe ci al, em ra zão de cons ta rem do 
acór dão, de que se quer re cor rer, tan to de ci são por
ma i o ria como de ci são unâ ni me, pri me i ro se apre sen -
tam os em bar gos, fi can do so bres ta do o pra zo para a
pro po si ção do re cur so ex tra or di ná rio, ou es pe ci al, até 
a in ti ma ção da de ci são da que les. Hoje, a  in ter po si ção 
é fe i ta si mul ta ne a men te, fi can do so bres ta da a de ci -
são do re cur so ex tra or di ná rio ou es pe ci al até a de ci -
são so bre os em bar gos.

Além dis so, me di an te a adi ção de pa rá gra fo úni -
co ao art. 498, pre ten de-se fir mar que, quan do não fo -
rem in ter pos tos em bar gos in frin gen tes, o pra zo para
re cur so re la ti vo à par te unâ ni me da de ci são terá



como dia de ini cio aque le em que tran si tar em jul ga do
a par te de ci di da por ma i o ria de vo tos.

Pro põe-se, tam bém, acres cen tar § 3º ao art.
515 do CPC, com o fim de fir mar que, nos ca sos de
ex tin ção do pro ces so sem jul ga men to do mé ri to, o Tri -
bu nal pode jul gar des de logo a lide, se a ca u sa ver sar
ques tão ex clu si va men te de di re i to e es ti ver em con di -
ções de ime di a to jul ga men to.

Obje ti va-se, ain da, adi tar in ci so VII ao art. 520,
para es ta be le cer que ape la ção in ter pos ta con tra sen -
ten ça que con fir mar a an te ci pa ção dos efe i tos de tu -
te la an te ci pa da con ce di da será re ce bi da com efe i to
ape nas de vo lu ti vo.

Já as al te ra ções pro pos tas para os arts. 523,
526 e 527 da Lei pro ces su al ci vil tra tam do re cur so de
agra vo. A al te ra ção do § 2º do art. 523 am plia de cin co 
para dez dias o pra zo para que o agra va do seja ou vi -
do an tes da de ci são do juiz so bre o agra vo re ti do. Já a
mu dan ça no § 4º do mes mo ar ti go ob je ti va fir mar que
o agra vo fi ca rá sem pre re ti do nos au tos tam bém nos
ca sos das de ci sões pro fe ri das na au diên cia de ins tru -
ção e jul ga men to, além dos ca sos de de ci sões pos te -
ri o res à sen ten ça, sal vo as se guin tes ex ce ções: se o
dano for de di fí cil e in cer ta re pa ra ção; se hou ver inad -
mis são da ape la ção; e se a de ci são for re la ti va ao efe -
i to em que a ape la ção é re ce bi da. Nes ses ca sos, o
agra vo po de rá ser fe i to por ins tru men to pró prio, apar -
ta do dos au tos.

Por ou tro lado, ob je ti va-se acres cen tar pa rá gra -
fo úni co ao art. 526 do Di plo ma le gal em pa u ta, para
es ta be le cer que, se o agra van te não re que rer a jun ta -
da, aos au tos do pro ces so, de có pia da pe ti ção do
agra vo de ins tru men to e do com pro van te de sua in ter -
po si ção, de ve rá ter o seu agra vo inad mi ti do.

Pre ten de-se, tam bém, al te rar os ter mos do art.
527, com a fi na li da de de fa cul tar ao re la tor do agra vo
de ins tru men to as se guin tes hi pó te ses: 1ª – ne gar se -
gui men to ao agra vo, li mi nar men te nos ca sos ar ro la -
dos no art. 557; 2ª – con ver ter o agra vo de ins tru men -
to em agra vo re ti do, sal vo quan do se tra tar de pro vi -
são ju ris di ci o nal de ur gên cia ou hou ver pe ri go de le -
são gra ve e de di fí cil ou in cer ta re pa ra ção, re me ten do 
os res pec ti vos au tos ao ju í zo da ca u sa, onde se rão
apen sa dos aos prin ci pa is, ca ben do, não obs tan te,
agra vo des sa de ci são ao ór gão co le gi a do com pe ten -
te; 3ª – atri bu ir efe i to sus pen si vo ao agra vo (art. 558);
4ª – de fe rir, em an te ci pa ção de tu te la, to tal ou par ci al -
men te, a pre ten são re cur sal, co mu ni can do ao juiz sua 
de ci são. Ou tros sim, a in ti ma ção pas sa rá a ser fe i ta
me di an te a pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al tam bém nas
co mar cas cujo ex pe di en te fo ren se for pu bli ca do nes -

se ór gão, além das co mar cas que se di a rem Tri bu nal,
onde hoje isso já ocor re.

De ou tra par te, pro põe-se al te rar a dis ci pli na
dos em bar gos in frin gen tes (art. 530 e se guin tes do
CPC) para res trin gir esse re cur so aos ca sos em que o 
acór dão não unâ ni me hou ver re for ma do a sen ten ça
de mé ri to, em grau de ape la ção, ou quan do hou ver
jul ga do pro ce den te ação res ci só ria. Hoje, ca bem es -
ses em bar gos qual quer que seja a de ci são ado ta da.

Além do art. 530, al te ra-se, tam bém, o art. 531
para es ta tu ir que o re la tor dos em bar gos in frin gen tes
só de ci di rá so bre a sua ad mis si bi li da de, ou não, após
aber tu ra de vis ta para que o re cor ri do ma ni fes te as
suas con tra-ra zões, ma té ria que hoje cons ta do art.
534, dis po si ti vo que, por sua vez, pas sa a re gis trar
que, caso a nor ma re gi men tal de ter mi ne a es co lha de 
novo re la tor, esta re ca i rá, se pos sí vel, em juiz que não 
haja par ti ci pa do do jul ga men to an te ri or, ma té ria hoje
pre sen te no art. 533. Por sua vez, esse úl ti mo dis po si -
ti vo pas sa a fir mar que os em bar gos in frin gen tes,
uma vez ad mi ti dos, se rão pro ces sa dos e jul ga dos
con for me dis pu ser o re gi men to do Tri bu nal.

Re gis tre-se, igual men te, que se pro põe nova
nor ma para o ca put do art. 542 da Lei Pro ces su al Ci -
vil. Hoje, esse pre cep ti vo dis põe que, uma vez re ce bi -
da a pe ti ção re fe ren te a re cur so es pe ci al ou a re cur so
ex tra or di ná rio pela se cre ta ria do Tri bu nal e nes se lo -
cal pro to co la da, será in ti ma do o re cor ri do, abrin -
do-se-lhe vis ta para apre sen tar con tra-ra zões. O novo 
tex to su pri me a ne ces si da de de que o re cur so seja
pro to co la do na se cre ta ria da cor te.

A mo di fi ca ção do § 1º do art. 544 con fe re ao ad -
vo ga do, sob sua res pon sa bi li da de pes so al, a fa cul da -
de de de cla rar au tên ti cas as có pi as das pe ças do pro -
ces so que uti li zar para ins tru ir o agra vo de ins tru men -
to con tra de ci são que inad mi tir re cur so es pe ci al ou re -
cur so ex tra or di ná rio. Já a mo di fi ca ção do § 2º do mes -
mo art. 544 pre ce i tua que a pe ti ção do agra vo em tela
será di ri gi da à pre si dên cia do tri bu nal de ori gem, não
de pen den do do pa ga men to de cus tas e des pe sas
pos ta is, sen do o agra va do in ti ma do, de ime di a to,
para, no pra zo de dez dias, ofe re cer res pos ta, po den -
do ins truí- la com có pi as das pe ças que en ten der con -
ve ni en te. Em se gui da, su bi rá o agra vo ao tri bu nal su -
pe ri or, onde será pro ces sa do na for ma re gi men tal.

Por seu tur no, o pa rá gra fo úni co que se pre ten -
de acres cen tar ao art. 541 do CPC tem o ob je ti vo de
es ta tu ir que os ser vi ços de pro to co lo po de rão, a cri té -
rio do tri bu nal, ser des cen tra li za dos, me di an te de le -
ga ção a ofí ci os de jus ti ça de pri me i ro grau.



A nova re da ção pro pos ta para o ca put do art.
555 pro cu ra, de um lado, de i xar ex pres so que o jul ga -
men to por três ju í zes de tri bu nal se apli ca aos ca sos
de ape la ção e de agra vo de ins tru men to. Por ou tro
lado, o novo tex to pre ten di do para o § 1º do mes mo
ar ti go per mi te que o re la tor pro po nha que o re cur so
seja jul ga do por ór gão co le gi a do que o re gi men to in -
di car, des de que ocor ra re le van te ques tão de di re i to
que faça con ve ni en te pre ve nir ou com por di ver gên cia
en tre tur mas ou câ ma ras do Tri bu nal e des de que o
ór gão co le gi a do pro vo ca do re co nhe ça o in te res se pú -
bli co na as sun ção de com pe tên cia.

Já o tex to pro pos to para o § 2º do art. 555 é o
tex to hoje cons tan te do atu al pa rá gra fo úni co.

Por fim, o art. 2º da pro po si ção sob exa me con -
tém a cláu su la de vi gên cia, es ta tu in do esta para três
me ses após a pu bli ca ção da Lei que se quer apro var.

Não há emen das apre sen ta das.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di -
ci da de e re gi men ta li da de da pro po si ção sob exa me e, 
tam bém, so bre o seu mé ri to, uma vez que se tra ta de
ma té ria ati nen te a di re i to pro ces su al (art. 101, in ci so I, 
com bi na do com in ci so II, alí nea d, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral).

A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê que di re i to pro ces -
su al é ma té ria cuja le gis la ção com pe te pri va ti va men -
te à União (art. 22, I). Ou tros sim, cabe ao Con gres so
Na ci o nal, com a san ção do Pre si den te da Re pú bli ca,
le gis lar so bre to das as ma té ri as da com pe tên cia da
União (art. 48).

Ade ma is, cabe a esta Casa re ver pro je to de lei
que teve a sua tra mi ta ção ini ci a da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos (art. 65).

Des sa for ma, no que diz res pe i to à cons ti tu ci o -
na li da de do pro je to de lei de que se tra ta, o nos so en -
ten di men to é o de que nada obs ta a sua li vre tra mi ta -
ção nes ta Casa. E, igual men te, se gun do nos pa re ce,
es tão aten di dos os re qui si tos de ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de.

No que res pe i ta ao mé ri to, a ini ci a ti va ora em
dis cus são se in se re no con tex to de re for ma do nos so
Có di go de Pro ces so Ci vil que vem sen do le va da a
efe i to pelo Con gres so Na ci o nal já há al guns anos, au -
xi li a do por ju di ci o sa Co mis são, com pos ta por ilus tres
ju ris tas, que es tão tra ba lhan do na ma té ria des de
1991.

Com efe i to, em vez de se bus car re for mu lar de
uma só vez toda a lei pro ces su al ci vil, di plo ma le gal
que con tém mais mil e du zen tos ar ti gos, mu i tos sub -
di vi di dos em pa rá gra fos, in ci sos e alí ne as, op tou-se,
a nos so ver, cor re ta men te, por atu a li zar o CPC por tó -
pi cos, me di an te a ela bo ra ção de pro po si ções pon tu a is.

Nes se sen ti do, di ver sas al te ra ções vêm sen do
fe i tas à nos sa lei pro ces su al ci vil. Des ta fe i ta, está-se
al te ran do di ver sos dis po si ti vos do CPC que dis ci pli -
nam os re cur sos, con for me pas sa mos ago ra a tra tar.

No que diz res pe i to às al te ra ções no tex to do
art. 475, cabe ano tar que, con so an te en ten de mos, as 
en ti da des pú bli cas, me di da que seu pa tri mô nio é pú -
bli co, por tan to, da pro pri e da de de to dos os ci da dãos,
de vem ter man ti do o be ne fí cio do cha ma do re cur so
de ofí cio pelo qual as sen ten ças de pri me i ra ins tân cia
só pro du zem efe i tos de po is de con fir ma das por Tri bu nal.

Sem em bar go, pa re ce-nos ade qua do e ra zoá vel 
a al te ra ção con ti da na pro po si ção sob exa me, que ex -
ce tua des sa re gra as ações em que o va lor cer to da
ca u sa não ex ce da a ses sen ta sa lá ri os mí ni mos ou
quan do a sen ten ça es ti ver fun da da em ju ris pru dên cia 
do Ple ná rio do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ou do Tri bu -
nal su pe ri or com pe ten te.

Tal pro pos ta, além de fa zer jus ti ça so ci al, à me -
di da que apo sen ta dos e pen si o nis tas do Esta do, en -
tre ou tros li ti gan tes de ca u sas de me nor va lor, te rão
as suas ações de ci di das em me nos tem po do que
hoje, con tri bu i rá, tam bém, para de sa fo gar os Tri bu na is,
hoje abar ro ta dos de ca u sas re pe ti ti vas.

Igual men te acer ta da, con so an te en xer ga mos, a 
re vo ga ção da nor ma que obri ga as sen ten ças anu la -
tó ri as de ca sa men to a se rem re vis tas obri ga to ri a -
men te pelo Tri bu nal de Jus ti ça. Tal com pul so ri e da de
não tem mais sen ti do em sis te ma ju rí di co que já há
um quar to de sé cu lo ad mi te o di vór cio.

Por ou tro lado, de acor do com a pro po si ção ora
em dis cus são tam bém não fi ca rá mais obri ga da à
con fir ma ção por Tri bu nal sen ten ça que jul gar im pro -
ce den te a exe cu ção de dí vi da ati va da Fa zen da Pú bli -
ca, subs ti tu í da, tal obri ga ção, pela apli ca ção do re cur -
so de ofí cio nos em bar gos à exe cu ção de dí vi da ati va
da Fa zen da Pú bli ca, per mu ta que nos pa re ce ra zoá vel.

De ou tra par te, afi gu ra-se-nos cor re ta a al te ra -
ção do art. 498, pois hoje os em bar gos in frin gen tes e
o re cur so ex tra or di ná rio ou es pe ci al são apre sen ta -
dos si mul ta ne a men te. Entre tan to, o re cur so ex tra or di -
ná rio, ou es pe ci al, tem a res pec ti va apre ci a ção so -
bres ta da até a de ci são so bre os em bar gos. Ora, pa re -
ce-nos que vai ao en con tro da ló gi ca e da ra zo a bi li da -
de es ta be le cer que pri me i ro se apre sen tem os em -



bar gos, fi can do so bres ta do o pra zo para a pro po si ção 
do re cur so ex tra or di ná rio ou es pe ci al, até que haja
de ci são so bre aque les.

Do mes mo modo, pa re ce-nos ade qua do es ta -
be le cer que, quan do não fo rem in ter pos tos em bar gos 
in frin gen tes, o pra zo para re cur sos re la ti vo à par te
unâ ni me da de ci são terá como dia de iní cio aque le
em que tran si tar em jul ga do a par te de ci di da por
ma i o ria de vo tos.

Qu an to à mo di fi ca ção pro pos ta no § 3º do art. 515,
tam bém ela vai fa vo re cer a ce le ri da de pro ces su al, ao
per mi tir ao Tri bu nal de ci dir, de pron to, a lide, nos ca -
sos em que a ca u sa ver sar tema ex clu si va men te de
di re i to e já hou ver ju ris pru dên cia as sen ta da.

Vai, igual men te, no rumo de uma pres ta ção ju di -
ci al mais efe ti va a mu dan ça no art. 520 do CPC, uma
vez que se am plia o rol das ape la ções que têm efe i to
ape nas de vo lu ti vo, ao se es ta tu ir que não fi ca rá sus -
pen sa a efi cá cia da sen ten ça de pri me i ro grau que
con fir mar a an te ci pa ção dos efe i tos da tu te la an te ci -
pa da.

No que se re fe re ao art. 523, por um lado, pro cu -
ra-se de i xar ex pres so o di re i to do exer cí cio do con tra -
di tó rio pela par te agra va da e, por ou tro lado, se am -
plia as hi pó te ses em que o agra vo fica re ti do nos au -
tos tam bém para os ca sos das de ci sões pro fe ri das na 
au diên cia de ins tru ção e jul ga men to. Tal me di da tam -
bém aju da rá à agi li za ção das de ci sões pro ces su a is,
pois o agra vo re ti do tem, como re gra, tra mi ta ção mais
cé le re que o apar ta do dos au tos.

Por ou tro lado, con so an te nos pa re ce, o pa rá -
gra fo úni co que se quer adi tar ao art. 526 do di plo ma
le gal em pa u ta es cla re ce, ade qua da men te, que o
agra van te fica obri ga do a re que rer jun ta da, aos au tos
do pro ces so, de có pia da pe ti ção do agra vo de ins tru -
men to e do com pro van te de sua in ter po si ção, sob
pena de ter o agra vo inad mi ti do.

Já a nova re da ção pro pos ta para o art. 527 da lei 
pro ces su al ci vil, além de dar me lhor re da ção ao con -
jun to des se ar ti go, pre ten de fa cul tar ao re la tor do
agra vo de ins tru men to con ver ter o agra vo de ins tru -
men to em agra vo re ti do, sal vo as ex ce ções aba i xo re -
gis tra das. Tal me di da tam bém con tri bu i rá para o de -
sa fo go dos Tri bu na is, pois é avo lu ma da a quan ti da de
de agra vos de ins tru men to que tra mi tam pe los Tri bu -
na is.

Ou tros sim, tal me di da não po de rá ser ado ta da
quan do se tra tar de pro vi são ju ris di ci o nal de ur gên cia
ou hou ver pe ri go de le são gra ve e de di fí cil ou in cer ta
re pa ra ção, bem como ca be rá sem pre agra vo, pela

par te in te res sa da, da de ci são do re la tor ao ór gão co -
le gi a do com pe ten te, o que é de jus ti ça.

Ade ma is, per ma ne ce a nor ma do art. 527, que
per mi te ao re la tor de fe rir, em an te ci pa ção de tu te la,
to tal ou par ci al men te, a pre ten são re cur sal, co mu ni -
can do ao juiz sua de ci são.

De ou tra par te, igual men te dig nas de en cô mi os
as al te ra ções fe i tas no re gi me dos cha ma dos em bar -
gos in frin gen tes. Com efe i to, pela pro pos ta de nova
re da ção para o art. 530, só ca be rá esse re cur so quan -
do o acór dão hou ver re for ma do a sen ten ça re cor ri da,
ou jul ga do pro ce den te a ação res ci só ria, não ca ben -
do mais quan do hou ver con fir ma do a sen ten ça de
que se re cor reu ou de cla ra do im pro ce den te a res ci -
só ria.

Além do art. 530, trans fe re-se para o art. 531
ma té ria hoje cons tan te do art. 534 e que es ta tui que o
re la tor dos em bar gos in frin gen tes só de ci di rá so bre a
sua ad mis si bi li da de, ou não, após a aber tu ra de vis ta
para que o re cor ri do ma ni fes te as suas con tra-ra zões. 
Por seu tur no, o art. 534 pas sa a re gis trar que, caso a
nor ma re gi men tal de ter mi ne a es co lha de novo re la -
tor, esta re ca i rá, se pos sí vel, em juiz que não haja
par ti ci pa do do jul ga men to an te ri or, ma té ria hoje pre -
sen te no art. 533.

Vai tam bém no rumo de uma me lhor pres ta ção
ju ris di ci o nal a des re gu la men ta ção pro pos ta pela
nova re da ção do art. 533 à me di da que trans fe re para
o re gi men to de cada tri bu nal o pro ce di men to para o
pro ces sa men to e jul ga men to dos em bar gos in frin -
gen tes.

Qu an to ao art. 542, tam bém vai no ca mi nho da
des re gu la men ta ção e da agi li za ção pro ces su al a su -
pres são da obri ga ção de se pro to co lar o re cur so ex -
tra or di ná rio ou es pe ci al na se cre ta ria do tri bu nal, pas -
san do esse pro to co lo a ser fe i to nos ter mos do re gi -
men to in ter no da Cor te cor res pon den te.

Tam bém elo giá vel e des bu ro cra ti zan te a mo di fi -
ca ção do § 1º do art. 544, que con fe re ao ad vo ga do a
fa cul da de de de cla rar au tên ti cas as có pi as das pe ças
do pro ces so que uti li zar para ins tru ir o agra vo de ins -
tru men to con tra de ci são que inad mi tir re cur so es pe ci -
al ou re cur so ex tra or di ná rio. Em caso de fal si da de,
fica su je i to às pe nas da lei, em face do cri té rio da res -
pon sa bi li da de pes so al.

Igual men te des bu ro cra ti zan te a dis pen sa do pa -
ga men to de cus tas e des pe sas pos ta is con ti da no §
2º do art. 544, pois tais quan ti as, em bo ra sim bó li cas e
sem ma i or re per cus são eco nô mi ca, se não re co lhi -
das, po dem re sul tar em de ser ção e aca bam por to -
mar tem po e atra sar pro ces sos.



Ain da na li nha da des re gu la men ta ção e do es tí -
mu lo à au to no mia ad mi nis tra ti va dos Tri bu na is o pa rá -
gra fo úni co que se pre ten de acres cen tar ao art. 547
do Có di go em pa u ta, com o ob je ti vo de es ta tu ir que os 
ser vi ços de pro to co lo po de rão, a cri té rio do tri bu nal,
ser des cen tra li za dos, me di an te de le ga ção a ofí ci os
de jus ti ça de pri me i ro grau.

No que se re fe re à nova re da ção pro pos ta para
o ca put do art. 555, tem ela o ob je ti vo de de i xar ex -
pres so que o jul ga men to por três ju í zes de tri bu nal se
apli ca aos ca sos de ape la ção e de agra vo de ins tru -
men to. Já o novo tex to pre ten di do para o § lº do mes -
mo ar ti go con tri bu i rá para a uni da de da ju ris pru dên -
cia, com o ob je ti vo de pre ve nir ou com por di ver gên cia
en tre tur mas ou câ ma ras de Tri bu nal, e tam bém em
fa vor de uma pres ta ção ju ris di ci o nal me nos de mo ra -
da, o que é do in te res se de to dos.

De res to, o tex to pro pos to para o § 2º do art. 555
é o tex to cons tan te do atu al pa rá gra fo úni co, im pli can -
do mu dan ça ape nas to po ló gi ca.

Fi nal men te, quan to ao dis pos to no art. 2º da
pro po si ção de que se cu i da aqui, o pra zo de três me -
ses após a pu bli ca ção para que a lei que se quer
apro var en tre em vi gor visa con ce der tem po mí ni mo
para que os pro fis si o na is do Di re i to to mem co nhe ci -
men to e se pre pa rem para atu ar le van do em con ta as
al te ra ções que se rão efe ti va das.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li -
da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 117, de 2001, e, no mé ri to, pela sua
apro va ção.

Sala da Co mis são, 28 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bra,  Pre si den te – Osmar Dias,  re la tor
– Antô nio Car los Jú ni or – José Edu ar do Du tra –
Pe dro Si mon – Ma ria do Car mo Alves – Luiz Pon -
tes – Gér son Ca ma ta – Ro ber to Re quião – Luiz
Otá vio – João Alber to – Ade mir Andra de – Ro meu
Tuma (Sem voto) – José Agri pi no – Lú cio Alcân ta -
ra – José Fo ga ça – Bel lo Par ga – Fran ce li no Pe re i -
ra – Ma gui to Vi le la.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 

so bre:

I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -
i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;
....................................................................................

Art. 48 Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli -
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go -
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;
IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas;

XI – cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi -
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral;
Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de

4-6-98

“XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis -
tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei
de ini ci a ti va con jun ta dos Pre si den tes da
Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu ta dos, do
Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os art. 39,
§ 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.”

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



Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra em um só tur no de dis cus são e
vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.
....................................................................................

PARECER Nº 1.436, 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 48, de 2001,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ber nar do Ca bral, que al te ra o ca put
do art. 27 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Relator: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 48, de
2001, de au to ria do ilus tre Se na dor Ber nar do Ca bral
E ou tros Se nho res Se na do res, in ten ta dar nova re da -
ção ao ca put  do art. 27, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Eis os ter mos atu a is do tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 27. O nú me ro de De pu ta dos à
Assem bléia Le gis la ti va cor res pon de rá ao tri -
plo da re pre sen ta ção do Esta do na Câ ma ra
dos De pu ta dos e, atin gi do o nú me ro de trin -
ta e seis, será acres ci do de tan tos quan tos
fo rem os De pu ta dos Fe de ra is aci ma de
doze.

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

A re da ção ofe re ci da pela Pro pos ta as sim está
va za da:

Art. 27. O nú me ro de De pu ta dos às
Assem bléi as Le gis la ti vas, cor res pon de rá ao
tri plo da re pre sen ta ção do Esta do na Câ ma -
ra dos De pu ta dos e, atin gin do o nú me ro de
trin ta e seis, será acres ci do de tan tos quan -
tos fo rem os De pu ta dos aci ma de doze, não 
po den do nun ca ser in fe ri or ao nú me ro de
mem bros da Câ ma ra Mu ni ci pal da res pec ti -
va Ca pi tal. (Su bli nha mos).

Na Jus ti fi ca ção, os Au to res fun da men tam a pro -
pos ta, den tre ou tras, com as se guin tes con si de ra -
ções:

O ob je ti vo da pre sen te emen da é cor ri -
gir dis tor ção exis ten te em al guns es ta dos,
pro vo ca da pelo con fli to que há en tre o ar ti go 

27 da Cons ti tu i ção Fe de ral e a Le gis la ção
Ele i to ral, que fixa, em 33, o nú me ro de ve re -
a do res das ci da des bra si le i ras, com mais de 
um mi lhãs de ha bi tan tes.

Assim sen do, o nú me ro de re pre sen -
tan tes do le gis la ti vo mu ni ci pal de al gu mas
ca pi ta is – que é de trin ta e três ve re a do res – 
é su pe ri or ao dos es ta dos que so men te têm 
24 de pu ta dos para le gis lar para todo o Esta do.

II – Aná li se

Pre li mi nar men te, cons ta ta-se pre en cher a Pro -
pos ta sob co men to o quó rum mí ni mo 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.

Por ou tro lado, nela nada se en con tra em con -
tra di ção com as cláu su las pé tre as do in ci so IV, do
mes mo art. 60, da Lei Ma i or, ou com qua is quer ou tras
nor mas ou prin cí pi os cons ti tu ci o na is.

Qu an to ao mé ri to, re co men da-se ela por cor ri gir 
dis tor ção nor ma ti va evi den te, aten ta tó ria à ló gi ca in -
ter na do sis te ma re pre sen ta ti vo pro por ci o nal.

III – Voto

Ante todo o ex pos to, opi na mos pela apro va ção
da Pro pos ta de Emen da a Cons ti tu i ção sob exa me.

Sala da Co mis são, 28 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral,  Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor 
– Antô nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma – Ro ber to
Re quião  – Ro ber to Fre i re –  Mar lu ce Pin to – Ma gui -
to Vi le la  – José Edu ar do Du tra – Ro me ro Jucá –
Edu ar do Su plicy (Sem Voto) – José Agri pi no –
José Fo ga ça (Sem Voto) – Ger son Ca ma ta – Bel lo
Par ga – Ade mir Andra de – Luiz Otá vio – Jef fer son
Pé res – Íris Re zen de – Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER
ANEXADA PELA SECRETÁRIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 27. O nú me ro de De pu ta dos á Assem bléia
Le gis la ti va cor res pon de rá ao tri plo da re pre sen ta ção
do Esta do na Câ ma ra dos De pu ta dos e, atin gi do o nú -
me ro de trin ta e seis, será acres ci do de tan tos quan -
tos fo rem os De pu ta dos Fe de ra is aci ma de doze.

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:



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.

PARECER Nº 1.437, 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 38, de 2000,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Tião Vi a na, que dá nova re da ção ao § 2º do 
art. 55 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para exi -
gir voto os ten si vo no caso de per da de
man da to de De pu ta do e Se na dor nas hi -
pó te ses dos in ci sos I, II e VI do ca put do
mes mo ar ti go.

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

A pro po si ção em epí gra fe pre ten de al te rar a re -
da ção do § 2º do art. 55 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com
o fim de es ta be le cer o voto os ten si vo nas hi pó te ses
de per da do man da to par la men tar pre vis tas nos in ci -
sos I, II e VI do ca put do re fe ri do ar ti go mag no.

Não fo ram apre sen ta das emen das à ini ci a ti va
le gis la ti va sob exa me.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

Ini ci al men te, de ve mos ano tar que a Pro pos ta de 
Emen da à Cons ti tu i ção sob exa me pre en che os re -
qui si tos 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 apo i a men to (art. 60, I), não ten de a
abo lir ma té ria ga ran ti da te 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, tam bém, 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).

Qu an to ao mé ri to, en ten de mos as sim: em boa
hora o ilus tre Se na dor Tião Vi a na, acom pa nha do pe -
los de ma is sig na tá ri os da pro po si ção, to mou a ini ci a -
ti va de pro por ao Con gres so Na ci o nal o fim do voto
se cre to nos ca sos em que as duas Ca sas de li be ram
so bre a per da de man da to dos seus mem bros.

Isso por que, se o voto se cre to, con so an te o con -
sen so das na ções, cons ti tui ins tru men to es sen ci al à
ga ran tia da li vre ma ni fes ta ção da von ta de po pu lar
nos ple i tos ele i to ra is, o mes mo não se apli ca, a nos so

ver, às de li be ra ções das Ca sas Le gis la ti vas, pois a
uti li za ção des sa mo da li da de de es cru tí nio, nes te úl ti -
mo caso, mos tra-se em tudo in com pa tí vel com o cor -
re to exer cí cio e a es pe cí fi ca na tu re za do man da to po -
pu lar ou tor ga do pela so ci e da de aos seus re pre sen -
tan tes par la men ta res.

Com efe i to, se gun do a una ni mi da de da dou tri -
na, o ver da de i ro sen ti do da re pre sen ta ção po lí ti ca
está na pos si bi li da de de con tro lar o po der po lí ti co atri -
bu í da a quem não pode exer cê-lo pes so al men te, no
caso, o ele i tor. Em ou tras pa la vras, o nú cleo fun da -
men tal da re pre sen ta ção está na “res pon sa bi li da de”
pe rió di ca a que es tão su je i tos os ato res po lí ti cos em
com pe ti ção (os par ti dos), re a li za da em ele i ções li -
vres, atra vés a de sig na ção da so ci e da de re pre sen ta da.

Em sin to nia com essa boa dou tri na, pre le ci o na
Ma u ri zio Cot ta, in ver bis:

“Dada a na tu re za dos pro ces sos ins ti -
tu ci o na is da re pre sen ta ção, de vem ter-se
como fa vo rá ve is to das aque las con di ções
que jo gam no sen ti do de um alto grau de
pu bli ci da de dos ne gó ci os pú bli cos e de
com pre en si bi li da de dos mes mos para os ci -
da dãos, e, in ver ten do a pers pec ti va, to das
aque las con di ções que tor nam cog nos cí ve is 
à clas se po lí ti ca as ati tu des do pú bli co. A re -
pre sen ta ção está na ver da de es tre i ta men te
li ga da um pro ces so de du plo sen ti do de co -
mu ni ca ção das men sa gens po lí ti cas. É, por -
tan to, de pen den te de to dos os ca na is de in -
for ma ção re cí pro ca e sen sí vel a to das as
per tur ba ções que acon te çam nes te cam po.
A re pre sen ta ção pres su põe, por con se guin -
te, um com ple xo de di re i tos po lí ti cos (li ber -
da de de im pren sa, de as so ci a ção, de pro pa -
gan da etc.) que per mi tem a for ma ção e  a
ma ni fes ta ção da von ta de po lí ti ca dos re pre -
sen tan tes” (in Di ci o ná rio de Po lí ti ca, 2ª
edi ção, Edi to ra da Uni ver si da de de Bra sí lia,
pág. 1105/6).

Ora, como fa zer fun ci o nar esse du plo ca nal de
pu bli ci da de e co mu ni ca ção en tre re pre sen tan te e re -
pre sen ta do se mu i tas das de ci sões das Ca sas Le gis -
la ti vas, em vá ri os ca sos as mais im por tan tes, são to -
ma das à so ca pa, em vo ta ção se cre ta? É ób via a con -
tra fa ção que aí se pra ti ca, pois se ocul ta do re pre sen -
ta do – aque le que ou tor gou o man da to – a ma ni fes ta -
ção de von ta de da que le que o re pre sen ta, im pe din -
do-se, as sim, o exer cí cio de qual quer me ca nis mo de



res pon sa bi li za ção po lí ti ca, como se o ele i tor nada
mais fos se que sim ples in ca u to!

O ob je to da pre sen te Pro pos ta, em suma, é su -
pri mir do co ti di a no do Con gres so Na ci o nal esse ne -
fas to ins ti tu to, de modo a per mi tir-se que o ele i tor – o
ver da de i ro so be ra no da Na ção – me lhor acom pa nhe
o de sem pe nho par la men tar de seus re pre sen tan tes.

Entre tan to, não obs tan te apo i ar mos a ini ci a ti va
do ilus tre Se na dor Tião Viana, pre ten de mos apro ve i -
tar a opor tu ni da de para am pliá-la, su pri min do da
Cons ti tu i ção Fe de ral to das as pre vi sões de vo ta ção
se cre ta exis ten tes nas de li be ra ções do Con gres so
Na ci o nal e ve dan do essa mo da li da de de vo ta ção em
qual quer hi pó te se.

De fato, além do caso de vo ta ção so bre per da
de man da to de par la men tar, ins cri to no art. 55, § 2º, a
Cons ti tu i ção Fe de ral – CF, pre vê ou tros ca sos de vo -
ta ção se cre ta.

Nes se sen ti do, a CF pre vê a de li be ra ção se cre ta 
para de ci dir so bre a ma nu ten ção, ou não, de pri são
de par la men tar de ti do sob o fun da men to de fla gran te
por cri me ina fi an çá vel e para au to ri zar, ou não, a for -
ma ção de cul pa (art. 53, § 3º).

Por ou tro lado, pre vê o es cru tí nio se cre to para
apre ci a ção de veto do Pre si den te da Re pú bli ca a pro -
je to de lei (art. 66, § 4º).

Espe ci fi ca men te no que se re fe re ao Se na do
Fe de ral, a Car ta Mag na es ta tui a vo ta ção se cre ta
quan do esta Casa de li be ra so bre a es co lha de ma gis -
tra dos, Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas in di ca dos pelo 
Pre si den te da Re pú bli ca e ou tras au to ri da des ar ro la -
das nos in ci sos III e IV do art. 52.

Da mes ma for ma, é tam bém de fi ni da a vo ta -
ção se cre ta em caso de exo ne ra ção do Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca an tes do tér mi no do seu
man da to (art. 52, XI).

Sen do as sim, em subs ti tu ti vo que ora sub me te -
mos à apre ci a ção dos no bres co le gas, es ta mos pro -
pon do nova re da ção para to dos es ses nor ma ti vos ci ta -
dos, com o ob je ti vo de afas tar da Lei Fun da men tal a vo -
ta ção se cre ta em qual quer ma té ria que seja sub me ti da
à de li be ra ção das Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Cabe, ain da, res sal tar que com o pa rá gra fo úni -
co que es ta mos pro pon do acres cen tar ao art. 47 da
Lei Ma i or, ve dan do qual quer hi pó te se de vo ta ção se -
cre ta no âm bi to das duas Ca sas do Con gres so Na ci o -
nal, as vo ta ções se cre tas ora exis ten tes por for ça re -
gi men tal tam bém que da rão re vo ga das.

Por ou tro lado, for ço so é ad mi tir que há ma té ri as 
que en vol vem ra zões cuja dis cus são não con vém vir
a pú bli co. Nes ses ca sos, po rém, que seja se cre ta

ape nas a fase de dis cus são, o que de modo al gum im -
pe de que a vo ta ção seja pú bli ca, aber ta e fis ca li zá vel.
É o caso do pre vis to no art. 52, IV, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, que pre vê ses são se cre ta nos ca sos de es co lha 
dos che fes das mis sões di plo má ti cas de na tu re za
per ma nen te.

III – Voto

Como con clu são, ante o ex pos to, vo ta mos pela
apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, 
de 2000, nos ter mos do se guin te Subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2000

Veda as de li be ra ções me di an te Vo -
ta ção se cre ta, no âm bi to do Con gres so
Na ci o nal.

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 ga a se guin te Emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal.

Art. 1º Os arts. 47, 52, 53, 55 e 66 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral pas sam a vi go rar com as se guin tes al te -
ra ções:

“Art. 47. .................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. É ve da da, em qual -

quer hi pó te se, a vo ta ção se cre ta." (NR)
“Art. 52. .................................................
..............................................................
III – apro var pre vi a men te, após ar güi -

ção pú bli ca, a es co lha de: (NR)
..............................................................
IV – apro var pre vi a men te, após ar güi -

ção em ses são se cre ta, a es co lha dos che -
fes de mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma -
nen te;

..............................................................
XI – apro var, por ma i o ria ab so lu ta, a

exo ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca;

....................................................."(NR)
“Art. 53. .................................................
..............................................................
§ 3º No caso de fla gran te de cri me ina -

fi an çá vel, os au tos se rão re me ti dos, den tro
de vin te e qua tro ho ras, à Casa res pec ti va,
para que, pelo voto da ma i o ria de seus



mem bros, re sol va so bre a pri são e au to ri ze,
ou não, a for ma ção de cul pa.

.....................................................“(NR)
“Art. 55. .................................................
..............................................................
§ 2º Nos ca sos dos in ci sos I, II e VI, a

per da de man da to será de ci di da pela Câ ma -
ra dos De pu ta dos ou pelo Se na do Fe de ral,
por ma i o ria ab so lu ta, me di an te pro vo ca ção
da res pec ti va Mesa ou de par ti do po lí ti co re -
pre sen ta do no Con gres so Na ci o nal, as se gu -
ra da am pla de fe sa.

.....................................................“(NR)
“Art. 66. .................................................
..............................................................
§ 4º O veto será apre ci a do em ses são

con jun ta, den tro de trin ta dias a con tar de
seu re ce bi men to, só po den do ser re je i ta do
pelo voto da ma i o ria ab so lu ta dos De pu ta dos
e Se na do res.

.....................................................“(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.

Sala das Ses sões, 28 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Edu ar do Du -
tra, Re la tor – Bel lo Par ga – Ro ber to Re quião –
José Agri pi no – Ma gui to Vi le la – José Fo ga ça –
Iris Re zen de – Amir – Lan do – Ro meu Tuma – Luiz
Otá vio – Fran ce li no Pe re i ra – Ro me ro Jucá – Ade -
mir Andra de – Jef fer son Pé res – Osmar Dias –
Ger son Ca ma ta.

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:

Edu ar do Su plicy – Ro ber to Fre i re – Mar lu ce
Pin to – Anto nio Car los Jú ni or – Artur da Tá vo la –
Ge ral do Cân di do – Ma ria do Car mo Alves – Arlin -
do Por to – Se bas tião Ro cha – Pe dro Si mon – Luiz
Pon tes

VOTO EM SEPARADO DO
SENADOR ROMERO JUCÁ

I – Relatório

A pro po si ção em epí gra fe, de ini ci a ti va do ilus tre 
Se na dor Tião Viana e mais vin te e oito Se nho res Se -
na do res, pre ten de al te rar o § 2º do art. 55 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, com o fim de es ta be le cer o voto os ten -
si vo nos ca sos de vo ta ção so bre per da de man da to
de par la men tar.

Como é sa bi do, a nor ma em tela hoje pre ce i tua
o voto se cre to na mo da li da de de vo ta ção de que se
tra ta.

Na jus ti fi ca ção está dito que a pro po si ção de
que se cu i da tem o fito de “com pa ti bi li zar as nor mas
da Lei Ma i or con cer nen tes ao fun ci o na men to do Po -
der Le gis la ti vo com os an se i os da so ci e da de”, que
de se ja sa ber como vo tam seus re pre sen tan tes nos
ca sos das de li be ra ções re fe ren tes a per da de man da -
to par la men tar.

Aduz-se, ade ma is, que o voto se cre to deve fi car
ads tri to à ci da da nia na hora de es co lher seus can di -
da tos, con clu in do-se no sen ti do de que a pro pos ta
sob aná li se con tri bu i rá para a con so li da ção dos prin -
cí pi os de mo crá ti cos.

Vin do a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, nos ter mos re gi men ta is, a pro po si ção foi 
dis tri bu í da ao no bre Se na dor Jose Eduardo Dutra
que ofe re ceu pa re cer pela sua apro va ção, sob o ar gu -
men to de que, se o voto se cre to cons ti tui ins tru men to
es sen ci al à ga ran tia da li vre ma ni fes ta ção da von ta de
po pu lar nos ple i tos ele i to ra is o mes mo não se apli ca
às de li be ra ções das Ca sas Le gis la ti vas, pois a uti li za -
ção des sa mo da li da de de es cru tí nio, nes te úl ti mo
caso, mos tra-se em tudo in com pa tí vel com o cor re to
exer cí cio e a es pe cí fi ca na tu re za do man da to po pu lar
ou tor ga do pela so ci e da de aos seus re pre sen tan tes
par la men ta res.

Ou tros sim, o ilus tre Re la tor, não obs tan te apóie
a ini ci a ti va do ilus tre Se na dor Tião Viana, pre ten de
apro ve i tar a opor tu ni da de para am pliá-la, pro pon do a
su pres são da Cons ti tu i ção Fe de ral de to das as pre vi -
sões de vo ta ção se cre ta exis ten tes nas de li be ra ções
do Con gres so Na ci o nal e ve dan do essa mo da li da de
de vo ta ção em qual quer hi pó te se, me di an te a apre -
sen ta ção de Subs ti tu ti vo que pre ten de ve dar, ain da,
qual quer hi pó te se de vo ta ção se cre ta no âm bi to das
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, ain da que por
for ça re gi men tal.

Ape sar de re co nhe cer que há ma té ri as que en -
vol vem ra zões cuja dis cus são não con vém vir a pú bli -
co, como, por exem plo, o caso pre vis to no art. 52, IV, da
Lei Ma i or, o ilus tre Re la tor en ten de que, nes ses ca sos,
deve ser se cre ta ape nas a fase de dis cus são, sen do a
res pec ti va vo ta ção ne ces sa ri a men te os ten si va.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral pre ce i tua, no seu art. 55,
§ 2º, que o pro ces so de vo ta ção re la ti vo a per da de



man da to por pro ce di men to in com pa tí vel com o de co -
ro par la men tar será se cre to.

De iní cio, há que se per ce ber aqui que essa vo -
ta ção se cre ta de ter mi na da pelo art. 55, § 2º, da Lei
Ma i or, é me di da ex cep ci o nal, sen do a vo ta ção aber ta, 
pú bli ca, a re gra em ter mos das de li be ra ções ado ta -
das pelo Con gres so Na ci o nal.

Assim, além do caso de vo ta ção so bre per da de
man da to de par la men tar, ins cri to no art. 55, § 2º, a
Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê pou cos ou tros ca sos em
que se im põe a vo ta ção se cre ta.

Nes se sen ti do, o Esta tu to Mag no pre vê a de li be -
ra ção se cre ta para de ci dir so bre a ma nu ten ção, ou
não, de pri são de par la men tar de ti do sob o fun da -
men to de fla gran te por cri me ina fi an çá vel e para au to -
ri zar, ou não, a for ma ção de cul pa (art. 53, § 3º).

Por ou tro lado, pre vê o es cru tí nio se cre to para a
apre ci a ção de veto do Pre si den te da Re pú bli ca a pro -
je to de lei (art. 66, § 4º).

Espe ci fi ca men te no que se re fe re ao Se na do
Fe de ral, a Car ta Mag na es ta tui a vo ta ção se cre ta
quan do essa Casa for de li be rar so bre a es co lha de
ma gis tra dos, Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas in di ca -
dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca e ou tras au to ri da -
des ar ro la das nos in ci sos III e IV do art. 52.

Da mes ma for ma, exi ge-se a vo ta ção se cre ta
em caso de exo ne ra ção do Pro cu ra dor-Ge ral da Re -
pú bli ca an tes do tér mi no do seu man da to (art. 52, XI).

Por tan to, como se vê, as hi pó te ses de vo ta ção
se cre ta de ter mi na da pela Lei Ma i or são a ex ce ção,
sen do as de vo ta ção aber ta, a re gra.

Nes se con tex to, cabe re fle tir so bre uma ques tão 
fun da men tal: qual a ra zão para ex cep ci o nal men te,
em al guns pou cos ca sos, a Cons ti tu i ção Fe de ral de -
ter mi nar vo ta ção se cre ta a ser ob ser va da pelo Par la -
men to?

A ra zão está na ga ran tia que a Lei Ma i or en ten -
deu deva ser dada ao par la men tar, nes ses ca sos,
para que ele pos sa pro ce der uni ca men te de acor do
com a sua cons ciên cia.

E as sim en ten de a Cons ti tu i ção por que pre su -
me que, nes ses ca sos, o se gre do do voto é com ple -
men to in dis pen sá vel à li ber da de de vo tar do Con gres -
sis ta.

E qual se ria o fun da men to des sa pre sun ção
cons ti tu ci o nal, a par tir da qual a Lei Ma i or en ten de
que nes ses ca sos deva ser dada ao par la men tar a ga -
ran tia do voto se cre to?

Ora, pa re ce-nos ób vio que em al guns pou cos
ca sos, re fe ri dos aci ma, a Lei Ma i or es ta be le ce a vo ta -

ção se cre ta no Par la men to para afas tar ris cos de
cons tran gi men tos que o par la men tar pos sa vir a so -
frer, seja por oca sião da re a li za ção da vo ta ção, seja
fu tu ra men te após essa vo ta ção.

E a pro pó si to, ga ran tir a li ber da de de cons ciên -
cia do vo tan te, afas tan do ris cos de cons tran gi men tos
que ele pos sa vir a so frer é um fun da men to uni ver sal
do voto se cre to. Essa é a li ção que pode ser aco lhi da
en tre os mais res pe i ta dos dou tri na do res do Di re i to
Po lí ti co (Veja-se, por exem plo, Fávila Ribeiro, no seu
”Di re i to Ele i to ral“, 4ª edi ção, Edi to ra Fo ren se, p. 70,
es cre ve).

Des sa for ma, a ra zão prin ci pal para que a Cons -
ti tu i ção Fe de ral, em al guns ca sos – ex cep ci o nal men -
te – es ta be le ça a vo ta ção se cre ta para cer tas de li be -
ra ções par la men ta res está na ne ces si da de de pro te -
ger o vo tan te con tra in ter fe rên ci as que pos sam
levá-lo a vo tar em de sa cor do com a sua cons ciên cia.

Sen do as sim, aca bar com o voto se cre to na que -
las pou cas si tu a ções em que o Tex to Mag no o pre vê,
com o fim de sal va guar dar a li ber da de de voto do
Con gres sis ta, é to mar o par la men tar su je i to a cons -
tran gi men tos que po dem por em ris co a sua li ber da de 
de cons ciên cia.

Por es sas ra zões, com o res pe i to que a pro pos -
ta ora em dis cus são me re ce, so mos da opi nião de
que tal pro pos ta não deva pros pe rar.

III – Voto

Como con clu são, em face dos ar gu men tos ex -
pe di dos e com base no art. 132, § 6º, I do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, vo ta mos pela re je i ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 2000.

Sala das Ses sões, Se na dor – Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 47. Sal vo dis po si ção cons ti tu ci o nal em con -

trá rio, as de li be ra ções de cada Casa e de suas Co -
mis sões se rão to ma das por ma i o ria dos vo tos, pre -
sen te a ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros.
....................................................................................

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

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:



a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção;

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di -
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio;
d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
IV – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 

ar güi ção em ses são se cre ta, a es co lha dos che fes de
mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te;
....................................................................................

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

Art. 53. Os De pu ta dos e Se na do res são in vi o lá -
ve is por suas opi niões, pa la vras e vo tos;
....................................................................................

§ 3º No caso de fla gran te de cri me ina fi an çá vel,
os au tos se rão re me ti dos, den tro de vin te e qua tro ho -
ras, à Casa res pec ti va, para que, pelo voto se cre to da
ma i o ria de seus mem bros, re sol va so bre a pri são e
au to ri ze, ou não, a for ma ção de cul pa.
....................................................................................

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:

§ 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.
....................................................................................

Art. 66. A Casa na qual te nha sido con clu í da a
vo ta ção en vi a rá o pro je to de lei ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, que, aqui es cen do, o san ci o na rá.
....................................................................................

§ 4º O veto será apre ci a do em ses são con jun ta,
den tro de trin ta dias a con tar de seu re ce bi men to, só
po den do ser re je i ta do pelo voto da ma i o ria ab so lu ta
dos De pu ta dos e Se na do res, em es cru tí nio se cre to.
....................................................................................

PARECER Nº 1.438, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 517, de 1999, 
de au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que
de ter mi na a apre sen ta ção por ins ti tu i ção
de en si no su pe ri or de cer ti fi ca do de ava -
li a ção po si ti va para par ti ci pa ção em pro -
gra ma de fi nan ci a men to a es tu dan te, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Veio a esta Co mis são de Edu ca ção, para de ci -
são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei do Se na do nº 517,
de 1999, de au to ria do ex-Se na dor Luiz Este vão,
que visa con di ci o nar a par ti ci pa ção das ins ti tu i ções
de en si no su pe ri or em pro gra mas pú bli cos de fi nan -
ci a men to a es tu dan tes à apre sen ta ção de cer ti fi ca -
do po si ti vo de ava li a ção.

Fica es ta be le ci do tam bém que cabe ao Mi nis -
té rio da Edu ca ção ex pe dir o cer ti fi ca do de ava li a -
ção.

De acor do com a jus ti fi ca ção, o pro je to ob je ti va 
le var es sas ins ti tu i ções a au men tar a qua li da de do
en si no que mi nis tram.

À pro po si ção não fo ram ofe re ci das emen das
no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Jul ga mos re le van te a pre o cu pa ção do au tor da 
ini ci a ti va em epí gra fe. A te má ti ca da qua li da de do
en si no está pre sen te no cen tro do de ba te atu al so -
bre edu ca ção no Bra sil e no mun do. Com isso, a
ava li a ção edu ca ci o nal, en quan to me ca nis mo de mo -
ni to ra men to de pro gra mas e po lí ti cas edu ca ci o na is,
ga nha sig ni fi ca do es pe ci al.

A de fe sa de uma es co la pú bli ca de qua li da de é 
uma luta an ti ga, le va da a cabo his to ri ca men te por
gran des lí de res da edu ca ção bra si le i ra, a exem plo
de Aní sio Te i xe i ra, Flo res tan Fer nan des, Álva ro Vi e i -
ra Pin to e ou tros da épo ca, sen do a ava li a ção da
apren di za gem uma pre o cu pa ção cons tan te, em bo ra 
fi cas se mais res tri ta à sala de aula. Na Cons ti tu in te
87/88 na cons tru ção do Ca pí tu lo da Edu ca ção, Cul -
tu ra e Des por to, esta foi uma dis cus são pre sen te
nos gru pos que de fen di am a me lho ria da edu ca ção
pú bli ca e la i ca. O tema foi bas tan te apro fun da do nas 



dis cus sões do Fó rum Na ci o nal em De fe sa da Esco -
la Pú bli ca, du ran te o pro ces so de ela bo ra ção da Lei
de Di re tri zes e Ba ses – LDB, che gan do a ser pro -
pos to um pro ces so per ma nen te de ava li a ção e re vi -
ta li za ção no pe río do de 1988 a 1995, pro cu ran do
co brir tan to o as pec to da apren di za gem, quan to o
as pec to ins ti tu ci o nal, quan do, des co lan do o tema da 
LDB, foi pro mul ga da a Lei nº 9.131, de 24 de no -
vem bro de 1995, ins ti tu in do o exa me ava li a ti vo – o
Pro vão. No de ba te da LDB, qua li da de era um dos
qua tro gran des re fe ren ci a is bá si cos para pen sar a
nova edu ca ção no Bra sil, con for me foi pu bli ca do
pela Re vis ta da Uni camp “Edu ca ção e So ci e da -
de”/1993.

A par tir da dé ca da de 80, en quan to ini ci a ti va
ofi ci al, es for ços es tão sen do des pen di dos no sen ti -
do de ins ti tu ci o na li zar uma sis te má ti ca de ava li a ção
da edu ca ção de to dos os ní ve is e mo da li da des. Para 
a edu ca ção bá si ca, com pos ta pela edu ca ção in fan -
til, en si no fun da men tal e mé dio, o Insti tu to Na ci o nal
de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is (INEP), au tar -
quia vin cu la da ao Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC),
de sen vol veu o Sis te ma Na ci o nal de Ava li a ção da
Edu ca ção Bá si ca (SAEB), que tem como ob je ti vo le -
van tar da dos so bre o de sem pe nho dos alu nos, so -
bre as con di ções fí si cas das es co las e so bre ou tros
fa to res in flu en tes na qua li da de do en si no. Ain da que 
o SAEB apre sen te fa lhas, cons ti tui ins tru men to in -
dis pen sá vel de co nhe ci men to, ava li a ção e cor re ção
das prá ti cas e dos re sul ta dos exi bi dos pe las es co las 
e pe los sis te mas es co la res.

No en si no su pe ri or, es pe ci al men te em ní vel de 
pós-gra du a ção, as ati vi da des de pes qui sa são
ava li a das, re gu lar men te, seja por agên ci as de fo -
men to à pes qui sa, ex ter nas ao MEC, seja pela
Fun da ção Co or de na ção de Aper fe i ço a men to de
Pes so al de Ní vel Su pe ri or (CAPES), fun da ção pú -
bli ca vin cu la da ao MEC. Para a ex ten são, ain da
não se dis põe de pro ce di men tos ava li a ti vos de fi ni -
dos. Con tu do, para ava li ar as ati vi da des de en si no 
de gra du a ção e as ins ti tu i ções de en si no su pe ri or,
bus cou-se de sen vol ver um sis te ma com ple xo, com 
me ca nis mos di ver sos, qua se sem pre des co ne xos e
sem con ti nu i da de.

Em 1993, como fru to dos de ba tes e das ini ci a -
ti vas de sen ca de a das na dé ca da an te ri or, a Se cre ta -
ria de Edu ca ção Su pe ri or do MEC (SESu) cri ou o
Pro gra ma de Ava li a ção Insti tu ci o nal das Uni ver si da -
des Bra si le i ra (PAIUB), com o pro pó si to de mo bi li zar 
as uni ver si da des para de sen vol ve rem pro gra mas in -
di vi du a is de ava li a ção ins ti tu ci o nal por meio de me -

ca nis mos de auto-ava li a ção. Nes se pro gra ma, eram
con si de ra dos as pec tos da ges tão ad mi nis tra ti va da
ins ti tu i ção, da qua li fi ca ção do cor po do cen te, o de -
sem pe nho dos alu nos e fun ci o ná ri os, a pro du ção ci -
en tí fi ca e a in fra-es tru tu ra, en tre ou tros.

A Lei nº 9.131, de 24 de no vem bro de 1995,
por sua vez, es ti pu la uma se gun da for ma de ava li -
a ção. Nos ter mos de seu art.3º, o Mi nis té rio da
Edu ca ção “fará re a li zar ava li a ções pe rió di cas das
ins ti tu i ções dos cur sos de ní vel su pe ri or, fa zen do
uso de pro ce di men tos e cri té ri os abran gen tes dos
di ver sos fa to res que de ter mi nam a qua li da de e a
efi ciên cia das ati vi da des de en si no, pes qui sa e ex -
ten são”.

Den tre es ses pro ce di men tos o MEC in clu iu o
Exa me Na ci o nal de Cur sos (PROVÃO), ela bo ra do
com base nos con te ú dos mí ni mos es ta be le ci dos
para cada cur so, e des ti na do “a afe rir os co nhe ci -
men tos com pe tên ci as ad qui ri dos pe los alu nos em
fase de con clu são dos cur sos de gra du a ção”. Exa -
me que re ce be de nos sa par te for tes ques ti o na men -
tos quan to à sua efi cá cia, ao ava li ar “com pe tên cia” a 
par tir de um mo men to de afe ri ção, den tro de um
pro ces so lon go de apren di za gem que en vol ve um
cur so su pe ri or a ma i o ria com um mí ni mo de 3 a 4
anos de du ra ção. Se gun do as dis cus sões que são
de sen vol vi das, es pe ci al men te a par tir da dé ca da de
80 no ex te ri or , e, a par tir da dé ca da de 90 no Bra -
sil, “com pe tên cia en vol ve uma qua li fi ca ção re gu lar
e for mal, ad qui ri da den tro da rede de en si no, além 
de uma qua li fi ca ção tá ci ta, cons tru í da no real do
co ti di a no de cada pes soa e re co nhe ci da pela so ci -
e da de. Assim, ”com pe tên cia" en vol ve o co nhe ci -
men to re pas sa do pela sis te ma for mal, as po ten ci -
a li da des e pos si bi li da des de cons tru ção do co nhe -
ci men to por par te de cada in di vi duo. No ta da men -
te, algo di fí cil de ser ava li a do por um mo men to de
re gis tro do co nhe ci men to for mal, a exem plo do
Pro vão. O que es pe ra mos seja cor ri gi do com a
nova ori en ta ção dada a par tir de ju lho do ano em
cur so.

Ou tra ques tão im por tan te e in dis pen sá vel ao
de sen vol vi men to da ava li a ção edu ca ci o nal dos cur -
sos, em qual quer ní vel de es co la ri da de, são os in -
ves ti men tos fe i tos para re vi ta li za ção e me lho ria das
re des, atre la dos à bus ca da qua li da de. Ou seja: o
que tem sido fe i to para a pes qui sa na uni ver si da de?
Além da es co la ri za ção do pro fes sor le i go, o que
vem sen do fe i to para qua li fi ca ção do do cen te, sob a
pers pec ti va da edu ca ção con ti nu a da? E a qua li fi ca -
ção dos do cen tes da área pro fis si o nal e tec no ló gi ca



face à Re for ma a da Edu ca ção Pro fis si o nal? Como
es tão sen do man ti dos e im ple men ta dos os la bo ra tó -
ri os? Como vai a ma nu ten ção das uni ver si da des,
que sa be mos ha ver di fi cul da des alar man tes com re -
la ção a ma te ri al di dá ti co e até ma te ri al de se cre ta ria 
para re pro du ção de tex tos e pro ce di men tos si mi la -
res? Enfim, sem dú vi da deve ser exi gi da a qua li da -
de, en tre tan to, isto pres su põe in ves ti men to na es tru -
tu ra pe da gó gi ca e ad mi nis tra ti va da rede, vi san do a
ga ran tia da men ci o na da qua li da de.

Em ju lho des te ano, o MEC edi tou o De cre to nº
3.260, de 2001, que “dis põe so bre a or ga ni za ção do
en si no su pe ri or, a ava li a ção de cur sos e ins ti tu i ções,
e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com essa nor ma, a ava li a ção será
co or de na da pelo MEC, mas será or ga ni za da e exe cu -
ta da pelo Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas
Edu ca ci o na is (INEP), com pre en den do três gran des
li nhas:

1. ava li a ção dos prin ci pa is in di ca do res de de -
sem pe nho glo bal do sis te ma na ci o nal de edu ca ção
su pe ri or, por re gião e Uni da de da Fe de ra ção, se gun -
do as áre as do co nhe ci men to e a clas si fi ca ção das
ins ti tu i ções de en si no su pe ri or, de fi ni dos no Sis te ma
de Ava li a ção e Infor ma ção Edu ca ci o nal do INEP;

2. ava li a ção ins ti tu ci o nal do de sem pe nho in di vi -
du al das ins ti tu i ções de en si no su pe ri or, con si de ran -
do itens como pla no de de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal, 
es tru tu ra cur ri cu lar ado ta da e sua ade qua ção com as
di re tri zes cur ri cu la res na ci o na is dos cur sos de gra du -
a ção, cri té ri os e pro ce di men tos ado ta dos na ava li a -
ção do ren di men to es co lar, pro du ção ci en tí fi ca, tec -
no ló gi ca e cul tu ral e con di ções de tra ba lho e qua li fi ca -
ção do cen te, en tre ou tros;

3. ava li a ção dos cur sos su pe ri o res, me di an te a 
aná li se dos re sul ta dos do Pro vão e das con di ções
de ofer ta de cur sos su pe ri o res.

Esta be le ce, tam bém, que a ava li a ção dos pro -
gra mas de mes tra do e dou to ra do, por área do co -
nhe ci men to, con du zi da pela Ca pel, com base em
cri té ri os e me to do lo gia pró pri os.

É im por tan te res sal tar que, de acor do com a 
le gis la ção aci ma ci ta da, o MEC deve di vul gar,
anu al men te, os re sul ta dos des sas ava li a ções, in -
for man do o de sem pe nho de cada cur so, me di an -
te re la tó rio-sín te se com in for ma ções so bre: o
con ce i to atri bu í do aos cur sos no Pro vão, o ín di ce
de par ti ci pa ção dos gra du an dos, o con ce i to atri -
bu í do à ti tu la ção e ao re gi me de tra ba lho do cor -
po do cen te e os con ce i tos atri bu í dos pela Ca pes

aos cur sos de pós-gra du a ção ofe re ci dos pela ins -
ti tu i ção de en si no, en tre ou tras. Esses re sul ta dos
con so li da dos são en vi a dos às ins ti tu i ções de en -
si no su pe ri or que par ti ci pa ram das ava li a ções, na 
for ma de um re la tó rio in di vi du al. Tais pro ce di men -
tos, em nos so en ten der, dis pen sam a ex pe di ção
de cer ti fi ca do pelo MEC, con for me pre vê o pro je -
to de lei em exa me.

Vale ob ser var que a exi gên cia de apre sen ta ção
de “cer ti fi ca do po si ti vo da ava li a ção”, tam bém pro -
pos ta na ini ci a ti va em tela, já foi es ti pu la da nas nor -
mas que re gu la men tam o Fun do de Fi nan ci a men to
ao Estu dan te do Ensi no Su pe ri or (FIES): o art. 1º da
Lei nº 10.260, de 12 de ju lho de 2001, que dis põe so -
bre o FIES e o art. 1º da Por ta ria nº 1.725, de 3 de
agos to de 2001, do MEC con di ci o nam a ha bi li ta ção
ao Fun do de Fi nan ci a men to à ma tri cu la em cur sos
su pe ri o res não gra tu i tos e com “ava li a ção po si ti va”
nos pro ces sos con du zi dos pelo MEC.

Igual men te, o art. 4º, § 1º da Lei nº 10.260, de
2001, veda a con ces são de fi nan ci a men to pelo FIES
aos cur sos com ava li a ção ne ga ti va nos pro ces sos
con du zi dos pelo MEC. So men te em ca rá ter ex cep ci o -
nal, de ter mi na o § 2º do mes mo ar ti go, po de rão par ti -
ci par os cur sos para os qual não haja pro ces so de
ava li a ção con clu í do.

Con clu in do, o or de na men to ju rí di co que en vol ve 
a ques tão já de fi niu os ru mos des te Pro je to, tor nan -
do-o ex tem po râ neo. Entre tan to, e um mo men to per ti -
nen te para que le van te mos as ques tões so bre o pro -
ces so de ava li a ção es ta be le ci do, hoje, in clu si ve para
o fato de que, face a uma ava li a ção que vá em bus ca
da qua li da de atin gi da ao lon go de um pro ces so de en -
si no, tal vez che gue à con clu são de que mu i tos (as)
alu no(as) ne ces si tam do in cen ti vo fi nan ce i ro para po -
der de di car-se mais aos es tu dos ou mes mo para ad -
qui rir uma bi bli o gra fia bá si ca ne ces sá ria.

III – Voto

Em face das aná li ses e ar gu men tos co lo ca dos, 
opi na mos con tra ri a men te a apro va ção da pro pos ta
cons tan te do Pro je to de Lei nº 517, de 1999.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2001. – 
Re la tor Ri car do San tos, Pre si den te – Emi lia Fer -
nan des, Re la to ra – Antô nio Car los Jú ni or – Fre i -
tas Neto – Pe dro Piva – Val mir Ama ral – Ge ral do
Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – Gil vam Bor ges –
Na bor Jú ni or – Ger son Ca ma ta – Arlin do Por to –
Ju vên cio da Fon se ca – Ro meu Tuma – Álva ro
Dias – Ge ral do Althoff – Fer nan do Ma tu sa lém.





LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.131,  DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 4.024,
de 20 de de zem bro de 1961, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 3º Com vis tas ao dis pos to na le tra e do § 2º
do art. 9º da Lei nº 4.024, de 1961, com a re da ção
dada pela pre sen te lei, o Mi nis té rio da Edu ca ção e do
Des por to fará re a li zar ava li a ções pe rió di cas das ins ti -
tu i ções e dos cur sos de ní vel su pe ri or, fa zen do uso de 
pro ce di men tos e cri té ri os abran gen tes dos di ver sos
fa to res que de ter mi nam a qua li da de e a efi ciên cia das 
ati vi da des de en si no, pes qui sa e ex ten são.
....................................................................................

DECRETO Nº 3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre a or ga ni za ção do en si -
no su pe ri or, a ava li a ção de cur sos e ins ti -
tu i ções, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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 Estu dan te do Ensi no Su pe ri or
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 1º Fica ins ti tu í do, nos ter mos des ta lei, o

Fun do de Fi nan ci a men to ao Estu dan te do Ensi no Su -
pe ri or (FIES), de na tu re za con tá bil, des ti na do à con -
ces são de fi nan ci a men to a es tu dan tes re gu lar men te
ma tri cu la dos em cur sos su pe ri o res não gra tu i tos e
com ava li a ção po si ti va, de acor do com re gu la men ta -
ção pró pria, nos pro ces sos con du zi dos pelo Mi nis té -
rio da Edu ca ção (MEC).
....................................................................................

Art. 4º São pas sí ve is de fi nan ci a men to pelo
FIES até se ten ta por cen to dos en car gos edu ca ci o na -
is co bra dos dos es tu dan tes por par te das ins ti tu i ções
de en si no su pe ri or de vi da men te ca das tra das para
esse fim pelo MEC, em con tra pres ta ção aos cur sos
de gra du a ção em que es te jam re gu lar men te ma tri cu -
la dos.

§ 1º O ca das tra men to de que tra ta o ca put des -
te ar ti go far-se-á por cur so ofe re ci do, sen do ve da da a
con ces são de fi nan ci a men to.
....................................................................................

PARECER Nº 1.439, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 168, de 2001, 
de au to ria do Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra
que de no mi na ‘Ro do via De pu ta do Flá vio
Der zi’ tre cho da Ro do via BR-158.

Relator: Se na dor Juvêncio Da Fonseca

I – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra, o Pro je -
to de Lei do Se na do nº  168, de 2001, tem por ob je ti vo
atri bu ir ao tre cho da ro do via BR-158 que liga as ci da -
des de Três La go as e Cas si lân dia, am bas no Esta do
do Mato Gros so do Sul, a de no mi na ção ”Ro do via De -
pu ta do Flá vio Der zi“.

Ao jus ti fi car a ini ci a ti va, o au tor des ta ca as pec -
tos da bi o gra fia do ho me na ge a do, en fa ti zan do a gran -
de za de ca rá ter per ma nen te men te re ve la da no com -
por ta men to po lí ti co de Flá vio Der zi. E, so bre a ho me -
na gem pro pri a men te dita, acres cen ta: ”De fato, ao
per pas sar o Esta do do Mato Gros so do Sul, li gan do
os Esta dos de São Pa u lo e Go iás; o tre cho da BR-158 
a ser de no mi na do ‘De pu ta do Flá vio Der zi’ re pre sen -
ta rá os prin cí pi os de união que mar ca ram a vida po lí ti -
ca do ho me na ge a do“.

A esta Co mis são com pe te de ci dir so bre a pro -
po si ção em ca rá ter ter mi na ti vo, exa mi nan do-a sob os
as pec tos de mé ri to, cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da -
de, e de téc ni ca le gis la ti va.

No pra zo re gi men tal, ne nhu ma emen da foi ofe -
re ci da.

II – Aná li se

De acor do com a Lei nº 6.682, de 27 de agos to
de 1979, é fa cul ta do atri bu ir a ter mi na is, vi a du tos ou
tre chos de vias in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de
Trans por te, me di an te lei es pe ci al, de sig na ção su ple ti -
va àque la de ca rá ter ofi ci al cons tan te no Pla no Na ci o -
nal de Vi a ção. São ad mis sí ve is, para esse fim, as de -
sig na ções de fa tos his tó ri cos ou no mes de pes so as
fa le ci das com re le van tes ser vi ços pres ta dos à Na ção
ou à hu ma ni da de.

Dos atri bu tos pes so a is e po lí ti cos in for ma dos
na jus ti fi ca ção do pro je to, pode-se de pre en der que o 
nome es co lhi do para de sig nar tre cho da BR -158 re ú -
ne as con di ções ne ces sá ri as à ho me na gem pre ten -
di da.

Flá vio Der zi foi De pu ta do por três le gis la tu ras
con se cu ti vas e em duas oca siões in te grou o se cre ta -
ri a do do Go ver no do Esta do do Mato Gros so do Sul,



além de ter atu a do tam bém nos me i os clas sis tas. Em
to dos os car gos que ocu pou, de i xou pa ten te o seu
com pro mis so com o de sen vol vi men to da agri cul tu -
ra, ca u sa a que se de di cou com afin co até o seu
pre ma tu ro de sa pa re ci men to da vida pú bli ca na ci o -
nal.

Além de en ca mi nhar um pre i to jus tís si mo à me -
mó ria de quem hon rou o Mato Gros so do Sul e o Bra -
sil, ve ri fi ca-se que a pro po si ção ob ser va os re qui si tos
for ma is de cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, e está
va za da em boa téc ni ca le gis la ti va.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela apro va ção do PLS nº
168, de 2001.

Sala da Co mis são, 21 de no vem bro de 2001.–
Ri car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se -
ca, Re la tor – Ro meu Tuma, Lú cio Alcân ta ra,  Na bor 
Jú ni or, Artur da Tá vo la, Val mir Ama ral, Álva ro
Dias, Ge ral do Cân di do, Emí lia Fer nan des, Gér son
Ca ma ta, Ca sil do Mal da ner, Fre i tas Neto, Antô nio
Car los Jú ni or, Arlin do Por to, Fer nan do Ma tu sa -
lém, Gil vam Bor ges , Pe dro Piva.



O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001 (nº 4.302/98, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 6.019, de 3 de ja -
ne i ro de 1974, que dis põe so bre o tra ba lho tem po rá rio
nas em pre sas ur ba nas e dá ou tras pro vi dên ci as e dis -
põe so bre as re la ções de tra ba lho na em pre sa de pres -
ta ção de ser vi ços a ter ce i ros, cu jos pa re ce res fo ram
li dos 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.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 117, de 2001, que al te ra dis -
po si ti vos da Lei nº 5869, de 11 de ja ne i ro de 1973 –
Có di go de Pro ces so Ci vil, re fe ren tes a re cur sos e ao
re e xa me ne ces sá rio, 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.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo -
tou-se 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 148, de
1999, de au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, 
que dis põe so bre o for ne ci men to, pelo Sis -
te ma Úni co de Sa ú de – SUS, de trans por -
te, ali men ta ção e pou sa da aos pa ci en tes
cujo tra ta men to se re a li zar fora do lo cal de
seu do mi cí lio;

Pro je to de Lei do Se na do nº 74, de
2001, de au to ria do Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, que de no mi na ”Pa u lo Cu ra do“ tre cho da 
ro do via BR-235; e

Pro je to de Lei do Se na do nº 170, de
2001, de au to ria do Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca e ou tros se nho res Se na do res, que
de no mi na ”Pon te Nos sa Se nho ra do Pan ta -
nal“ a pon te so bre o Rio Pa ra guai, si tu a da
na BR-262, no Mu ni cí pio de Co rum bá, no
Esta do do Mato Gros so do Sul.

Ten do sido apro va das em apre ci a ção ter mi na -
ti va pe las Co mis sões de Assun tos So ci a is e de Edu -
ca ção, as ma té ri as vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio o re ce bi men to do Ofí cio 
nº S/49, de 2001, (nº 3.251/2001, na ori gem), de 5 do

cor ren te, do Ban co Cen tral do Bra sil, en ca mi nhan do
ma ni fes ta ção da que le Órgão acer ca do pe di do do
Esta do de To can tins para con tra tar ope ra ção de cré -
di to com o Me di o cre di to Cen tra le para fi nan ci a men to
do Pro je to de Ei xos Ro do viá ri os de Inte gra ção e De -
sen vol vi men to, no va lor de cem mi lhões, tre zen tos e
qua ren ta e um mil, no ve cen tos e oi ten ta e dois dó la -
res dos Esta dos Uni dos e cin qüen ta cen ta vos, equi va -
len te a du zen tos e ses sen ta e oito mi lhões, qua ren ta e 
três mil, qui nhen tos e trin ta e oito re a is e oi ten ta e cin -
co cen ta vos, em 28 de se tem bro de 2001.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Ofí cio nº 3.250, de 2001, na ori gem,
de 5 do cor ren te, do Ban co Cen tral do Bra sil, en ca mi -
nhan do ma ni fes ta ção da que le Órgão acer ca do pe di do
do Esta do de Ser gi pe para con tra tar ope ra ção de cré di -
to ex ter no com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor de vin te mi -
lhões e oi to cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos,
equi va len tes a cin qüen ta e seis mi lhões, du zen tos e no -
ven ta e um mil, qua ren ta e seis re a is à taxa de câm bio
de 31 de ou tu bro de 2001, cu jos re cur sos se rão des ti na -
dos ao fi nan ci a men to do Pro je to de Com ba te à Po bre za 
Ru ral no Esta do de Ser gi pe – PCPR-II.

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do da Men sa -
gem nº 257, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 728, DE 2001

Re que i ro nos ter mos do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, se jam pres ta das pelo
Exmº Sr. Mi nis tro da Fa zen da as se guin tes in for ma -
ções, re la ti vas ao Mu ni cí pio de Apu ca ra na:

– Cál cu lo do li mi te de com pro me ti men to, atu al
da Re ce i ta Lí qui da Real – RLR do Mu ni cí pio de Apu -
ca ra na.

– Está o Mu ni cí pio de Apu ca ra na a de du zir o que
tra ta o art. 5º da Me di da Pro vi só ria nº 1.969/12-2000.

– Está o Mu ni cí pio de Apu ca ra na, cum prin do a
cláu su la dé ci ma quar ta do con tra to de con fis são, con -
so li da ção e re fi nan ci a men to de dí vi das que, en tre si,
ce le bram a União e o Mu ni cí pio de Apu ca ra na.



– Está o Mu ni cí pio de Apu ca ra na, cum prin do a
cláu su la quar ta, pa rá gra fo ter ce i ro do re fe ri do con tra to
de re fi nan ci a men to.

– De mons tra ti vo dos va lo res pa gos no exer cí cio
de 2000.

– De mons tra ti vo dos va lo res pa gos nos me ses
de ja ne i ro a ou tu bro de 2001.

Sala das Ses sões, 5 de de zem bro de 2001.–
Osmar Dias, Se na dor.

(À Mesa para de ci são.)

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

O Sr. Ro meu Tuma, 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) –
So bre a mesa re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENO Nº 729, DE 2001
(Nº 16–CRE/2001, na ori gem)

Re que i ro que seja en vi a da mo ção di ri gi da ao Go -
ver no e ao Con gres so dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
ma ni fes tan do a pre o cu pa ção do Se na do Fe de ral da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, com as anun ci a das me -
di das pro te ci o nis tas re co men da das pela Co mis são de
Co mér cio Inter na ci o nal, vin cu la do ao Go ver no Ame ri -
ca no e que po de rão afe tar sig ni fi ca ti va men te as ex por -
ta ções bra si le i ras de aço para aque le país.

Jus ti fi ca ção

O pre si den te nor te-ame ri ca no Ge or ge W. Bush,
des de sua pos se, com pro me teu-se com a bus ca de
uma so lu ção du ra dou ra para os pro ble mas que afli -
gem, há três dé ca das, a com ba li da si de rur gia nor -
te-ame ri ca na.

Qu an to ao mé ri to, sua de ter mi na ção é vá li da e
dis pen sa ria qual quer co men tá rio de não nor te-ame ri -
ca nos, não fos sem os pe sa dos ônus das me di das
anun ci a das para re me di ar essa si tu a ção que, não te -
mos dú vi da, afe ta rão nos sos le gí ti mos in te res ses co -
mer ci a is no cam po si de rúr gi co.

Hoje, en con tram-se em an da men to na que le
país duas ori en ta ções po lí ti cas pa tro ci na das pelo go -
ver no nor te-ame ri ca no, vi san do re or ga ni zar a si de -

rur gia mun di al. A pri me i ra, ca pi ta ne a da pela po de ro -
sa Co mis são de Co mér cio Inter na ci o nal e, a se gun -
da, con du zi da no âm bi to da Orga ni za ção para Co o -
pe ra ção e De sen vol vi men to Eco nô mi co (OCDE).

Enten de mos que as duas ini ci a ti vas irão im pli car
em pre ju í zos ex pres si vos para a si de rur gia bra si le i ra.

Tudo in di ca, aliás, que es ta mos vi ven ci an do um
am bi en te no qual as in i ci a ti vas em prol do li vre co mér -
cio evo lu em no rit mo das ne go ci a ções mul ti la te ra is, ou
seja, mu i to len ta men te, en quan to que a men ta li da de
an ti co mér cio pro gri de no rit mo cé le re do uni la te ra lis mo 
– como no caso da de ci são da Inter na ti o nal Tra de Co -
mis si on (ITC) dos Esta dos Uni dos, que com pro me te,
so bre mo do, o fu tu ro de nos so par que si de rúr gi co.

Re fe ri mo-nos aqui à re cen te de ci são do ITC
que, em 22 do mês pas sa do, aco lheu de nún ci as e re -
co men dou ao pre si den te Ge or ge W. Bush que se jam
ado ta das me di das de pro te ção à in dús tria si de rúr gi ca 
ame ri ca na. Este po si ci o na men to de cor reu de pres -
sões da in dús tria mi ne ro-si de rúr gi ca ame ri ca na que,
em 22 de ju nho pas sa do, so li ci tou uma in ves ti ga ção
ba se a da na Lei de Co mér cio de 1994, atra vés da Co -
mis são de Co mér cio Inter na ci o nal dos Esta dos Uni -
dos ou sim ples men te ITC.

Essa Co mis são, ao con si de rar a de nún cia pro -
ce den te, abriu ca mi nho para o que o pre si den te Ge or -
ge W. Bush de so bri gue-se de com pro mis sos de cor -
ren tes de acor dos in ter na ci o na is an te ri or men te as su -
mi dos, de modo que, por um pe río do li mi ta do, pos sa
sub si di ar a in dús tria afe ta da, tor nan do-a ca paz de
con vi ver com a com pe ti ção das im por ta ções.

O pre si den te Bush de ve rá for mar sua opi nião
en tre a se gun da quin ze na de de zem bro e o fi nal de fe -
ve re i ro pró xi mo, ha ven do, por tan to, um ele va do sen ti -
do de ur gên cia para qual quer ação que se que i ra em -
pre en der.

Não obs tan te, cabe res sal tar que a si de rur gia
bra si le i ra é um dos ma i o res ca sos de su ces so no se tor
pro du ti vo mun di al nos úl ti mos dez anos. Cons tru í da há 
vá ri os anos sob a égi de do Esta do, a par tir de 1992 foi
to tal men te pri va ti za da, con tan do com onze em pre sas
de ca pi tal na ci o nal e es tran ge i ro. Nes se ano al can ça rá
uma pro du ção su pe ri or a 28,0 mi lhões de to ne la das.
Vi san do so bre tu do sua re es tru tu ra ção e mo der ni za -
ção, des de 1994 vem re a li zan do in ves ti men tos que de -
vem mon tar a U$13,8 bi lhões, nos qua is U$10,2 bi -
lhões já efe tu a dos, res tan do re a li zar mais 3,6 bi lhões
até 2004. Esses ex pres si vos in ves ti men tos têm re sul -
ta do em me lho ria na qua li da de de nos sos pro du tos,
com re du ção de cus tos, vi a bi li za da in clu si ve por um in -
cre men to da pro du ti vi da de da mão-de-obra de 88% no 



pe río do de 1993/2000, além do aper fe i ço a men to dos
mé to dos de tra ba lho e ges tão em pre sa ri al.

Por  es tas ra zões, con quis ta mos uma po si ção
de des ta que no co mér cio in ter na ci o nal de pro du tos
si de rúr gi cos: so mos o oi ta vo ma i or pro du tor mun di al
de aço, bem como, tam bém, o oi ta vo ma i or ex por ta -
dor. Isto tem sig ni fi ca do ex por ta ções anu a is de 10,0
mi lhões de to ne la das e uma ge ra ção de di vi sas da or -
dem de US$ 2,4 bi lhões/ano. Esses va lo res sig ni fi -
cam ain da a ter ce i ra ma i or con tri bu i ção para o sal do
da ba lan ça co mer ci al: US$ 2,1 bi lhões, 66.530 em -
pre gos di re tos, im pos tos e con tri bu i ções de US$ 1,5
bi lhões/ano.

Pa ra le la men te àque las me di das pro te ci o nis tas
que es tão sen do ges ta das na Co mis são de Co mér cio 
Inter na ci o nal, que pos si vel men te fe rem as nor mas da 
Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio – OMC, o go ver no 
nor te-ame ri ca no de sen vol ve uma ação di plo má ti ca
no âm bi to da OCDE, vi san do a ade qua ção da ofer ta à 
de man da mun di al de aço.

Des sa fe i ta, pre ten de o go ver no nor te-ame ri ca -
no pro mo ver uma re du ção ne go ci a da da ofer ta mun -
di al de aço, de modo a ajus tar uma ca pa ci da de de
pro du ção de 1,0 bi lhão de to ne la das/ano a um con su -
mo de pou co mais de 700 mi lhões de to ne la das/ano,
re cu pe ran do, as sim, o pre ço do pro du to no mer ca do
in ter na ci o nal e, pos si vel men te, con tri bu in do para vi a -
bi li zar a si de rur gia nor te-ame ri ca na.

As di fi cul da des das ne go ci a ções no âm bi to da
OCDE e jun to ao Bra sil re si dem na evi dên cia de que,
se gun dos os pre ços atu al men te pra ti ca dos, uma to -
ne la da de aço pro du zi da no EUA im pli ca em um pre -
ju í zo de US$ 25.50, na Eu ro pa de i xa um lu cro de US$ 
34.00, no Ja pão de US$ 39.90, na Ásia de US$ 64.20
e na Amé ri ca do Sul de US$ 82.70.

Fica fá cil per ce ber a pou ca com pe ti ti vi da de do
par que si de rúr gi co nor te-ame ri ca no, bem como da ca -
pa ci da de ins ta la da na Rús sia, Ucrâ nia e na Po lô nia.

O Go ver no bra si le i ro, no dia 29 de no vem bro úl -
ti mo, atra vés do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
já adi an tou a re pre sen tan tes do go ver no nor te-ame ri -
ca no que o Bra sil não irá re du zir sua ca pa ci da de de
pro du ção e nem de i xar es ca par a pos si bi li da de que
pode ter de ex por tar seus pro du tos si de rúr gi cos, por
se con si de rar, le gi ti ma men te, pos su i dor da in dús tria
si de rúr gi ca mais efi ci en te do mun do.

Por es sas ra zões o Se na do bra si le i ro deve di ri -
gir-se ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te dos

Esta dos Uni dos, Ge or ge W. Bush, e aos Exce len tís si -
mos Se nho res John Den nis Has tert e Ro bert Byrd,
Pre si den tes da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Ame ri ca no, para ma ni fes tar sua pre o cu pa ção com a
ado ção de me di das pro te ci o nis tas que ve nham a
com pro me ter o pro gres so de nos so par que si de rúr gi -
co, cu jos pro du tos tão bem ser vem aos in te res ses do
con su mi dor nor te-ame ri ca no.

Sala da Co mis são,

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
re que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te.

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 Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB Nº 330/2001

Bra sí lia, 28 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia o re ma ne ja men to, para a ti tu la ri da de, do
Se na dor Gil vam Bor ges, em subs ti tu i ção ao Se na dor
Pe dro Ubi ra ja ra; in di car, como su plen te, o Se na dor
Fer nan do Ri be i ro, em vaga an te ri or men te ocu pa da
pelo Se na dor Gil vam Bor ges; in di car, como su plen te,
o Se na dor Ro bin son Vi a na, em subs ti tu i ção ao Se na -
dor Ney Su as su na, na Co mis são Mis ta de Pla nos,



Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção e os Se na do res
João Alber to Sou za e Gér son Ca ma ta, como su plen -
tes, na re fe ri da Co mis são, em va gas exis ten tes, fi can -
do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Se na do res Ti tu la res Senadores Suplentes

Gil vam Bor ges Alber to Sil va

Wel ling ton Ro ber to Fer nan do Ri be i ro

Na bor Jú ni or Ro bin son Vi a na

Gil ber to Mes tri nho Val mir Ama ral

Amir Lan do Sér gio Ma cha do

Car los Be zer ra João Alber to Sou za

Mar lu ce Pin to Gér son Ca ma ta

Cor di al men te,– Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí -
der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as al te ra 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 Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OF. Nº 360/01 -GLPFL

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co os Se na do res
Bel lo Par ga e Fran ce li no Pe re i ra, como su plen tes,
nas va gas des te Par ti do, 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 ras de fu te bol.

Aten ci o sa men te,– Se na dor José Agri pi no, Lí -
der do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A ma té ria vai à pu bli ca ção.

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 Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº CE/66/2001

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re gi -

men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que esta Co mis são re je i tou, em re u nião re a -
li za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº 517
de 1999, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na -
dor Luiz Este vão que, “De ter mi na a apre sen ta ção por

ins ti tu i ção de en si no su pe ri or de cer ti fi ca do de ava li a -
ção po si ti va para par ti ci pa ção em pro gra ma de fi nan ci a -
men to a es tu dan te, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Aten ci o sa men te, Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

OF. Nº CE/67/2001

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa 
Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u nião
re a li za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº
168 de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra que, De no mi na “Ro do via De -
pu ta do Flá vio Der zi” tre cho da ro do via BR-158."

Aten ci o sa men te, Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter -
no, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter -
po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da 
Casa, para que os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 517, 
de 1999, e 168, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li dos
an te ri or men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Ro -
meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 270, DE 2001

De no mi na ”Plá ci do de Cas tro“ o Ae -
ro por to Inter na ci o nal de Rio Bran co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Ae ro por to Inter na ci o nal da Ci da de de

Rio Bran co, no Esta do do Acre, pas sa a ser de no mi -
na do “Ae ro por to Inter na ci o nal de Rio Bran co – Plá ci -
do de Cas tro”.

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

Jus ti fi ca ção

Plá ci do de Cas tro foi uma das fi gu ras que mais
con tri bu í ram para a atu al con fi gu ra ção de gran de za do
ter ri tó rio na ci o nal. Por sua bra vu ra, pelo agu ça do pa tri o -
tis mo que o le vou das pla gas ga ú chas até o mais bra -
vio in te ri or da Ama zô nia, ele, no co ra ção do vas to ter ri -
tó rio que hoje cons ti tui o Esta do do Acre, tor nou-se



mar can te na pas sa gem do Sé cu lo XIX para o Sé cu lo
XX – co man dan do um mo vi men to mi li tar, so ci al e po lí -
ti co que, por sua pro fun di da de, mais tar de, re ce beu o
jus to con ce i to de re vo lu ção, a Re vo lu ção Acre a na.

Nas ci do em 9 de de zem bro de 1873, em São
Ga bri el, RS, José Plá ci do de Cas tro foi pre co ce men te 
for ça do, como  pri mo gê ni to, a ama du re cer e as su mir
(com ape nas 12 anos!), a con di ção de che fe da fa mí -
lia, de vi do à mor te do pai mi li tar, ve te ra no da Gu er ra
do Pa ra guai, que de i xou vi ú va e ou tros seis fi lhos.
Isso, to da via, não lhe ti rou o con ví vio de ou tros ve lhos 
guer re i ros e suas emo ci o na das his tó ri as, de ba ta lhas
e pe le jas es tra té gi cas, que fo ram de ci si vas para
acen der no me ni no-ho mem o so nho de vir a ser, ele
tam bém, um sol da do.

Com efe i to, ao atin gir a ma i o ri da de, Plá ci do de
Cas tro sen tou pra ça no Exér ci to e deu iní cio a uma
bri lhan te car re i ra de ar mas, que ele, mes mo a so -
nhan do pro mis so ra, ja ma is sus pe i ta va que vi es se a
che gar tão lon ge, a mi lha res de qui lô me tros, nas fron -
te i ras com mun do an di no.

No dia 6 de agos to de 1901, co me çou a Re vo lu -
ção Acre a na, em ter ras até en tão per ten cen tes à Bo -
lí via – mas cuja po pu la ção, ma jo ri ta ri a men te, era
com pos ta de ci da dãos bra si le i ros, prin ci pal men te
nor des ti nos em pe nha dos na pro du ção de bor ra cha
ve ge tal. A Bo lí via, sen tin do a imi nên cia da per da do
ter ri tó rio, ar ren dou-o a um gru po em pre sa ri al nor -
te-ame ri ca no, que for mou o Bo li vi an Syndi ca te.

A res pos ta bra si le i ra, sob a li de ran ça do ga ú cho
Plá ci do de Cas to, não tar dou: for mou-se o cha ma do
Exér ci to Acre a no, uma tro pa aguer ri da, dis pos ta a
tudo para pre ser var os in te res ses na ci o na is na re -
gião. O pró prio Pre si den te da Bo lí via, Ge ne ral José
Ma nu el Pan do, foi para a fren te de com ba te, mas, em
24 de ja ne i ro de 1902, os bo li vi a nos de pu se ram as ar -
mas e Plá ci do de Cas tro or ga ni zou o Esta do Inde pen -
den te do Acre, cuja pre si dên cia as su miu.

A re a ção do go ver no cen tral bra si le i ro fez-se em
duas fren tes: a das pres sões mi li ta res so bre o in sur gen -
te e uma bri lhan te ação di plo má ti ca, co or de na da pelo
Ba rão do Rio Bran co, en tão Mi nis tro das Re la ções Exte -
ri o res. Foi ele quem, em 15 de no vem bro de 1903, fe chou 
os ter mos fi na is do Tra ta do de Pe tró po lis e o as si nou,
com a anuên cia dos bo li vi a nos e do ca u di lho ga ú cho – o
qual se tor nou o pri me i ro pre fe i to da Ca pi tal do no vel
Ter ri tó rio Fe de ral do Acre, a Vila de Rio Bran co, na
opor tu ni da de ele va da à con di ção de ci da de.

Os acre a nos or gu lham-se de di zer que são os
úni cos bra si le i ros por von ta de pró pria, por op ção
his tór ca; o di re i to à na ci o na li da de foi por eles con -
quis ta do, de ar mas na mão – luta que teve em Plá ci -
do de Cas tro o co man do e o re fe ren ci al so ci o po lí ti -

co; uma luta que, como se vê, foi mu i to além da sim -
ples con quis ta de ter ras fér te is e his to ri ca men te ri -
cas em re cur sos na tu ra is, a co me çar pelo lá tex, que
fez a ri que za de tan tas ge ra ções de ama zô ni das.

Nada mais jus to, por tan to, do que dar ao por tão
de en tra da do Esta do do Acre, seu prin ci pal ae ro por -
to, o nome de Plá ci do de Cas tro. Ca be rá às au to ri da -
des es ta du a is e ao Exe cu ti vo Fe de ral, após a san ção
da lei ora pro pos ta, fa zer com que os vi si tan tes, ao
de sem bar ca rem de seus vôos, re ce bam as in for ma -
ções a res pe i to da rica pá gi na li de ra da pelo co man -
dan te da Re vo lu ção Acre a na e um re la to so bre o
gran de mi li tar, ad mi nis tra dor e pa tri o ta que foi.

Sala das Ses sões, 5 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Na bor Jú ni or – Se na do ra Ma ri na Sil va –
Se na do ra Emí lia Fer nan des.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 271, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.491, de 9 de se tem -
bro de 1997 que ex clui de suas dis po si -
ções as Cen tra is Elé tri cas do Nor te do
Bra sil S.A – Ele tro nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de se tem -

bro de 1997, pas sa a  vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 3º Não se apli cam os dis po si ti vos
des ta Lei ao Ban co do Bra sil S.A., à Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, as Cen tra is Elé tri cas do 
Nor te do Bra sil S.A. – Ele tro nor te e às em -
pre sas pú bli cas ou so ci e da des de eco no mia 
mis ta que exer çan ati vi da des de com pe tên -
cia ex clu si va da União, de que tra tam os in -
ci sos XI e XXIII do art. 21 e a alí nea c do in -
ci so I do art. 159 e o art. 177 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, não se apli can do a ve da ção
aqui pre vis ta às par ti ci pa ções aci o ná ri as de -
ti das por es sas en ti da des, des de que não
in ci da res tri ção le gal à ali e na ção das re fe ri -
das par ti ci pa ções.“ (NR)

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

Jus ti fi ca ção
A Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997, de

for ma idên ti ca à Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990,
deu, ao Po der Exe cu ti vo uma au to ri za ção ge né ri ca
para a pri va ti za ção de qua se to das as em pre sas pú -
bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta con tro la das
pela União.



Com base nes ses di plo mas le ga is, vem o Go -
ver no pro mo ven do de ses ta ti za ção sem que o Con -
gres so Na ci o nal seja ou vi do em cada caso.

Tra ta-se de si tu a ção que pa re ce-nos abu si va,
es pe ci al men te se con si de rar mos que essa au to ri za -
ção per mi te que o Go ver no pri va ti ze em pre sas es tra -
té gi cas como as Cen tra is Elé tri cas do Nor te do Bra sil
S.A – Ele tro nor te.

A Ele tro nor te, em pre sa sub si diá ria das Cen tra is
Elé tri cas Bra si le i ras S.A. – Ele tro brás, con ces si o ná ria
de ser vi ços pú bli cos de ener gia elé tri ca, foi cri a da pela
Lei nº 5.824, de 14 de no vem bro de 1972, cons ti tu í da
por es cri tu ra pú bli ca em 20 de ju nho de 1973 e au to ri -
za da a fun ci o nar pelo De cre to nº 72.548, de 30 de ju -
lho de 1973.

Ten do como mis são aten der ao mer ca do de
ener gia elé tri ca a Ele tro nor te tem co or de na do e exe -
cu ta do o de sen vol vi men to dos sis te mas de ener gia
elé tri ca na re gião Nor te, ob je ti van do ga ran tir o su pri -
men to às con ces si o ná ri as es ta du a is e as suas pró pri as
sub si diá ri as e o for ne ci men to aos gran des con su mi -
do res da in dús tria de ele tro in ten si vos. Além dis so e
tal vez mais im por tan te, a em pre sa vem fo men tan do o 
de sen vol vi men to re gi o nal.

A área de atu a ção da Ele tro nor te, ca rac te ri za da 
pela Ama zô nia Le gal, re pre sen ta 58% do ter ri tó rio
na ci o nal, com pre en den do os Esta dos do Acre, Ama -
pá, Ama zo nas, Ma ra nhão, Mato Gros so, Pará, Ron -
dô nia, Ro ra i ma e To can tins.

Nes ta área atu am as se guin tes con ces si o ná ri as 
es ta du a is de ener gia elé tri ca: Com pa nhia de Ele tri ci -
da de do Ama pá S.A. – Cea, Com pa nhia Ener gé ti ca
do Ama zo nas – Ceam, Cen tra is Elé tri cas do Pará S.A
– Cel pa, Com pa nhia de Ener gia Elé tri ca do Esta do do 
To can tins – Cel tins, Com pa nhia Ener gé ti ca do Ma ra -
nhão – Ce mar, Cen tra is Elé tri cas Ma to gros sen ses
S.A. – Ce mat, Com pa nhia Ener gé ti ca de Ro ra i ma
S.A. – Cer, Cen tra is Elé tri cas de Ron dô nia S.A. – Ce -
ron e Com pa nhia de Ele tri ci da de do Acre – Ele tro a -
cre, além da Ma na us Ener gia S.A. e da Boa Vis ta
Ener gia S.A., sub si diá ri as in te gra is da Ele tro nor te, to -
das su pri das pela em pre sa.

Como se ob ser va, tra ta-se de en ti da de cuja im -
por tân cia, ain da ma i or nes se mo men to de cri se de
ener gia, não per mi te que se pro mo va a sua trans fe -
rên cia para o se tor pri va do sem a ma ni fes ta ção do
Po der Le gis la ti vo.

A Ele tro nor te não é ape nas uma em pre sa de
ge ra ção, trans mis são e dis tri bu i ção de ener gia elé tri -
ca, mas uma en ti da de com um pa pel fun da men tal na
po lí ti ca de de sen vol vi men to de uma re gião que está a 
exi gir aten ção es pe ci al da União.

Assim, es ta mos pro pon do a pre sen te emen da à
re fe ri da Lei nº 9.491, de 1977, ex clu in do a em pre sa
das suas dis po si ções. Tra ta-se de nor ma já apli cá vel
a ou tras em pre sas con si de ra das es tra té gi cas para o

de sen vol vi men to do país, como o Ban co do Bra sil, a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, o Ban co da Ama zô nia e o
Ban co do Nor des te do Bra sil, bem como as em pre sas 
que ex plo ram mo no pó li os da União.

Efe ti va men te, está de ter mi nan do que o Go ver -
no não pode pro mo ver a pri va ti za ção da Ele tro nor te
sem sub me ter essa de ci são ao Po der Le gis la ti vo, que 
con si de ra rá, no caso, a con ve niên cia e opor tu ni da de
de fazê-lo.

Sala das Ses sões, 5 de de zem bro de 2001. –
Se na do ra  Ma ri na Sil va.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997

Alte ra pro ce di men tos re la ti vos ao
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção,
re vo ga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 3º Não se apli cam os dis po si ti vos des ta Lei
ao Ban co do Bra sil S.A., à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
e a em pre sas pú bli cas ou so ci e da des de eco no mia
mis ta que exer çam ati vi da des de com pe tên cia ex clu -
si va da União, de que tra tam os in ci sos XI e XXIII do
art. 21 e a alí nea c do in ci so I do art. 159 e o art. 177
da Cons ti tu i ção Fe de ral, não se apli can do a ve da ção
aqui pre vis ta às par ti ci pa ções aci o ná ri as de ti das por
es sas en ti da des, des de que não in ci da res tri ção le gal 
à ali e na ção das re fe ri das par ti ci pa ções.

(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 272, DE 2001

Esta be le ce con di ções es pe ci a is
para o pa ga men to de pres ta ções da casa 
pró pria quan do o mu tuá rio se tor na de -
sem pre ga do e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O mu tuá rio do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha -

bi ta çaõ (SFH) que se tor nar de sem pre ga do terá di re i -
to à sus pen são do pa ga men to das pres ta ções da
casa pró pria.

§ 1º A sus pen são será fe i ta me di an te re qui si ção 
do mu tuá rio à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.

§ 2º O pra zo má xi mo des ta sus pen são será de
24 (vin te e qua tro) me ses, sen do que as pres ta ções
sus pen sas pas sa rão a com por sal do de ve dor a ser
re fi nan ci a do ao fi nal do con tra to.



Art. 2º Ca be rá a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral de fi nir 
as con di ções e os pro ce di men tos para que o mu tuá rio 
pos sa sus pen der o pa ga men to das pres ta ções.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção
A ques tão ha bi ta ci o nal cons ti tui-se em uma das

mais im por tan tes ques tões so ci a is a se rem en fren ta -
das pelo go ver no na bus ca de me lho ria das con di -
ções de vida da po pu la ção bra si le i ra. Den tro des te
con tex to, a atu al si tu a ção eco nô mi ca de re fra ção da
ren da e do em pre go ten de a di fi cul tar ain da mais a
so lu ção do pro ble ma ha bi ta ci o nal.

O ob je ti vo do pre sen te pro je to é per mi tir que um
de sem pre ga do, que en fren ta um pro ble ma ex tre ma -
men te com ple xo, te nha a sua si tu a ção ain da mais
agra va da com a pos si bi li da de da ina dim plên cia no
pa ga men to das pres ta ções da casa pró pria. Assim,
cria-se a pos si bi li da de de sus pen são tem po rá ria do
pa ga men to das pres ta ções, pelo pra zo de até vin te e
qua tro me ses, a fim de dar tran qüi li da de ao de sem -
pre ga do para que con si ga ob ter ou tra co lo ca ção no
mer ca do de tra ba lho.

Deve-se tam bém res sal tar que tal me di da não
sig ni fi ca um per dão da dí vi da, mas sim a pos si bi li da -
de de re fi nan ci a men to da mes ma da das as con di ções 
es pe cí fi cas do de sem pre ga do. Por tan to ao fi nal do
con tra to se rão re de fi ni das as par ce las que de i xa ram
de ser pa gas.

Res sal te-se que a pre sen te me di da ser ve para
for ta le cer ins ti tu ci o nal men te o Sis te ma Fi nan ce i ro da
Ha bi ta ção.

Sala das Ses sões, 5 de de zem bro de 2001. –
Se na dor  Car los Be zer ra.

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Assun tos So ci a is, ca ben do à úl ti -
ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:









O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to nº 127, de 1999.

O do cu men to so li ci ta do já foi en ca mi nha do à
au to ri da de re que ren te.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – 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.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. 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. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem V. Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, em se gun do lu gar.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem V. Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, peço
a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs se rão
aten di dos para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos,
para co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 
2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem V. Exª a pa la vra, pela or dem

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA)
– Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção, con for me
art. 14 do Re gi men to Inter no, para fa zer uma co mu ni -
ca ção ina diá vel

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Embo ra já exis tam três ora do res ins cri tos, fi ca rá V.
Exª ins cri to em quar to lu gar, para o caso de uma de -
sis tên cia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Ma u ro Mi ran da. S. Exª dis põe de até 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 se ma na
pas sa da, este Ple ná rio vo tou, em pri me i ro tur no, a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que cria a Cide
(Con tri bu i ção so bre Inter ven ção no Do mí nio Eco nô -
mi co), em subs ti tu i ção à Par ce la de Pre ço Espe cí fi ca
(PPE), co bra da so bre pe tró leo e com bus tí ve is.

Sei que a no tí cia de um novo tri bu to di fi cil men te
po de ria ser co me mo ra da pe los tra ba lha do res e em -
pre sá ri os des te País. Afi nal, eles en fren tam uma das
mais opres si vas car gas fis ca is do pla ne ta, com im -
pos tos em cas ca ta que one ram to dos os elos da ca -
de ia pro du ti va; com a co var de fal ta de trans pa rên cia
dos tri bu tos in di re tos que en ca re cem em cer ca de
15% da ces ta bá si ca de quem ga nha sa lá rio mí ni mo.

No caso da Cide, po rém, cabe res sal tar que é
um tri bu to que sim pli fi ca, tor na mais trans pa ren te e
equâ ni me a ta xa ção dos com bus tí ve is, o que re sul ta
em algo be né fi co para o con su mi dor.

Pe las re gras atu a is, Sr. Pre si den te, o Go ver no
está im pe di do de co brar a PPE no pro du to im por ta do
e na pro du ção in ter na pri va da. A Cide tor nou-se in dis -
pen sá vel de po is da que bra do mo no pó lio da Pe tro -
bras e a con se qüen te li be ra ção das im por ta ções de
pe tró leo e de ri va dos, mar ca da para co me çar em ja -
ne i ro pró xi mo.

A PEC da Cide pro mo ve rá a equi pa ra ção fis cal
das em pre sas tan to na pro du ção lo cal quan to na im por -
ta ção, além de per mi tir a in ci dên cia das cha ma das con -
tri bu i ções so ci a is (PIS e Co fins) sem dis cri mi na ções. 

Para a ga so li na a Cide de ve rá ser de 30 cen ta -
vos o li tro; e para o di e sel, de dois cen ta vos o li tro. 

Por ser co bra do em re a is, e não em por cen ta -
gem, a con tri bu i ção se man te rá inal te ra da no caso de
au men to do pre ço in ter na ci o nal dos com bus tí ve is. 

Con tu do, o ma i or be ne fí cio tra zi do pela Cide está 
no fato de que, dos mais de R$4 bi lhões de que o Go -
ver no pre vê ar re ca dar em 2002, cer ca de R$1 bi lhão
de re a is se rão des ti na dos à re cu pe ra ção e ao for ta le ci -
men to da in fra-es tru tu ra viá ria na ci o nal, qua se o mes -
mo que o Go ver no gas tou nos úl ti mos cin co anos.

Não po de ria ha ver pro vi dên cia mais ur gen te.
Na pes qui sa ro do viá ria 2001, da Con fe de ra ção

Na ci o nal do Trans por te – CNT, dos 45.294 qui lô me -
tros ava li a dos, em um to tal de 70 es tra das, nada me -
nos do que 68,8% (ou 31 mil qui lô me tros) são clas si fi -
ca dos como de fi ci en tes, ru ins ou pés si mos nos que si -
tos “con ser va ção”, “si na li za ção” e “se gu ran ça” 

Esse aban do no sig ni fi ca uma ver da de i ra ca la -
mi da de em um País que trans por ta 62% de suas car -



gas e 96% de seus pas sa ge i ros por es tra da. Estra das
mais tra fe gá ve is e se gu ras di mi nu i rão os sé ri os pre ju í -
zos en fren ta dos pe los trans por ta do res e pelo con jun -
to da eco no mia, com os fre qüen tes aci den tes, a per -
da de car ga e o des gas te dos ve í cu los.

No meu Esta do de Go iás, um Esta do me di ter râ -
neo, a si tu a ção é mu i to di fí cil para os ca mi nho ne i ros e 
mo to ris tas de ôni bus que ro dam na BR-153 (a cha -
ma da Be lém-Bra sí lia, tre cho Aná po lis/di vi sa de To -
can tins, pas san do por Ja ra guá, Ce res, Uru a çu e Po -
ran ga tu, que é a nos sa ci da de mais ao nor te, e o tre -
cho Go iâ nia/Itum bi a ra, ape sar do es ta do adi an ta do
da du pli ca ção). A BR-364 (tre cho São Si mão/Ja taí),
por onde é es co a da a pro du ção de grãos do sul de
Mato Gros so e gran de par te do su do es te de Go iás,
tam bém está em pés si mas con di ções. A BR-158, no
tre cho que liga a ci da de de Pi ra nhas à di vi sa de Mato
Gros so, na ci da de de Ara gar ças e Bar ra do Gar ças,
tam bém é ou tra ar té ria de es co a men to que se en con -
tra em pés si ma si tu a ção, es bu ra ca da ao lon go de
todo o tre cho.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos
nes ta Casa sa bem do meu to tal em pe nho pela re cu -
pe ra ção das nos sas ro do vi as, pois a boa con ser va -
ção das BRs ci ta das an te ri or men te não irá be ne fi ci ar
ape nas o Esta do de Go iás, mas sim o País, já que es -
sas es tra das pro pi ci am, en tre ou tros be ne fí ci os, a in -
te gra ção en tre as re giões Cen tro-Oes te, Nor des te, o
Dis tri to Fe de ral, a Ama zô nia e os pa í ses do Mer co sul.

Os re cur sos pro ve ni en tes da Cide, por exem plo,
evi ta ri am que ou tra im por tan te ro do via fe de ral que cor -
ta o Esta do de Go iás, a BR-452, no tre cho de 150km
en tre os Mu ni cí pi os de Rio Ver de e Itum bi a ra, de pen -
des se de re cur sos ex ter nos para sua re cu pe ra ção.

O alar man te qua dro de bu ra cos, ve í cu los da ni fi -
ca dos e vi das ce i fa das na BR-452, ao lon go dos úl ti -
mos anos, so men te co me çou a ser al te ra do a par tir
do úl ti mo mês de ju lho. Gra ças à nos sa in ter me di a -
ção, à nos sa pres são, em par ce ria com o ilus tre De -
pu ta do José Go mes da Ro cha (PMDB – GO), fo ram
vi a bi li za dos US$17 mi lhões, jun to ao Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men to, para a res ta u ra ção da
ro do via.

Tra ta-se de uma ex ce ção à re gra, na ver da de
“um pin go no oce a no”.  Qu an tos Srs. Se na do res, re -
pre sen tan tes de seus Esta dos, aguar dam re cur sos
para com ple men tar ou para fa zer con tor nos nas prin -
ci pa is ci da des, es pe ci al men te nas gran des ci da des.

Te nho cer te za que o Se na dor Ro meu Tuma,
que está aqui co nos co hoje, quer que se ace le re, por
exem plo, o con tor no da Gran de São Pa u lo, que está

em um rit mo re la ti va men te len to. Tam bém o Esta do
de Mi nas Ge ra is aguar da an si o so por es ses re cur sos
para ver com ple men ta da a du pli ca ção da ro do via que 
liga São Pa u lo a Belo Ho ri zon te.

Exa ta men te por isso tor na-se tão ne ces sá ria a
apro va ção da PEC que cria a Con tri bu i ção so bre
Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co. Afi nal, re cur sos
da or dem de R$1 bi lhão são ex tre ma men te sig ni fi ca ti -
vos para que o Go ver no Fe de ral co me ce fi nal men te a
mo di fi car, com ur gên cia, a caó ti ca si tu a ção das ro do -
vi as bra si le i ras.

Vale lem brar, ain da, que es tra das bem con ser -
va das pos si bi li ta rão a re du ção do con su mo de com -
bus tí ve is, com evi den te ga nho de qua li da de para o
meio am bi en te. Nós, de Go iás, que mo ra mos em um
Esta do me di ter râ neo e que de pen de mos fun da men -
tal men te das ro do vi as, tor ce mos para que es ses re -
cur sos che guem a tem po para a co lhe i ta da nos sa sa -
fra que, ao que tudo in di ca, será re cor de este ano.

Ao mes mo tem po, a po pu la ção das re giões me -
tro po li ta nas sa i rá ga nhan do, já que ou tra par ce la dos
re cur sos ar re ca da dos pela Cide irá fi nan ci ar a ex pan -
são da ofer ta dos trans por tes pú bli cos ur ba nos.

É che ga do o mo men to de nós, Par la men ta res,
subs ti tu ir mos a te o ria pela prá ti ca, o dis cur so pela
ação. Caso fa ça mos a nos sa par te, vi a bi li zan do re -
cur sos que o Go ver no Fe de ral não teve a ne ces sá ria
com pe tên cia para dis po ni bi li zar em suas re ser vas, fi -
ca re mos à von ta de para co brar, jun ta men te com toda
a so ci e da de bra si le i ra, re sul ta dos prá ti cos e emer -
gen ci a is na re cu pe ra ção de nos sas ro do vi as.

Enfim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os
bra si le i ros es ta rão com os olhos pos tos nes ta Casa
na pró xi ma se ma na, quan do vo ta re mos, em se gun do
tur no, uma pro pos ta de tão ele va do sig ni fi ca do eco -
nô mi co e so ci al. Te nho cer te za de que V. Exªs com -
par ti lham a mi nha an si e da de por apro var a Cide e,
as sim, co la bo rar um pou co mais para a re to ma da do
de sen vol vi men to e das es pe ran ças de me lho res
opor tu ni da des para o povo do nos so País.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, que ro cum pri men tá-lo pelo ex ce len te 
pro nun ci a men to fe i to da Tri bu na do Se na do, de fen -
den do mais re cur sos para re cu pe rar e si na li zar me -
lhor as es tra das. Se na dor Ma u ro Mi ran da, to dos os
me ses vou à tri bu na di zer a mes ma co i sa. Foi as sim
no ano pas sa do, no ano re tra sa do, nes te ano e no



ano que vem tam bém será a mes ma co i sa, pois as
jus ti fi ca ti vas são sem pre as mes mas: não há re cur sos 
para ta par os bu ra cos das ro do vi as fe de ra is, não há
re cur sos para si na li zá-las. Enquan to isso, nos sos ir -
mãos es tão mor ren do por aci den tes pro vo ca dos por
bu ra cos ou por fal ta de si na li za ção. E a fal ta de ma nu -
ten ção das es tra das gera um ou tro pro ble ma, qual
seja, o pre ço dos fre tes está cada vez mais caro em
fun ção do des gas te na tu ral dos ve í cu los, por que um
ca mi nhão car re ga do de soja, de mi lho, de al go dão,
seja lá do que for, em uma es tra da es bu ra ca da, fica
da ni fi ca do com mu i tas pe ças que bra das e mu i tos
pne us es tou ra dos, o que ele va o pre ço dos fre tes.
Mas os mo to ris tas e os do nos de ca mi nhões têm ra -
zão, pois o Go ver no Fe de ral sem pre de mons trou in -
sen si bi li da de para esse pro ble ma. E em bo ra eu vá à
tri bu na e diga – e já fi ze mos es sas con tas mu i tas ve -
zes – que fica mu i to mais ba ra to para o Go ver no Fe -
de ral re cu pe rar, si na li zar as ro do vi as e man tê-las em
bom es ta do, nada é fe i to. Ou seja, as ro do vi as es bu ra -
ca das e sem si na li za ção cus tam mu i to mais ao Go -
ver no, pois es sas ro do vi as ca u sam aci den tes, o que
gera cus to com hos pi ta is, apo sen ta do ri as por in va li -
dez, etc. Enfim, todo o di nhe i ro que o Go ver no in ves tir 
para si na li zar bem, para ta par bu ra cos, para re cu pe -
rar ro do vi as ain da fica mais ba ra to do que de i xá-las
como es tão. Fal tar ma nu ten ção nas es tra das pa vi -
men ta das é o mes mo que fal tar soro nos hos pi ta is; é
mor te na cer ta. E o Go ver no sabe dis so. To dos os
dias mor rem pes so as em fun ção de bu ra cos e da fal ta 
de si na li za ção nas es tra das. Qu an do será que o Go -
ver no vai ter sen si bi li da de para re sol ver essa ques -
tão? Ele ale ga que não tem di nhe i ro para o Mi nis té rio
dos Trans por tes, que não tem di nhe i ro para con ser tar 
as es tra das, mas tem di nhe i ro para sal var os ban cos,
para man dar para os pa í ses ri cos em pa ga men to de
ju ros de dí vi da. Tem di nhe i ro para tudo, mas para con -
ser tar es tra das, para acu dir po bres e hu mil des e para
cons tru ir ca sas para os de sem pre ga dos e de ses pe -
ran ça dos nun ca tem. O pro nun ci a men to de V. Exª é
im por tan te. Quem sabe sen si bi li za esse Go ver no.
Ora, gen te, Go ver no que não dá con ta de con ser tar
as es tra das do seu País vai dar con ta de quê? O que
mais po de mos es pe rar de um Go ver no como esse?
Meus cum pri men tos. Con ti nue nes sa li nha.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª tem ra zão. Re gis trei as
inú me ras ve zes que V. Exª es te ve nes ta tri bu na a fim
de re cla mar, de mos trar não só ao Esta do de Go iás,
mas a todo o País, o es ta do de ca la mi da de em que se
en con tram as nos sas es tra das fe de ra is, es pe ci al -
men te as que ser vem ao su do es te e as que che gam à 

sua que ri da ci da de na tal, Ja taí, a BR-060, a BR-364 e 
a BR-452. V. Exª tem toda a ra zão, por que, in clu si ve, o 
ex-Mi nis tro es te ve lá, pro me ten do a data da ina u gu ra -
ção e da me lho ria. Ago ra, Se na dor Ma gui to Vi le la, fi -
ze mos mais: ha ve rá uma vin cu la ção nes se Impos to
so bre Com bus tí ve is, ren den do, se gun do a es ti ma ti va, 
R$1 bi lhão no pró xi mo ano, que é um va lor mu i to ex -
pres si vo. 

Por isso, o Go ver no não pode tam bém dar a
des cul pa de não pos su ir re cur sos para as es tra das.
Te nho cer te za ago ra – e esta Casa será a co bra do ra
des se cum pri men to jun to ao Go ver no Fe de ral – de
que es ses re cur sos se rão des ti na dos às nos sas ro do -
vi as, es pe ci al men te ao nos so Esta do de Go iás, que é
um Esta do me di ter râ neo, de pen den te fun da men tal -
men te das nos sas ro do vi as fe de ra is.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra a V. Exª pela or dem.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pela

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Re que i ro a V. Exª,
pela Li de ran ça do PFL, que me fos se for ne ci da a pa -
la vra an tes da Ordem do Dia. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 

Exª está ins cri to como pri me i ro ora dor para fa lar pela
Li de ran ça par ti dá ria.

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 Ge ral do Cân di do.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta -
do do Rio de Ja ne i ro tem so fri do mu i tas agres sões
em re la ção à sua qua li da de de vida, de vi do à po lu i ção 
am bi en tal, além da vi o lên cia ur ba na e ou tras co i sas
mais. Mu i tas das pra i as da nos sa baía de Gu a na ba ra, 
que re ce be di a ri a men te uma car ga mu i to gran de de
de je tos in dus tri a is, es go to in na tu ra, en fim, uma sé -
rie de co i sas in de se já ve is, fi cam im pos si bi li ta das de
se rem uti li za das em fun ção da po lu i ção. 

Po rém, *que ro da qui de nun ci ar a agres são con -
tra o meio am bi en te e os ha bi tan tes do Mu ni cí pio de
Ita guaí/RJ, que sig ni fi ca rá a cons tru ção de uma usi na 
ter me lé tri ca mo vi da a car vão na que la área. Tra ta-se
de um in ves ti men to de US$830 mi lhões em uma tec -
no lo gia ob so le ta, ao qual está as so ci a do a es ta tal



Ele tro brás, a par tir da cri a ção de um con sór cio que
for ma rá a po lí ti ca de pre ços da ener gia elé tri ca para
inú me ros con su mi do res.

Essa dis cus são nos re me te à cri se do sis te ma
ener gé ti co bra si le i ro, do mo de lo ener gé ti co ado ta do
no País e, tam bém, das al ter na ti vas a se rem cons tru í -
das. Mas não se pode ad mi tir, Sr. Pre si den te, al ter na -
ti va ou mo de lo que des co nhe ça ou pre ju di que a qua li -
da de de vida do ci da dão e a pre ser va ção do meio am -
bi en te. Nes te caso es pe cí fi co, da cons tru ção de uma
usi na ter me lé tri ca mo vi da a car vão, não há ex pli ca -
ção ra zoá vel do pon to vis ta eco nô mi co que sus ten te
uma de fe sa, com o agra van te de co lo car em ris co e
ecos sis te ma de toda uma re gião.

Do pon to de vis ta am bi en tal, esse em pre en di -
men to não in te res sa aos ha bi tan tes, pois afe ta di re ta -
men te a sua qua li da de de vida, e, do pon to de vis ta
eco nô mi co, é pre ju di ci al ao Mu ni cí pio, pois os efe i tos
po lu en tes de cor ren tes des sa usi na afe ta rão di re ta -
men te pes ca do res e agri cul to res.

Sr. Pre si den te, a cri se ener gé ti ca do País evi den -
cia uma cri se do mo de lo e, por isso, co lo cam-se dis -
cus sões no vas so bre no vas ma tri zes, mas ela se dá
tam bém prin ci pal men te pela po lí ti ca do Go ver no Fe -
de ral para o se tor, o qual fez a op ção pela pri va ti za ção.

Não de ve mos per mi tir que es per ta lhões e opor -
tu nis tas ti rem pro ve i to da si tu a ção. Por tan to, não po -
de mos per mi tir que nos em pur rem um pro je to ina de -
qua do de usi na, re pu di a do mun do afo ra e aqui mes -
mo no Bra sil, em ple bis ci tos re a li za dos em dois Mu ni -
cí pi os pa ra na en ses, Pon tal do Pa ra ná e Pa ra na guá.
Está cla ro que, se a po pu la ção for su fi ci en te men te
bem-in for ma da so bre pro je tos des sa na tu re za, ten do
a opor tu ni da de de opi nar, será con trá ria a ele. 

Se ob ser var mos os con tras, to dos li ga dos à
qua li da de de vida dos ha bi tan tes e do meio am bi en te
da re gião, per ce be-se que a ra zão de ser des se em -
pre en di men to é a sa nha em ob ter re cur sos do se tor
de ener gia a par tir da as so ci a ção en tre a Ele tro brás,
em pre sa es ta tal, e a em pre sa pa ra na en se Ine par
Ener gia e a Enel po wer, ita li a na. E essa não é uma so -
lu ção sé ria para a cri se.

Além do mais, por que cons tru ir uma usi na po -
lu i do ra na con tra mão das in ten ções apro va das,
diga-se de pas sa gem, com o apo io da de le ga ção bra -
si le i ra na Con ven ção Inter na ci o nal so bre o Cli ma, que 
re sul tou no Pro to co lo de Kyo to? Por que uma usi na a
car vão, que terá de ser im por ta do? Por que es co lhe -
ram uma área que com bi na um rico ecos sis te ma com
a pro xi mi da de de áre as den sa men te po vo a das? E
mais, quem será be ne fi ci a do com es ses con tra tos? 

Cer ta men te, não será a po pu la ção do Mu ni cí pio 
de Ita guaí, nem de gran de par te do li to ral, da Ser ra do 
Mar e das ci da des de Man ga ra ti ba, Angra dos Reis,
Rio de Ja ne i ro (em par ti cu lar na re gião de Se pe ti ba),
Se ro pé di ca, Pa ra cam bi, Rio Cla ro e Nova Igua çu, que 
so fre rão as con se qüên ci as caso essa agres são am bi -
en tal se con su me.

O se tor elé tri co não será o gran de be ne fi ci a do e
po de rá ob ter me lho res re sul ta dos, apro ve i tan do es -
ses pe que nos re cur sos da água, uti li zan do ener gia
eó li ca, so lar ou mes mo do re cur so ao gás na tu ral, que 
te mos em abun dân cia e é me nos po lu en te. Não será
be ne fi ci a do o Erá rio Pú bli co, que alo ca rá di vi sas por
in ter mé dio da es ta tal. Nem será a ba lan ça co mer ci al,
que de ve rá ser one ra da com a im por ta ção do car vão.
Tam bém não será a eco no mia po pu lar que es ta rá su -
je i ta à po lí ti ca de pre ços das em pre sas pri va das as -
so ci a das ao in ves ti men to. 

Além dis so, per de tam bém a eco no mia lo cal,
pois, se a cons tru ção da ter mo e lé tri ca e das obras de
in fra-es tru tu ra po dem ge rar 4 mil em pre gos tem po rá -
ri os, em sua gran de ma i o ria, se rão tra zi dos de fora
para em pre i te i ras e, de po is de cons tru í da, ofe re ce rá
ape nas cer ca de cem va gas, com ní ve is di ver sos de
es pe ci a li za ção. E vale re pe tir que os se to res agrí co la, 
pes que i ro e eco tu rís ti co da re gião se rão afe ta dos. 

Como ocor re em to dos os gran des con tra tos
nes te País irão se be ne fi ci ar os que con tro lam os re -
cur sos en vol vi dos no pro je to, os em pre i te i ros que o
cons tru i rão, os agen ci a do res da mão-de-obra e as
com pa nhi as de fre te ma rí ti mo de car ga, os im por ta -
do res de car vão. E o con sór cio de em pre sas que re -
ce be rá as ta ri fas, após a pre ten di da re a li za ção e con -
clu são das obras e o fun ci o na men to das usi nas. 

Os ha bi tan tes e o ecos sis te ma da que la re gião,
aliás, mu i to pró xi ma da ci da de do Rio de Ja ne i ro, re -
ce be rão to dos os anos os im pac tos de cer ca de 320
mil to ne la das de cin zas, que irão di re ta men te para o
ar; 100 mil to ne la das de cin zas pe sa das e qua se 500
mil to ne la das de lama. Sem con tar com o ris co de aci -
den tes am bi en ta is, mu i to co muns em nos so País. 

Estu do da Cop pe/UFRJ so bre os Impac tos
Ambi en ta is da Usi na Ter mo e lé tri ca a Car vão re ve la
que se rão lan ça dos, por dia, cer ca de 120 to ne la das
de óxi do de en xo fre, e 5 to ne la das de par ti cu la dos e
ou tros po lu en tes.

Sr. Pre si den te, para pro du zir 10 mil gi ga watts,
por ano, essa usi na, se for cons tru í da, con su mi rá 3,5
mi lhões de to ne la das de car vão im por ta do, 23 mil to -
ne la das de cal cá rio, anu al men te, e 2,8 mi lhões de li -
tros  de água doce por hora. 



O pro je to é de uma usi na de gran de por te, com
cus to de US$ 830 mi lhões. Pre ten de uma po tên cia
ins ta la da de 1.320 me ga watts e um fun ci o na men to
re gu lar de 1.250 me ga watts. Seu pra zo de cons tru ção 
é su pe ri or a qua tro anos, o que faz da cons tru ção da
usi na uma op ção des vin cu la da da so lu ção dos atu a is
pro ble mas ener gé ti cos do País.

Nes se pra zo, re cur sos des ti na dos a no vas li -
nhas de trans mis são, me di das de com ba te ao des -
per dí cio e ma i or efi ciên cia em nos sos pro je tos hi dre -
lé tri cos, ter me lé tri cas a gás na tu ral, ba ga ço de cana,
plan tas eó li cas e ou tras po dem ofe re cer ma i or ca pa -
ci da de de ge ra ção e aten di men to da de man da de
ener gia elé tri ca. 

Além dis so, o sis te ma pro pos to não uti li za as
me lho res tec no lo gi as dis po ní ve is e, como ter me lé tri -
ca de gran de por te, irá tra ba lhar na base do sis te ma e 
não na sua com ple men ta ção, a um cus to mais ele va -
do que a ge ra ção hi dráu li ca, hoje pre do mi nan te no
Bra sil.

Sr. Pre si den te, se o mes mo pro je to fos se apre -
sen ta do na Itá lia, não se ria apro va do, dado o seu im -
pac to am bi en tal. O equi pa men to da em pre sa ita li a na
Enel po wer, que será im por ta do para o Bra sil, está fa -
bri ca do e es to ca do na que le país há anos.

E que ro de nun ci ar ou tro ab sur do, Sr. Pre si den -
te, que o Estu do de Impac to Ambi en tal da usi na não
apre sen ta a car ga to tal de lan ça men to de po lu en tes e 
des con si de ra os ris cos de chu va áci da na re gião. Qu -
es tões sé ri as como as emis sões to ta is de dió xi do de
car bo no não são tra ta das, além do im pac to cu mu la ti -
vo dos em pre en di men tos na re gião e o agra va men to
de pro ble mas já exis ten tes, como o de cap ta ção de
água doce.

Po de ro sos in te res ses mo vi men tam-se para tor -
nar ir re ver sí vel a im plan ta ção da ter me lé tri ca. Escal -
da dos pela re cu sa ao pro je to da usi na, fe i ta por ple -
bis ci to pela po pu la ção dos dois Mu ni cí pi os pa ra na en -
ses, con se gui ram al te rar dia 7 de agos to do cor ren te
ano, por 17 vo tos a 2, o art. 305 da Lei Orgâ ni ca do
Mu ni cí pio de Ita guaí. Nele era exi gi da a apro va ção
por ple bis ci to, con vo ca do pelo Po der Le gis la ti vo ou
por 5% do ele i to ra do, nos ter mos do art. 14 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, de qual quer ati vi da de que pu des se
sig ni fi car al te ra ção do meio am bi en te.

A su pres são des se di re i to de mo crá ti co se deu
após o pa re cer do Mi nis té rio Pú bli co so bre a aná li se
téc ni ca do EIA/RIMA, re fe ren te à im plan ta ção da usi -
na, e o re la tó rio da au diên cia pú bli ca re a li za da em Ita -
guaí, dia 11 de maio. Doze pon tos obs cu ros e não es -

cla re ci dos fo ram apon ta dos pe los pe ri tos téc ni cos do
ór gão.

O com pa re ci men to da Fe e ma à nova au diên cia
pú bli ca no Mu ni cí pio foi re cu sa do. Mas, com o apo io
das Pas to ra is So ci a is da Igre ja Ca tó li ca de Ita guaí, da 
Igre ja Evan gé li ca Lu te ra na do Bra sil, da Igre ja Nova
Vida de Ita guaí, do Sepe (Sin di ca to Esta du al dos Pro -
fis si o na is de Edu ca ção), Sin di Pe tro, MOP, Ape de ma
e do Mo vi men to Estu dan til de Ita guaí, a Co mis são de
Meio Ambi en te da Alerj, pre si di da pelo De pu ta do
Esta du al do PT Car los Minc, apro vou a re a li za ção de
uma au diên cia pú bli ca na Assem bléia Le gis la ti va, no
dia 7 de de zem bro.

Sr. Pre si den te, o es cla re ci men to pú bli co do cri -
me eco nô mi co e am bi en tal que está para ser co me ti -
do será ins tru men to de fun da men tal im por tân cia para 
que a so ci e da de se mo bi li ze e bar re a cons tru ção da
ter me lé tri ca a car vão. Essa luta é um pas so de ci si vo
para a dis cus são so bre uma ma triz ener gé ti ca que
vise o de sen vol vi men to hu ma no in te gra do e que seja
jus ta do pon to de vis ta so ci al, eco nô mi co e eco ló gi co,
que só será pos sí vel no nos so País com um go ver no
de mo crá ti co e po pu lar.

Mu i to 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 pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Álva ro Dias, por 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, em se tem bro do ano 
pas sa do, quan do bus quei o apo io dos Srs. Se na do res
para a ins ta la ção da CPI do Fu te bol, sa bia da enor me
res pon sa bi li da de que to dos as su mi ría mos em fun ção
das ex pec ta ti vas que se ri am cri a das nes te País.

Co nhe cen do os bas ti do res do fu te bol, sa ben do
da exis tên cia de um sub mun do de ir re gu la ri da des, de
ilí ci tos, de cri mes pra ti ca dos im pu ne men te, ima gi ná -
va mos o que se ria apro fun dar as in ves ti ga ções. De
iní cio des ta ca mos aque le que se ria o ma i or ad ver sá -
rio: a des cren ça na ci o nal, qua se que ge ne ra li za da,
em re la ção ao ins ti tu to da CPI. 

Con si de ro essa des cren ça in jus ta por que, se ana -
li sar mos os re sul ta dos ob ti dos em vá ri as CPIs re a li za -
das nas duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, con clu i re -
mos que elas pres ta ram no tá ve is ser vi ços ao País.

Cer ta men te não fos se a de di ca ção dos Srs. Se -
na do res, in te gran tes des ta CPI, o en tu si as mo, a vo -
ca ção pú bli ca e a de di ca ção dos ser vi do res des ta
Casa, do Tri bu nal de Con tas, do Ban co Cen tral, da
Po lí cia Fe de ral e da Re ce i ta Fe de ral, que com pu se -
ram uma equi pe de as ses so ria com pe ten te, tra ba -



lhan do ao lado do Se na dor Ge ral do Althoff, Re la tor
res pon sá vel e com pe ten te, não te ría mos pro du zi do o
re la tó rio, cuja le i tu ra a Co mis são ou viu on tem, du ran -
te cer ca de dez ho ras inin ter rup tas e con se cu ti vas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ama nhã,
com ple ta re mos essa ta re fa, com a vo ta ção do re la tó -
rio apre sen ta do on tem pelo Se na dor Ge ral do Althoff.
Mais de mil e du zen tas pá gi nas des cre vem ir re gu la ri da -
des gra vís si mas e a prá ti ca da cor rup ção de sen fre a da,
que, la men ta vel men te, pro por ci o nou um enor me des -
per dí cio de re cur sos, com pre ju í zos in cal cu lá ve is
para o nos so País e para a nos sa po pu la ção.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Álva ro Dias, quan do V. Exª jul gar opor tu no, eu
gos ta ria que V. Exª me con ce des se um apar te.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Com
sa tis fa ção o fa rei, Se na dor Se bas tião Ro cha.

Nes se re la tó rio, além de ha ver a pro po si ção do
in di ci a men to de al guns dos prin ci pa is di ri gen tes do
fu te bol bra si le i ro, a co me çar pelo Pre si den te da CBF,
Ri car do Te i xe i ra, pas san do por di ri gen tes de clu bes,
como Eu ri co Mi ran da, Antô nio Cal ça da, Pa u lo Reis,
Má rio Cu pel lo, Edmun do San tos Sil va, Duns hee de
Abran ches; di ri gen tes de fe de ra ções, como Edu ar do
Vi a na, Edu ar do José Fa rah, Pe dro Yves Si mão; ain da 
de clu bes, como Sa mir Abdul-Hak, José Pa u lo Fer -
nan des; o téc ni co, Van der lei Lu xem bur go da Sil va; o
em pre sá rio de jo ga dor, Re i nal do Pit ta, e ain da o pre -
si den te da Fe de ra ção Mi ne i ra, Elmer Gu i lher me Fer -
re i ra, além des ses no mes re la ci o na dos, a CPI su ge re
o apro fun da men to da in ves ti ga ção por par te do Mi nis -
té rio Pú bli co em ou tros fa tos que po de rão, por con se -
qüên cia, im pli car o in di ci a men to de ou tros di ri gen tes
do fu te bol do nos so País. A so li ci ta ção que faz o re la -
tó rio de apro fun da men to das in ves ti ga ções na CBF, 
po de rá al can çar, além de Ri car do Te i xe i ra, ou tros di -
re to res da en ti da de ma i or do nos so fu te bol.

A CPI pro põe o in di ci a men to, mas apre sen ta re -
co men da ções a clu bes, a en ti da des do fu te bol e tam -
bém a ór gãos pú bli cos fe de ra is, como o Ban co Cen -
tral, o Co a fi – res pon sá vel pela in ves ti ga ção de la va -
gem de di nhe i ro –, a Re ce i ta Fe de ral e o Mi nis té rio da 
Pre vi dên cia So ci al.

O Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al en ca mi nha
ao Mi nis té rio Pú bli co pro vas ma te ri a is sub sis ten tes,
que, por si só, jus ti fi ca ri am a de nún cia para um jul ga -
men to ágil, ri go ro so e exem plar por par te do Po der
Ju di ciá rio. É o que es pe ra mos que seja fe i to, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res. 

Espe ra mos mais: que as es tru tu ras da ad mi nis -
tra ção do fu te bol bra si le i ro se jam sa cu di das por um

im pac to de mo ra li za ção im pres cin dí vel nes te mo -
men to – uma exi gên cia da so ci e da de bra si le i ra.
Aque les di ri gen tes que se di fe ren ci am e, por isso, não 
fo ram al can ça dos pela in ves ti ga ção, de vem ago ra re -
a gir. Não po dem per ma ne cer co ni ven tes, con des cen -
den tes di an te das ma ze las re ve la das pela CPI do Fu -
te bol, que de ter mi na ram os des ca mi nhos des te es -
por te ma i or do povo bra si le i ro. 

Sim! Tem que ha ver uma re a ção di an te da in dig -
na ção do povo bra si le i ro. Essa re a ção tem que le var
di ri gen tes, que são in clu si ve res pon sá ve is pe las ele i -
ções do co man do da CBF, a se re u nir, quem sabe em
as sem bléia con vo ca da ur gen te men te para de li be rar
so bre a mu dan ça de co man do da en ti da de ma ter  do
nos so fu te bol, so bre tu do por que o Bra sil não pode es -
pe rar. Vi ve mos a ex pec ta ti va de uma com pe ti ção
mun di al. 

O povo bra si le i ro está des cren te das pos si bi li -
da des do nos so se le ci o na do, mas não é ape nas a
ques tão li ga da à auto-es ti ma da nos sa gen te que
está em jogo. É evi den te que a der ro ta co lo ca para
ba i xo a auto-es ti ma do povo bra si le i ro, mas os pre ju í -
zos tam bém são de na tu re za eco nô mi ca e so ci al. Há
in ves ti men tos por ten to sos do se tor pri va do; em pre -
sas, em pre sá ri os, pa tro ci na do res, em pre sas de co -
mu ni ca ção, a im pren sa de modo ge ral, to dos es tão in -
ves tin do.

Evi den te men te, uma par ti ci pa ção pí fia do nos so 
se le ci o na do na Copa do Mun do po de rá de ter mi nar
pre ju í zos eco nô mi cos e so ci a is; pre ju í zos eco nô mi -
cos ao se tor pri va do, que se re fle ti rão em pre ju í zos
so ci a is, já que o País tam bém per de rá não ape nas na
ar re ca da ção de tri bu tos, mas tam bém na ge ra ção de
em pre gos, por que, ob vi a men te, a va lo ri za ção des se
pro du to, que é o fu te bol, de no tá vel ren ta bi li da de, sig -
ni fi ca ria a ge ra ção de mais em pre gos, com opor tu ni -
da de de tra ba lho, sa lá rio e ren da ao povo bra si le i ro.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
es ses fa tos tão gra ves, que la men ta vel men te fi ze ram
com que a ges tão da CBF se cons ti tu ís se numa ges -
tão te me rá ria, in com pe ten te, anar qui za da e, so bre tu -
do, de so nes ta, fa zem com que se exi ja ago ra a mu -
dan ça ime di a ta, sob pena de con se qüên ci as ir re pa rá -
ve is para o fu te bol bra si le i ro. Não é ape nas mu dan ça
ra di cal e ime di a ta na es tru tu ra ad mi nis tra ti va da CBF
que se exi ge, mas cer ta men te uma pos tu ra afir ma ti -
va, si na li zan do para o de se jo de se es ta be le cer um
mí ni mo de éti ca na ad mi nis tra ção do fu te bol bra si le i -
ro. Isso le va ria os clu bes a se re u ni rem em as sem -
bléia para de ba ter os pro ble mas das suas fe de ra -
ções, ci ta dos no re la tó rio que fez a de vas sa do fu te bol 



bra si le i ro. E, além das fe de ra ções, es pe ci al men te das 
três ma i o res, al guns dos ma i o res clu bes bra si le i ros
tam bém es tão sen do ins ta dos por esse re la tó rio a
pro vi dên ci as de ca rá ter ur gen te. 

Por que os con se lhos não se re ú nem? Por que
os as so ci a dos não pro vo cam a re u nião de as sem bléi -
as para de ba ter ime di a tas mu dan ças no co man do
das suas agre mi a ções? É cla ro que o Po der Ju di ciá -
rio, di an te da opi nião pú bli ca pre sen te, di an te da im -
pren sa bra si le i ra atu an te em re la ção a essa in ves ti ga -
ção, pro cu ra rá atu ar de for ma ágil, efi ci en te e com pe -
ten te, não abrin do mão de suas prer ro ga ti vas de jul -
gar e pu nir exem plar e ri go ro sa men te os even tu a is
en vol vi dos na cor rup ção do nos so fu te bol.

Mas não é ne ces sá rio es pe rar. To dos nós sa be -
mos: no Esta do de Di re i to De mo crá ti co há o ri tu al, o
pro ces so é mo ro so, e, evi den te men te, a de mo ra pro -
vo ca an si e da de, in qui e ta ção e até in dig na ção. Daí a
ne ces si da de de me di das de ca rá ter ad mi nis tra ti vo,
que são ime di a tas e ur gen tes. A exem plo do que deve 
ocor rer, Se na dor Ge ral do Althoff, com a Câ ma ra dos
De pu ta dos, cer ta men te, já que há Par la men tar al can -
ça do pe las in ves ti ga ções.

Qu e ro per mi tir aos Se na do res, que de se jam
apar te ar, par ti ci pa ção nes se de ba te. Inter rom po o
meu pro nun ci a men to para ouvi-los. Sei que o tem po é 
li mi ta do, mas, mes mo as sim, que ro di vi dir com S.
Exªs, que es tão in te res sa dos em pro ble ma de suma
im por tân cia para este País, as nos sas pre o cu pa ções.

Ouço o Se na dor Se bas tião Ro cha, Lí der do
PDT, que ha via so li ci ta do o apar te an te ri or men te.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Álva ro Dias, que ro, nes te mo men to, re gis trar o
lou vá vel tra ba lho re a li za do por V. Exª e pelo Se na dor
Ge ral do Althoff na con du ção da CPI do Fu te bol. Mais
uma vez, ra ti fi co o meu in te gral apo io ao tra ba lho de
V. Exª e faço ques tão de afir mar que não há qual quer
re pa ro a fa zer, prin ci pal men te de po is de to mar co -
nhe ci men to da ín te gra do Re la tó rio do Se na dor Ge -
ral do Althoff. Acre di to até que mu i tas mi u de zas po de -
ri am ter fi ca do de fora, em bo ra te nha um sen ti do em -
ble má ti co, como co lo cou o Se na dor Ge ral do Althoff.
Mas, re al men te, as de nún ci as são tão gra ves e de
tan ta pro fun di da de que o Se na do Fe de ral, por meio
da CPI, terá que apro var o Re la tó rio e en ca mi nhá-lo
para o Mi nis té rio Pú bli co e para ou tros ór gãos para
que to mem as pro vi dên ci as ne ces sá ri as. O fu te bol
bra si le i ro está na lona. Está no ca u te a do. O tor ce dor
pre ci sa sa ber que os re cur sos des vi a dos vêm da ven -
da do in gres so. Gran de par te dos re cur sos ar re ca da -
dos com a ven da do in gres so na por ta ria do es tá dio

de fu te bol é des vi a do e apli ca do no ex te ri or em con -
tas par ti cu la res e uti li za do para en ri que ci men to ilí ci to. 
De i xe mos cla ro que nós não es ta mos atu an do con tra. 
A CPI não é con tra o Fla men go, ou con tra o Vas co, ou
con tra o Bra sil, ou con tra a Se le ção Bra si le i ra, como
al guns que rem en ten der. Mu i to pelo con trá rio. A CPI é 
a fa vor do Fla men go, do Vas co, do Pal me i ras, do Co -
rint hi ans, da Fe de ra ção de São Pa u lo, do Rio de Ja -
ne i ro, de Mi nas Ge ra is, do fu te bol do Bra sil, e, por tan -
to, a fa vor da Se le ção Bra si le i ra. É com mo ra li za ção e
dis ci pli na na ad mi nis tra ção des ses clu bes e das fe de -
ra ções que con se gui re mos ele var no va men te o tão
gran di o so nome do fu te bol bra si le i ro! Pa ra béns a V.
Exª e ao Se na dor Ge ral do Althoff.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, mu i to obri ga do pelo apar te e
pela par ti ci pa ção efe ti va de V. Exª nos tra ba lhos da
CPI.

Con ce de rei apar tes ao Se na dor Ge ral do Cân di -
do, de po is aos Se na do res Ma u ro Mi ran da, Ma gui to
Vi le la, Lind berg Cury.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ge ral do Cân di -
do, do PT, pre sen ça as sí dua nos tra ba lhos da CPI.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – No -
bre Se na dor Álva ro Dias, se rei bre ve, já que o tem po
é es cas so. Mais uma vez que ro re a fir mar a mi nha
con vic ção de que a CPI pres tou um gran de ser vi ço à
Na ção. Após a le i tu ra do Re la tó rio es tou ain da mais
con ven ci do de sua im por tân cia e do tra ba lho re a li za -
do por V. Exª, jun ta men te com o no bre Se na dor Ge ral -
do Althoff, que foi o Re la tor. A CPI cor res pon deu à ex -
pec ta ti va da so ci e da de, que dela mu i to es pe ra va.
Esta mos apre sen tan do ao Mi nis té rio Pú bli co os maus 
di ri gen tes – de clu bes e de fe de ra ções – que se apro -
ve i ta ram e uti li za ram a es tru tu ra des sas en ti da des em 
be ne fí cio pró prio. Por isso, eles me re cem ser in ves ti -
ga dos e pu ni dos pela lei. Nós, efe ti va men te, con se -
gui mos pas sar o fu te bol a lim po, con for me di zía mos
no iní cio da CPI. Pa ra be ni zo V. Exª, que di ri giu os tra -
ba lhos da CPI com toda a com pe tên cia e ca pa ci da de. 
Pa ra be ni zo tam bém o no bre Se na dor Ge ral do Althoff
pelo Re la tó rio que fez, com o apo io evi den te men te,
de toda a Asses so ria, e tam bém a par ti ci pa ção de to -
dos os mem bros da CPI, que acom pa nha ram os tra -
ba lhos e de ram a sua con tri bu i ção. Pa ra béns, por tan -
to, a V. Exª e a to dos nós.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do a V. Exª, no bre Se na dor Ge ral do Cân di do. V.
Exª, evi den te men te, está de pa ra béns pelo tra ba lho
re a li za do. Apro ve i to o en se jo para pa ra be ni zar o Pre -
si den te do PFL, o no bre Se na dor Jor ge Bor nha u sen e 



às Li de ran ças do Par ti do pela fe liz in di ca ção que fi ze -
ram do nome do no bre Se na dor Ge ral do Althoff. Sem
dú vi da, não fos se a ou sa dia, a co ra gem, o des pren di -
men to, o de no do, a com pe tên cia e, so bre tu do, a de -
cên cia, a hon ra dez e a dig ni da de des te Se na dor que
re pre sen ta San ta Ca ta ri na não te ría mos al can ça do
os re sul ta dos que al can ça mos.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Álva ro Dias, V. Exª, além de ter uma fo lha de ser vi ços
pres ta dos ao País, es pe ci al men te ao Esta do do Pa ra -
ná – V. Exª foi con si de ra do um dos me lho res Go ver -
na do res do Bra sil – che gou a esta Casa con sa gra do
pelo povo pa ra na en se como um dos Se na do res mais
vo ta dos no País. E, mais uma vez, V Exª pro va a sua
ca pa ci da de, a sua re ti dão, a sua in te li gên cia, na pre -
si dên cia da CPI do Fu te bol, à qual tra ba lhou a fa vor
dos tor ce do res bra si le i ros como um todo, para a or ga -
ni za ção des sa pa i xão na ci o nal que é o fu te bol. Cum -
pri men to V. Exª pelo seu tra ba lho, pela sua de ter mi -
na ção, pela sua li su ra. So li da ri zo-me com V. Exª nos
cum pri men tos que faz ao ilus tre Se na dor Ge ral do
Althoff pelo bri lhan tis mo do Re la tó rio de S. Exª. Esta
Casa está de pa ra béns! Pa ra béns aos mem bros da
CPI por este Re la tó rio con clu si vo. Se na dor Álva ro
Dias, es pe ra mos – e te mos que es tar aten tos –, que,
da qui para a fren te, o Mi nis té rio Pú bli co e a Jus ti ça
tam bém se jam cé le res e es te jam aber tos para a so -
ci e da de bra si le i ra em dar con ti nu i da de ao tra ba lho
re a li za do por este Se na do da Re pú bli ca. Que a tor ci -
da bra si le i ra, es ses mi lhões de bra si le i ros apa i xo na -
dos pelo fu te bol, vá mais tran qüi la para os es tá di os e 
com a cer te za de que os seus cra ques se rão bem re -
mu ne ra dos e pa gos em dia, e que o fu te bol, vo ca ção
na ci o nal, bri lhe, tra zen do-nos gran des vi tó ri as tan to
na Se le ção Bra si le i ra como nos di ver sos cam pe o na -
tos. V. Exª está de pa ra béns pela sua com pe tên cia,
pelo seu di na mis mo e pela his tó ria po lí ti ca in ve já vel
que tem V. Exª e que tan to hon ra este Se na do.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da. V. Exª co lo ca, com 
in te li gên cia, que é fun da men tal o de sem pe nho do Mi -
nis té rio Pú bli co e do Po der Ju di ciá rio. Evi den te men te, 
a in dig na ção na ci o nal ga nha pro por ção – e mu i tos
gos ta ri am de ver di ri gen tes al ge ma dos, le va dos em
cam bu rão para as pe ni ten ciá ri as. Mas não é as sim
que os fa tos de vem ocor rer. De ve mos cum prir o ri tu al
do Esta do de Di re i to De mo crá ti co, pro por ci o nan do a
opor tu ni da de de am pla de fe sa – e isso não é tão ágil
como to dos nós de se ja ría mos. Mas, cer ta men te, com 
a pre sen ça fis ca li za do ra da im pren sa na ci o nal, com o 

in te res se da opi nião pú bli ca, ha ve re mos de ter uma
res pos ta de agi li da de, de efi ciên cia e de com pe tên cia
tam bém do Po der Ju di ciá rio.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) –
Com pra zer, ouço o Se na dor Ma gui to Vi le la, que
tam bém teve atu a ção mar can te não só no ques ti o -
na men to aos de po en tes mas na fase de pro po si tu -
ras, apre sen tan do já emen das à Cons ti tu i ção e pro -
je tos de lei que têm por ob je ti vo apri mo rar a le gis la -
ção do Des por to Na ci o nal. 

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Álva ro Dias, que ro tam bém par ti ci par des se pro nun -
ci a men to opor tu no, mo men to so, im por tan te para o
fu te bol bra si le i ro e para o fu te bol mun di al, por que as 
de ci sões to ma das aqui te rão re fle xos no mun do in -
te i ro. To dos vão sa ber que o Bra sil terá um fu te bol
mais or ga ni za do, com um ca len dá rio mais jus to, que 
o Bra sil im pe di rá, do ra van te, uma sé rie de fa tos que
acon te ci am no fu te bol e que não ocor re rão mais.
Por tan to, con gra tu lo-me com V. Exª e com o Se na -
dor Ge ral do Althoff. O re la tó rio é in con tes tá vel, per -
fe i to. Tive opor tu ni da de de ana li sar o seu con te ú do,
as par tes mais im por tan tes, e não há como con tes -
tá-lo, por que ele está em ba sa do em pro vas do cu -
men ta is, tes te mu nha is, em au diên ci as pú bli cas, en -
fim, é um re la tó rio pal pá vel, real. Não há como vo tar 
con tra ri a men te. Acre di to que po lí ti co ne nhum deve
sub me ter-se à pres são da im pren sa, da opi nião pú -
bli ca. O po lí ti co deve ater-se à ver da de dos fa tos.
Não voto por que a im pren sa quer que eu vote as sim 
ou por que a opi nião pú bli ca exi ge que eu vote de
de ter mi na da ma ne i ra. Te nho que vo tar de acor do
com a mi nha cons ciên cia, com a ver da de dos fa tos,
pois o meu voto não é ape nas meu e sim de um mi -
lhão e qua tro cen tos mil go i a nos que vo ta ram em
mim e me man da ram para cá, de bra si le i ros que
acre di ta ram que, no Se na do, eu iria  cum prir fi el -
men te o de se jo de to dos, que é a ver da de. Li o re la -
tó rio, que é ver da de i ro e não tem como ser con tes -
ta do. Quem qui ser con tes tá-lo terá que fazê-lo na
Jus ti ça. Aqui, para mim, ele é in con tes tá vel, ir re fu tá -
vel. De for ma que, quan do a im pren sa me per gun ta -
va se eu iria vo tar a fa vor ou con tra, eu di zia que, se
o re la tó rio es pe lhas se a ver da de, se o re la tó rio fos -
se re al men te cor re to, eu vo ta ria fa vo ra vel men te;
caso isso não ocor res se, o meu voto se ria con trá rio
ao re la tó rio. Então, eu não ti nha obri ga ção de an te -
ci par o meu voto; eu ti nha de an te ci par os meus
prin cí pi os. Mas, hoje, cum pri men to e pa ra be ni zo o



Re la tor. Não te nho como vo tar con tra um re la tó rio
que é per fe i to, cor re to, que está re al men te ro bus te -
ci do com pro vas in con tes tá ve is. Foi um tra ba lho bri -
lhan te e é im por tan te que o Bra sil en xer gue esse
tra ba lho da CPI do Fu te bol. É im por tan te que os
bra si le i ros re co nhe çam os tra ba lhos da CPI do Ju di -
ciá rio, da CPI que cas sou um Pre si den te da Re pú -
bli ca. O Se na do vive um mo men to im por tan te, um
mo men to que pas sou a lim po o Po der Le gis la ti vo, o
Po der Ju di ciá rio, que está pas san do a lim po o fu te -
bol bra si le i ro, e ou tros seg men tos têm de en ten der
que qual quer su je i ra es ta rá su je i ta a uma CPI no
Se na do e à pu ni ção. Tra ta-se de um gran de exem plo 
que o Se na do dá ao Bra sil, a CPI bem pre si di da por
V. Exª – co ra jo sa men te pre si di da por V. Exª  – e cor -
re ta men te ana li sa da e re la ta da pelo Se na dor Ge ral -
do Althoff.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. Nun ca ti ve mos
dú vi das, não es pe rá va mos ou tra pos tu ra de V. Exª a
não ser a de pro por uma lim pe za na ad mi nis tra ção
do nos so fu te bol, afir man do a pos tu ra éti ca em fa vor 
dos in te res ses do País.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Álva ro Dias, como V. Exª já ul tra pas sou em
mais de cin co mi nu tos o tem po des ti na do ao seu pro -
nun ci a men to, a Mesa gos ta ria de ape lar a V. Exª que
con ce des se os apar tes – a Mesa vai aqui es cer, vai
per mi tir que V. Exª os con ce da –, mas pede aos apar -
te an tes que se jam bre vís si mos, por que há Ordem do
Dia, in clu si ve com vo ta ções no mi na is, e ain da ora do -
res ins cri tos para co mu ni ca ções ina diá ve is. Ape lo
não ape nas a V. Exª mas tam bém aos apar te an tes
para que se jam mu i to bre ves. 

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Pois
não, Sr. Pre si den te, aten de rei ao pe di do de V. Exª e
sei tam bém que os apar te an tes res pe i ta rão a so li ci ta -
ção de V. Exª. 

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Álva ro Dias, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Con -
ce do, com pra zer, o apar te ao Se na dor Lind berg
Cury, que tam bém teve pre sen ça atu an te na CPI do
Fu te bol. Não fal tou a uma se quer das re u niões da CPI 
des de que foi con vo ca do a in te grá-la. 

É com mu i ta ale gria, por tan to, que con ce do o
apar te a V. Exª, Se na dor Lind berg Cury. 

O Sr. Lind berg Cury  (PFL – DF) – Se rei bre ve,
Se na dor Álva ro Dias. Qu e ro dar o meu tes te mu nho,
re sul ta do da mi nha pre sen ça acom pa nhan do dia a
dia, par ti ci pan do dos de po i men tos que fo ram fe i tos.

Qu e ro dar este tes te mu nho da li su ra, da ido ne i da de,
da res pon sa bi li da de com que V. Exª pre si diu a CPI
do Fu te bol, atu an do com mu i ta aus te ri da de, po rém
sa ben do ou vir com res pe i to to dos aque les que par ti -
ci pa ram. O Se na dor Ge ral do Althoff nos brin dou com 
um re la tó rio com ple to, pre ci so, efi ci en te, que nos
apre sen ta, na ver da de, todo o des man do exis ten te
no fu te bol bra si le i ro. Por fim, que ro re gis trar, Se na -
dor Álva ro Dias, que V. Exª, como Pre si den te des sa
CPI, es ta be le ceu um mar co mu i to im por tan te na his -
tó ria do fu te bol bra si le i ro. A par tir des te mo men to, o
fu te bol em nos so País pas sa a ter uma co no ta ção
mais sé ria, de res pe i to, de tra ba lho, di ri gi do prin ci pal -
men te para o es por te mais im por tan te de nos so País.
V. Exª re al men te mar cou uma fase im por tan te no fu te -
bol bra si le i ro.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Se -
na dor Lind berg Cury, a par ti ci pa ção de to dos é que
pos si bi li ta ao Se na do Fe de ral po der co me mo rar um
ser vi ço pres ta do à so ci e da de bra si le i ra. 

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na -
dor Álva ro Dias, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Obri -
ga do, Se na dor Álva ro Dias. Há al guns anos, cons ti -
tu í mos nes ta Casa, por re que ri men to do en tão De -
pu ta do Fe de ral Már cio Bra ga, uma CPI Mis ta para
in ves ti gar a CBF. Re cor do-me de que, na que le mo -
men to, hou ve uma gran de pres são ex ter na, de se to -
res da im pren sa, ale gan do a im pro ce dên cia da CPI.
Que ela não ti nha fun ção, não ti nha ob je to ou ra zão
de ser. Não se tra ta va de um as sun to li ga do aos
pro ble mas ad mi nis tra ti vos do Esta do bra si le i ro. Lem -
bro-me de que prin ci pal men te a im pren sa des por ti -
va fez um gran de alar de con tra aque la CPI, que
aca bou não fun ci o nan do. A CPI foi ins ta la da, fui de -
sig na do Re la tor, mas não hou ve quo rum ou vi a bi li -
da de po lí ti ca. Faço essa re cor da ção, para re gis trar e 
ho me na ge ar V. Exª, que, como Pre si den te da CPI
do Fu te bol, ina u gu rou um novo con ce i to de in te res -
se pú bli co. O in te res se pú bli co não é re la ci o na do
ape nas àqui lo que está no âm bi to do apa re lho do
Esta do. Essa CPI de mons tra que há, hoje, um no tó -
rio, cla ro e ine quí vo co in te res se pú bli co não es ta tal
em jogo. V. Exª in ves ti gou um tema de in te res se pú -
bli co não ne ces sa ri a men te en vol vi do com a má qui -
na pú bli ca, com a má qui na do Esta do. A pou pan ça
po pu lar, o in te res se de uma gran de co le ti vi da de na -
ci o nal – aque la que se vol ta para o fu te bol –, o pa tri -



mô nio dos clu bes, que tam bém são de in te res se pú -
bli co não es ta tal, tudo isso veio à tona na CPI do
Fu te bol que V. Exª pre si diu. Por tan to, re gis tro que V.
Exª, o Se na dor Ge ral do Althoff, bem como os de ma -
is in te gran tes res ga ta ram aque la CPI que não con -
se gui mos le var adi an te, por que não hou ve aca ta -
men to, apo io, re co nhe ci men to da sua vi a bi li da de e
dos seus ob je ti vos. V. Exª ven ceu essa bar re i ra –
con fes so que eu mes mo pen sa va que iria ha ver
uma gran de onda da im pren sa con tra essa CPI. V.
Exªs, os in te gran tes da Co mis são, im pu se ram-se
pela se ri e da de, pelo tra ba lho, pela acu i da de e ho -
nes ti da de com que se vol ta ram para os as sun tos do 
fu te bol. Des se modo, faço este re gis tro com gran de
sa tis fa ção, por que me faz lem brar aque le mo men to
que não foi bem su ce di do, em que hou ve uma gran -
de in com pre en são com o tra ba lho do Se na do Fe de -
ral. Re cor do-me que in te gra va aque la CPI o en tão
Se na dor Nel son We de kin, e am bos lu tá va mos para
que a opi nião que es ta va sen do pu bli ca da in ten sa -
men te pu des se ser re ver ti da, mas não con se gui mos. 
Aqui fica o re gis tro e os cum pri men tos a V. Exª e ao
Re la tor.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor José Fo ga ça. V. Exª con ce i tua com
in te li gên cia a en ti da de que é ins ti tu i ção ci vil de di re i to
pri va do, mas que exer ce fun ção pú bli ca fun da men tal
para o País. E o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tam bém in -
ter pre tou des sa for ma, por que ten ta ti vas de ex tin guir a 
CPI frus ta ram-se em de ci sões des sa Cor te.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, que re mos di zer das
nos sas es pe ran ças de que o Po der Ju di ciá rio pos sa, no 
des do bra men to dos tra ba lhos des ta Casa, cum prir ri go -
ro sa men te seu de ver, re fle tin do o gran de an se io na ci o -
nal de se co lo car fim à im pu ni da de nes te País. Sem dú -
vi da, a im pu ni da de es ti mu lou a cor rup ção no sub mun do 
do fu te bol, e o jogo a que as sis ti mos nos cam pos é um
re fle xo do jogo sujo pre sen te nos bas ti do res do sub -
mun do do fu te bol bra si le i ro. Cer ta men te, as pro vi dên ci -
as a se rem ado ta das ago ra no pla no ad mi nis tra ti vo e no 
pla no do Po der Ju di ciá rio ha ve rão de es ta be le cer o
mar co de um novo rumo para o nos so fu te bol.

Com cer te za te re mos opor tu ni da de de vol tar a
esta tri bu na para dis cu tir as pro pos tas para a ela bo ra -
ção de uma nova le gis la ção para o des por to na ci o nal, 
or ga ni zan do-o me lhor, de for ma mais com pe ten te, a
fim de que seja tam bém a ati vi da de eco nô mi ca que
to dos de se ja mos: de ex tra or di ná ria ren ta bi li da de, tra -
zen do uma con tri bu i ção im pres cin dí vel para o de sen -
vol vi men to eco nô mi co e so ci al do nos so País.

Eu gos ta ria de con ce der mais apar tes, po rém o
Sr. Pre si den te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, li mi -
tou-os.

Sr. Pre si den te, agra de ço-lhe a com pre en são e a 
con des cen dên cia e en cer ro o meu pro nun ci a men to.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Álva ro Dias, agra de ço-lhe a com pre en são, já
que ul tra pas sou, em 14 mi nu tos, o tem po re gi men tal.

Pror ro go a Hora do Expe di en te para ou vir, ini -
ci al men te, o Se na dor Jor ge Bor nha u sen, como Lí der.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
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, con ce do a pa la vra V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de con sul tar a Mesa so bre a
pos si bi li da de da pror ro ga ção da CPI do Fu te bol ou,
pelo me nos, da di vi são do re la tó rio em duas par tes.

O tra ba lho do Se na dor Álva ro Dias e do Se na -
dor Ge ral do Althoff foi mag ní fi co, mas, se S. Exªs ti -
ves sem mais tem po, po de ri am ir fun do, por exem plo,
na aná li se da cor rup ção no fu te bol do Pa ra ná, com
Má rio Cel so Pe tra glia, e nas de nún ci as do ex-Pre si -
den te do Atlé ti co, José Car los Fa ri nha que. Po di am
mer gu lhar tam bém nas de nún ci as con tra o Bo ta fo go
do Rio de Ja ne i ro, tra zen do à tona o com por ta men to
do Pre si den te do Ibo pe, Car los Au gus to Mon te ne gro.

Con tu do, está en cer ra da a CPI e, tal vez, esse tra -
ba lho que não foi fe i to, pela exi gui da de do tem po, seja
de sen vol vi do pelo Mi nis té rio Pú bli co e pelo Ju di ciá rio. 

De qual quer for ma, o de sem pe nho do Se na dor
Álva ro Dias e do Se na dor Ge ral do Althoff foi dig no de
to dos os elo gi os. Mas, no fun do da mi nha alma, cre io
que fi ca ram me de ven do uma lim pe za no fu te bol do
Pa ra ná e uma de vas sa no Bo ta fo go.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pri me i ro, es cla re ço ao Se na dor Ro ber to Re quião que 
o Pre si den te da CPI, que ou viu as pon de ra ções de V.
Exª, é quem tem com pe tên cia para de ci dir so bre as
ques tões le van ta das no âm bi to da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen, 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, in ci so II, alí nea a do Re gi men to Inter no.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, hoje se co me mo ra o Dia Inter na ci o nal do Vo lun -



tá rio, a quem o PFL de se ja pres tar sua jus ta ho me -
na gem.

Te mos con vic ção de que os ob je ti vos pro pos -
tos pela ONU, con sa gran do 2001 como o Ano Inter -
na ci o nal do Vo lun ta ri a do, fo ram ple na men te aten di -
dos, como o re co nhe ci men to, a vi si bi li da de, o au -
men to de opor tu ni da des e, mes mo, a ce le bra ção do
tra ba lho de tan tas pes so as que, ano ni ma men te,
doam par te do seu tem po, tra ba lho e ta len to para
ca u sas de in te res se so ci al e co mu ni tá rio.

No Bra sil, é cada vez ma i or o nú me ro de pes -
so as que se en vol vem em ações so ci a is vo lun tá ri as, 
sem re mu ne ra ção.

Res sal te-se que exis tem atu al men te mais de
qua ren ta cen tros de vo lun ta ri a do no Bra sil, gra ças ao
fo men to do Pro gra ma Vo lun tá ri os, lan ça do em 1996
pela Drª Ruth Car do so.

No úl ti mo mês de no vem bro, em Ge ne bra, o
Bra sil foi con si de ra do  como um dos pa í ses que me -
lhor mo bi li za ram a ca u sa do vo lun ta ri a do no Ano
Inter na ci o nal do Vo lun tá rio, que, se gun do in for ma -
ções da Pre si den te do Co mi tê Bra si le i ro, Srª Milu Vi -
le la, teve a par ti ci pa ção de 123 pa í ses.

Pes qui sa re cen te do Ibo pe re ve la que os vo lun -
tá ri os no Bra sil já che gam a 18% da po pu la ção con si -
de ra da adul ta e que 11% pos su em ní vel su pe ri or.

A ação vo lun tá ria é en ten di da hoje como um
exer cí cio de ci da da nia, con tex to no qual es ta mos res -
ga tan do o sen ti men to da so li da ri e da de, tão im por tan -
te para ven cer mos a gran de dí vi da so ci al ain da exis -
ten te em nos so País.

A ce le bra ção do Ano Inter na ci o nal do Vo lun tá rio 
con tri bu iu, so bre ma ne i ra, para o sig ni fi ca ti vo au men -
to de ade sões às ca u sas so ci a is e co mu ni tá ri as. No -
vas for mas de atu a ção vão ga nhan do gran de im pul so
em nos so País. O vo lun ta ri a do em pre sa ri al é uma de -
las – os ga nhos são gran des tan to para as co mu ni da -
des as sis ti das como para as em pre sas e para os seus 
fun ci o ná ri os.

Jun to com o au men to de vo lun tá ri os, per ce -
be-se tam bém o cres ci men to acen tu a do de um ter ce i -
ro se tor, que re ú ne to das as or ga ni za ções sem fins lu -
cra ti vos. Esse se tor pro pi cia ao ci da dão o exer cí cio da 
ci da da nia, mo bi li za as ener gi as po pu la res, os re cur -
sos hu ma nos não só para a iden ti fi ca ção dos pro ble -
mas e a bus ca de suas so lu ções, mas prin ci pal men te
para, de for ma or ga ni za da, ga ran tir o cum pri men to
das po lí ti cas pú bli cas em sin to nia com o pri me i ro e
se gun do se to res: o Esta do e a ini ci a ti va pri va da.

Cabe aqui, tam bém, um re gis tro mu i to es pe ci al
do tra ba lho da Pas to ral da Cri an ça, li de ra do pela ex -
tra or di ná ria bra si le i ra Drª Zil da Arns, que mu i to con tri -
bu iu para di mi nu ir a mor ta li da de in fan til em nos sa
Pá tria.

O PFL cum pri men ta to dos os vo lun tá ri os na
pes soa do ca ta ri nen se de Ca no i nhas Ores tes Go la -
novs ki, que, aos 60 anos, de tém o re cor de mun di al
de do a ção de san gue. Em 40 anos, o Sr. Go la novs ki 
doou 90 li tros de san gue, aju dan do a sal var al gu -
mas cen te nas de vi das. Em 186 do a ções, nos so re -
cor dis ta trans fe riu, a quem pre ci sa va, 14 ve zes o vo -
lu me de san gue que uma pes soa adul ta como ele
car re ga em seu cor po.

Pa ra béns, vo lun tá ri as e vo lun tá ri os bra si le i ros!
Mu i to obri ga do!

Du ran te o dis cur so do Sr. Jor ge Bor -
nha u sen, 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. LINDBERG CURY (PFL  DF) – 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 Lind berg
Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL  DF. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, es tou ocu pan do no va men te a tri -
bu na para fa zer um re gis tro mu i to im por tan te: hoje
es ta mos re a li za mos um en con tro de ex-dis tri bu i do -
res da Ford. Re pre sen ta ções de todo o Bra sil es tão
aqui pre sen tes para mar car e acom pa nhar de per to
os tra ba lhos do Se na do. 

Nes ta opor tu ni da de, que ro agra de cer a re cep -
ção dada por V. Exª a to dos eles. O Bra sil está aqui re -
pre sen ta do por to dos es ses dis tri bu i do res.

Sr. Pre si den te, é im por tan te mais uma vez re gis -
trar mos a luta do em pre sa ri a do na ci o nal por seus di -
re i tos le ga is e ina li e ná ve is e par ti ci par mos que, hoje,
os mais de 300 ex-dis tri bu i do res Ford es tão re u ni dos
aqui no Con gres so Na ci o nal, no au di tó rio do Ane xo IV 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, para fir mar um com pro -
mis so de en ca mi nha men to à Jus ti ça, nos pró xi mos
dias, de uma ação co le ti va con tra a mon ta do ra Ford,
no sen ti do de re a ver to dos os pre ju í zos a que fo ram
sub me ti dos com a po lí ti ca cru el e per ver sa da mul ti -
na ci o nal, cujo ob je ti vo foi es ma gar, um a um, seus
prin ci pa is co la bo ra do res, al guns de les com ser vi ços



pres ta dos du ran te 80 anos de ati vi da des. Eles se en -
con tram pre sen tes aqui, Sr. Pre si den te.

Como é sa bi do, a Ford ti nha, em 1985, uma
par ti ci pa ção no mer ca do de cer ca de 25%, fi gu ran -
do como a ter ce i ra mon ta do ra do País, atrás da
Volk swa gen e da GM. Em agos to des te ano, a em -
pre sa re gis tra va a in crí vel par ti ci pa ção de ape nas
3,93%. Esta é a hora opor tu na de se fa zer uma per -
gun ta: quem pode so bre vi ver com uma par ti ci pa ção
de ape nas 3,93%? Em ou tu bro, com uma ma ci ça
cam pa nha pu bli ci tá ria, en vol ven do, in clu si ve, o Pre si -
den te da com pa nhia, hou ve uma pe que na me lho ra,
au men tan do-se essa taxa para 5%. Ape sar dis so, é
mu i to pou co para uma mul ti na ci o nal do por te da
Ford, lí der no mer ca do em vá ri os seg men tos, em
seu país de ori gem.

O que está acon te cen do é fá cil de du zir. A
Ford, des de 1987, es te ve para de i xar o mer ca do
bra si le i ro e o fa ria à cus ta da der ro ca da de to dos os
seus dis tri bu i do res. Ou seja, como acon te ce com a
ma i o ria dos gran des con glo me ra dos que se ins ta -
lam no País, apro ve i tan do-se de uma le gis la ção frá -
gil, a Ford que ria en cer rar sua par ti ci pa ção no mer -
ca do sem dar o mí ni mo re tor no àque les que apos ta -
ram na sua mar ca e in ves ti ram nome e pa tri mô nio,
acre di tan do na so li dez de uma em pre sa pi o ne i ra e
lí der na fa bri ca ção de ve í cu los au to mo to res.

Aca bou por as so ci ar-se à Volk swa gen, numa
ten ta ti va de sal var-se, com a cri a ção da hol ding Au -
to la ti na. Mas a Volk swa gen per ce beu logo ter-se me ti -
do em ca noa fu ra da e tra tou de des fa zer a so ci e da de.
Mes mo as sim, essa so ci e da de foi pe no sa e mu i to di fí -
cil para os dis tri bu i do res Ford. Ago ra, a Ford, além de
for çar a que bra de con tra tos, te i ma em não in de ni zar
sua rede de ex-dis tri bu i do res, va len do-se de um pla -
no ma qui a vé li co e ver go nho so. Ale ga a mon ta do ra
que a cul pa do fe cha men to de mais de 300 dis tri bu i -
do ras é dos pró pri os em pre sá ri os, que não se adap -
ta ram ao pro ces so de glo ba li za ção. Isso não é ver da -
de, por que ela mes ma não con se guiu man ter-se no
mer ca do. Hoje, a Ford fi gu ra como a sex ta mon ta do -
ra do País, atrás, in clu si ve, das fran ce sas Re na ult e
Pe u ge ot, que es tão no mer ca do bra si le i ro há pou co
mais de dois anos.

A Ford não teve a de cên cia de jo gar de acor do
com as re gras de mer ca do. Pe gou pe sa do, jo gou sujo, 
fa zen do exi gên ci as ab sur das aos dis tri bu i do res, exi -
gin do que es ti ves sem sem pre ca pi ta li za dos, o que os
obri ga va a re cor rer a em prés ti mos ban cá ri os, den tro
do seu pró prio ban co, para hon rar seus com pro mis -

sos com a em pre sa e os cli en tes. Não ha via pos si bi li -
da de de re sis tir a isso.

O que que re mos, ago ra, é mos trar que nós,
ex-dis tri bu i do res, te mos nos sos di re i tos e não po de -
mos de i xar que gran des em pre sas mul ti na ci o na is se
apro ve i tem de bre chas na le gis la ção para im por suas
po lí ti cas de be ne fí ci os uni la te ra is.

Nós te mos do cu men ta ção su fi ci en te para exi gir, 
na Jus ti ça, o res sar ci men to dos in ves ti men tos que fi -
ze mos e que a Ford di la pi dou com sua po lí ti ca ego ís -
ta e cen tra li za do ra.

Acha mos que não so men te os con ces si o ná ri os
Ford le sa dos, mas, igual men te, to dos aque les que se
sen tem pre ju di ca dos, como os ex-fran que a dos da
McDo nald’s, os dis tri bu i do res da AmBev, os ex-con -
ces si o ná ri os da Volk swa gen e da GM, de ve rão es tar
co nos co nes sa luta pe los di re i tos do pe que no e mé -
dio em pre sa ri a do na ci o nal.

Por fim, Sr. Pre si den te, não é pre ci so fa zer pes -
qui sa, nem gas tar va lo res al tos, para apu rar a atu a -
ção da Ford no mer ca do; bas ta olhar pela ja ne la ou
nos es ta ci o na men tos para ver que sua per for man ce
é in sig ni fi can te, pe que na. A Ford aca bou com sua
rede e está aca ban do, tam bém, com aque les que ain -
da per du ram.

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

O SR. LINDBERG CURY  (PFL – DF) – Ouço
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
pos si bi li da de de apar te, por que o Se na dor Lind berg
Cury está fa lan do pela or dem.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Des cul -
pe-me, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço
des cul pas a V. Exª, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

Era esse o pro nun ci a men to que eu gos ta ria de
fa zer. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Lind berg Cury, a Mesa re gis tra rá o bri lhan te pro nun ci -
a men to de V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma,
pelo pra zo de cin co mi nu tos.

Se na dor Ro meu Tuma, en quan to V. Exª se en -
ca mi nha para a tri bu na, que ro agra de cer a to dos os
Srs. Se na do res e Srs. De pu ta dos a re a li za ção da ses -
são do Con gres so Na ci o nal de hoje. Va leu a pena o
es for ço que em pre en de mos, por que vo ta mos 19 pro -



je tos de cré di to es pe ci al, in clu si ve aque le que vai per -
mi tir ao Go ver no o pa ga men to aos ser vi do res mi li ta -
res e ci vis. Por tan to, aos Srs. Se na do res e aos Srs.
De pu ta dos os agra de ci men tos pela ses são pro du ti va, 
re a li za da hoje pelo Con gres so Na ci o nal.

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, que ro cum pri men -
tar os re ven de do res Ford, na es pe ran ça de que a
Ford re cu pe re a ima gem e o pa pel que exer cia no
mer ca do de au to mó ve is no Bra sil e no mun do. Espe ro 
que te nham su ces so nes sa luta em pre en di da pelo
Se na dor Lind berg Cury, que tão bem vem con du zin do 
esse pro ces so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre li mi nar -
men te, gos ta ria de di zer que hoje trans cor re o ju bi leu
de 15 anos do egré gio Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
da 15ª Re gião, Cam pi nas. Infe liz men te, não pude com -
pa re cer, ape sar de ter sido dis tin gui do com a Me da lha
Ouro do Mé ri to Ju di ciá rio por aque le Tri bu nal. Por meio 
de re pre sen ta ção do Juiz Ernes to Dó ria, o Pre si den te,
Dr. Car los Alber to Mo re i ra Xa vi er, con cor dou em agra -
ci ar-me. Hoje, às 16h30min, se ria a so le ni da de.

Como men ci o nei, não foi pos sí vel com pa re cer
de vi do ao meu tra ba lho no Se na do Fe de ral. No en tan -
to, a re u nião do Con gres so, que V. Exª tão bem con -
du ziu, al can çou o al me ja do re sul ta do. Te nho cer te za
de que os fun ci o ná ri os pú bli cos e os mi li ta res es ta -
vam bas tan te an gus ti a dos. Espe ro que, hoje, pos sam 
ser tran qüi li za dos pela vo ta ção dos pro je tos que es ta -
vam em dis cus são.

Sr. Pre si den te, que ro tra tar de ou tro as sun to. No
dia 10 pró xi mo, o se tor tu rís ti co es ta rá em fes ta, para
ho me na ge ar, em São Pa u lo, um lí der in con tes te que
aca ba de en cer rar mais um man da to na Pre si dên cia
da Asso ci a ção Bra si le i ra de Agên ci as de Vi a gens
(Abav), en ti da de aglu ti na do ra de 2,6 mil em pre sas,
pre sen tes em to dos os Esta dos bra si le i ros e de ten to -
ras de 80% do mer ca do tu rís ti co na ci o nal.

Go i a ci Alves Gu i ma rães é o ho mem me re ce dor
da re ve rên cia de cen te nas de ami gos e co la bo ra do -
res, de vi do ao ex cep ci o nal de sem pe nho à fren te da
en ti da de, fun da da há qua se meio sé cu lo, no Rio de
Ja ne i ro, um de sem pe nho que, além de so li di fi car a
pre sen ça da Abav em todo o País, per mi tiu ao ho me -
na ge a do in di car seu su ces sor, o em pre sá rio Tas so
Gad za nis, como ga ran tia de mais con quis tas para
essa ca te go ria em pre sa ri al. Aliás, em ar ti go de fun do
pu bli ca do no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, on tem
(04/12), o Sr. Go i a ci Alves Gu i ma rães, meu par ti cu lar
ami go, re a fir ma es tar de i xan do o pos to de re pre sen -
ta ção má xi ma das agên ci as de vi a gens no Bra sil

“con fi an te na for ça já de mons tra da pela união de to -
dos e que deve pre va le cer”.

Por duas ve zes con se cu ti vas – o li mi te es ti pu la -
do es ta tu ta ri a men te –, foi ele ele i to como Pre si den te
da Abav e, du ran te os qua tro anos de ges tão, no ta bi li -
zou-se na luta pela jus ta re mu ne ra ção dos agen tes
de vi a gens; na su ges tão dos pro je tos de lei des ti na -
dos a re gu la men tar ati vi da des e ins ti tu ir os prin cí pi os
de res pon sa bi li da de ci vil no se tor (am bos em fi nal de
tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal); na con quis ta de
me di das ju di ci a is li mi na res, au to ri zan do a ado ção do
sis te ma tri bu tá rio sim ples para as agên ci as de vi a -
gens; e na fi xa ção da Expo si ção Abav, a par tir de
2003, como ex pres são do ma i or even to de tu ris mo do
con ti nen te ame ri ca no.

Tais ati vi da des so ma ram-se a ou tras tam bém
de no tá vel im por tân cia, como, por exem plo, in ves ti -
men tos fe i tos pela Abav para ob ter o per fil atu a li za do
da ca te go ria, no pe río do em que a Embra tur pro mo -
veu o ca das tra men to na ci o nal das agên ci as de vi a -
gens. Com isso, as li nhas es tra té gi cas tra ça das em
fa vor dos as so ci a dos ga nha ram so li dez e os da dos
es ta tís ti cos di vul ga dos pela en ti da de ad qui ri ram ma i -
or con sis tên cia.

Em se tem bro úl ti mo, o Sr. Go i a ci Alves Gu i ma -
rães ex pôs as suas con vic ções aqui em Bra sí lia, du -
ran te o 29º Con gres so Bra si le i ro de Agên ci as de Vi a -
gens e Expo si ção de Tu ris mo – Abav 2001. Na pre -
sen ça do Exce len tís si mo Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, de Mi nis tros de Esta do e Par la men ta -
res, enal te ceu ações do Go ver no em prol do tu ris mo,
des ta can do os fe i tos do ilus tre Pre si den te da Embra -
tur, Sr. Caio Luiz de Car va lho. Não pou pou crí ti cas,
po rém, ao que con si de ra fa lhas ou de fi ciên ci as exis -
ten tes em ou tros se to res.

Lem brou, por exem plo, que a Embra tur cri ou a
Câ ma ra Se to ri al de Tu ris mo e im ple men tou ma cro es -
tra té gi as para o se tor. Afir mou ele: ”Os re sul ta dos al -
can ça dos fa lam por si. O PNMT – Pro gra ma Na ci o nal
de Mu ni ci pa li za ção do Tu ris mo – pro vou ser o mais
im por tan te pro gra ma de cons ci en ti za ção já re a li za do
no País“.

Mas, em se gui da, res sal tou uma con tra di ção
que “sal ta à vis ta” ao se ana li sar o ”de sem pe nho da
in dús tria do Tu ris mo no País, sob a óti ca das for ças
que o pro du zem“. Envol ve os ”nú me ros re la ti vos à
con ta de vi a gens in ter na ci o na is e ser vi ços do Ban co
Cen tral“. A me to do lo gia ado ta da ”não re fle te a re a li -
da de do tu ris mo re cep ti vo in ter na ci o nal, pois não
con ta bi li za a to ta li da de do câm bio ma nu al no in gres -
so de di vi sas“. Além dis so, ”com pu ta como des pe sas
tu rís ti cas, en tre ou tros gas tos, to das as com pras fa tu -



ra das no ex te ri or pela Inter net, por meio da uti li za ção
de car tão de cré di to in ter na ci o nal“.

Con for me o ho me na ge a do, ”na prá ti ca, a per -
cep ção do Tu ris mo no Bra sil como se tor es tra té gi co,
que deve ser pri o ri za do na con quis ta das me tas de
ex por ta ção fi xa das pelo Go ver no, aca ba sen do pre ju -
di ca da. A ri gor, o tu ris mo bra si le i ro ocu pou a ter ce i ra
po si ção no ran king das ex por ta ções no ano pas sa do. 
Não pode ha ver dú vi das: cada tu ris ta es tran ge i ro que
vi si ta o nos so País con tri bui e mu i to com o in gres so
de di vi sas, e, tam bém, não são pou cos os exe cu ti vos
bra si le i ros que vi a jam para o ex te ri or em bus ca de no -
vos ni chos de mer ca do, para a ex por ta ção dos pro du -
tos bra si le i ros. Embo ra ine gá ve is avan ços te nham
ocor ri do nos úl ti mos anos, o tu ris mo re quer mais im -
pul so e es pe ci al aten ção, so bre tu do quan do se tra ta
de de fi nir po lí ti cas de in cen ti vo às ex por ta ções“.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, pedi a
pa la vra para lhes co mu ni car a pro gra ma da e me re ci -
da ho me na gem a um lí der. Ter mi nei re gis tran do al gu -
mas de suas ma ni fes ta ções, para de mons trar a qua li -
da de de sua li de ran ça em meio a uma clas se em pre -
sa ri al in dis cu ti vel men te lú ci da e im por tan te para a
Na ção. Com isso, de i xo re gis tra do nos Ana is do Se -
na do da Re pú bli ca que, em mi nha ci da de, se gun -
da-fe i ra pró xi ma, as agên ci as de vi a gens bra si le i ras
es ta rão ho me na ge an do seu ex-Pre si den te, um ami go 
ao qual te nho a hon ra e o pra zer de fe li ci tar.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMEU TUMA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMEU TUMA NA ÍNTEGRA:

OF. Nº 211/2001-GSRT

Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ao en se jo da so le ni da de de co me mo ra ção do

Ju bi leu de 15 anos des se Egré gio Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho da 15ª Re gião, de se jo ini ci al men te ma ni -
fes tar a mi nha pro fun da ad mi ra ção e res pe i to aos va -
lo ro sos ma gis tra dos des sa Cor te, a quem en vio os
meus cum pri men tos pela atu a ção de di ca da e fir me à
ca u sa da jus ti ça tra ba lhis ta nes sa im por tan te re gião
do nos so que ri do Esta do de São Pa u lo.

Agra de ço sen si bi li za do a hon ro sa dis tin ção a
mim con ce di da com a ou tor ga da Me da lha Ouro do
Mé ri to Ju di ciá rio, por in di ca ção do Exmo. Sr. Juiz
Ernes to da Luz Pin to Dó ria, ho me na gem que me sen -

si bi li za e mo ti va mi nha luta pe las ca u sas que con si de -
ro jus tas e que sem pre pa u ta ram a mi nha vida pú bli ca 
e ago ra ori en tam a atu a ção par la men tar. O re ce bi -
men to des ta dig ni fi can te hon ra ria sem dú vi da será
mo ti vo de gran de sa tis fa ção pes so al para mim.

Não obs tan te, de se jo es cla re cer que al gu mas
al te ra ções não pre vis tas na agen da dos tra ba lhos le -
gis la ti vos des te fi nal de ano es tão im pon do um ele va -
do vo lu me de com pro mis sos tan to no Se na do Fe de ral 
quan to no Con gres so Na ci o nal, e to dos, in fe liz men te,
de ca rá ter ina diá vel. Res sal to a in tro du ção na pa u ta,
à úl ti ma hora, da vo ta ção da PEC 29/2001 (Re for ma
do Ju di ciá rio), o Re la tó rio da CPI do Fu te bol, além de
ou tros as sun tos da Cor re ge do ria Par la men tar.

Por esta ra zão, la men to in for mar a im pos si bi li -
da de de es tar pre sen te na re fe ri da so le ni da de, pe din -
do a Vos sa Exce lên cia e ao caro ami go Juiz Ernes to
Dó ria que re le vem mi nha in vo lun tá ria au sên cia e re -
trans mi tam este pe di do de es cu sas aos de ma is mem -
bros des se Tri bu nal, como tam bém ex pres san do mi -
nha von ta de de po der par ti ci par de um fu tu ro even to
pro mo vi do por essa Jus ti ça do Tra ba lho, o que será
mo ti vo de gra ta sa tis fa ção para mim.

Aten ci o sa men te, Se na dor Ro meu Tuma.

Ao Exce len tís si mo Se nhor
Juiz Car los Alber to Mo re i ra Xa vi er
DD. Juiz Pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba -
lho da 15ª Re gião
Cam pi nas – SP

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro -
cha. Em se gui da da re mos iní cio à Ordem do Dia.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta -
mos mais uma vez de ba ten do o Orça men to da União.
No va men te o Con gres so Na ci o nal de i xa para a úl ti ma 
hora a vo ta ção de uma das suas mais im por tan tes
com pe tên ci as, atri bu i ções, que é a de fi ni ção or ça -
men tá ria para os re cur sos da União.

Des ta tri bu na, que ro, mais uma vez, ma ni fes tar o
meu ir res tri to apo io à pro pos ta de Orça men to im pe ra ti -
vo, de Orça men to im po si ti vo. Espe ro que o De pu ta do
Aé cio Ne ves, Pre si den te da Câ ma ra de De pu ta dos,
como tem fe i to com re la ção a ou tras ma té ri as, pos sa
tam bém to mar uma sá bia de ci são po lí ti ca e apro var o
pro je to que se en con tra na Câ ma ra, apro va do pelo Se -
na do, ga ran tin do que o Orça men to seja im po si ti vo,
seja im pe ra ti vo, para cor ri gir os des li zes, os des vi os,
as ma ze las que acon te cem com re la ção à dis cri mi na -
ção para par la men ta res e par ti dos po lí ti cos.



Re a fir mo o meu apo io ao sa lá rio mí ni mo de, no
mí ni mo, R$250, equi va len te a US$100. Essa sem pre
foi uma luta, uma ban de i ra do PDT. E hoje, quan do o
Go ver no es tra ça lha a CLT, es tra ça lha a Le gis la ção
Tra ba lhis ta, ve nho à tri bu na para di zer que va mos lu -
tar com to dos os es for ços para que pos sa mos, no
Orça men to da União, ga ran tir os re cur sos ne ces sá ri -
os e in di car ao Con gres so Na ci o nal as fon tes ne ces -
sá ri as para que o sa lá rio mí ni mo seja cor ri gi do e se
tor ne equi va len te a US$100, o que sem pre foi uma
luta de toda a Opo si ção, a qual, no ano pas sa do, foi
apo i a da por se to res im por tan tes do Go ver no.

Va mos lu tar tam bém para que a Sa ú de não per -
ca o mon tan te de R$1,3 bi lhão, que o Mi nis té rio da
Fa zen da quer ex tra ir do seu Orça men to e que foi uma
con quis ta do Con gres so Na ci o nal por meio da PEC
da Sa ú de. O Go ver no, por in ter mé dio do Mi nis té rio da 
Fa zen da, acha-se no di re i to de su pri mir essa im por -
tan te ver ba, de apro xi ma da men te R$1,3 bi lhão, o
que, cer ta men te, ca u sa rá ain da mais da nos, apro fun -
dan do o caos na sa ú de pú bli ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
tam bém fa zer uma bre ve re fe rên cia ao meu Esta do. O 
Ama pá, du ran te os seis pri me i ros anos do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, fi cou sem re ce ber um
cen ta vo se quer para a BR-156. Qu e ro aqui, de pú bli -
co, fa zer um elo gio e uma re fe rên cia ao Mi nis tro Eli -
seu Pa di lha, que, se gun do me cons ta, não está mais
no Mi nis té rio, mas que foi o pri me i ro Mi nis tro dos
Trans por tes do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so 
a li be rar re cur sos para a es tra da ama pa en se, para a
úni ca ro do via fe de ral ama pa en se – há uma ou tra ro -
do via que não tem li ga ção com ne nhum ou tro Esta do.

Ao Mi nis tro Eli seu Pa di lha, os meus agra de ci -
men tos em nome do povo do Ama pá. Con se gui mos li -
be rar par te dos cer ca de R$20 mi lhões que es tão em -
pe nha dos e es ta mos lu tan do a fim de que, no ano de
2002, pos sa mos dar con ti nu i da de à nos sa es tra da.

Qu e ro, ao con clu ir este bre ve pro nun ci a men to,
ma ni fes tar uma cer ta dis cor dân cia com a es tra té gia
uti li za da por al guns Mi nis tros do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so em re la ção às emen das in di vi du a -
is. Sei que, nes te Ple ná rio, há mu i tos Se na do res que
di zem o se guin te: ”Emen da par la men tar é co i sa de fi -
si o lo gia, de cli en te lis mo, e, por isso, não as apo i a mos; 
por mim, emen da in di vi du al não exis ti ria“. Afir mo às
Srªs e aos Srs. Se na do res que, em al guns Mu ni cí pi os
bra si le i ros – e em mu i tos do meu Esta do –, as emen -
das in di vi du a is dos par la men ta res são, sem dú vi da
al gu ma, a sua ma i or fon te de re ce i ta. E te nho a con -
vic ção de que isso acon te ce pelo Bra sil afo ra. Há Mu -

ni cí pi os no meu Esta do que, por exem plo, têm um
FPM de R$60 mil men sa is, que, so ma dos com o Fun -
def e com ou tros re cur sos da União, mu i tas ve zes não 
che gam a R$100 mil por mês; quan do.

Qu an do re ce bem, por tan to, uma emen da in di vi -
du al de R$150 mil, de R$200 mil ou de R$300 mil,
isso é de gran de va lia, de gran de im por tân cia para o
de sen vol vi men to des ses Mu ni cí pi os. E al guns Mi nis -
té ri os do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so têm 
tra ta do esse as sun to com se ri e da de, com res pon sa -
bi li da de, como, por exem plo, o Mi nis té rio da Sa ú de, o
Mi nis té rio do Meio Ambi en te e ou tros Mi nis té ri os...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – (Fa zen do 
soar a cam pa i nha.)

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Estou con clu in do, Sr. Pre si den te. Não gos ta ria de
fa zer uma crí ti ca, mas um ape lo ao Mi nis tro do Espor -
te e Tu ris mo e ao Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá -
rio, por que es ses dois Mi nis té ri os, la men ta vel men te,
es tão usan do o apo io par la men tar a pro je tos go ver -
nis tas como mo e da de tro ca para li be rar emen das, o
que não é cor re to e não é jus to. Por isso, faço um ape -
lo a S. Exªs para que ajam no sen ti do de aten der não
ao prin cí pio do voto fa vo rá vel ao Go ver no, mas à ne -
ces si da de do Mu ni cí pio, le van do em con ta os as pec -
tos téc ni cos do pro je to. Isso é que é im por tan te para
me lho rar a qua li da de do aten di men to so ci al aos nos -
sos Mu ni cí pi os.

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 Anto nio Car los Ju ni or, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Estan do au sen te do ple ná rio on tem, quan -
do esta Casa ho me na ge ou o jor na lis ta Ro ber to Ma ri -
nho pela pas sa gem dos seus 97 anos, não po de ria,
na con di ção de ami go da fa mí lia e em fun ção das li ga -
ções de meu pai e mi nhas com ele e seus fi lhos, Ro -
ber to Iri neu, João Ro ber to e José Ro ber to, de i xar de
fa lar da sua bri lhan te car re i ra. Jor na lis ta e em pre sá -
rio, com me nos de 20 anos, quan do da mor te de seu
pai, Iri neu Ma ri nho as su miu a di re ção de O Glo bo,
em 1931. Daí sur giu uma car re i ra che ia de su ces so e
com uma con tri bu i ção enor me para o Bra sil, prin ci pal -
men te na área de mí dia, co mu ni ca ção, en tre te ni men -
to, edu ca ção, cul tu ra, for ma ção e ci da da nia.

Dr. Ro ber to Ma ri nho tam bém ocu pa a Ca de i ra
nº 39 da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras e é uma das
prin ci pa is fi gu ras des te País. Por tan to, sa ú do essa
gran de per so na li da de do nos so País, re co nhe cen do



o seu tra ba lho du ran te todo esse tem po em prol do
de sen vol vi men to do Bra sil.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
JUNIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO

(in se ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)

REQUERIMENTO Nº DE 2001

Re que i ro nos ter mos do art. 222, do Re gi men to Inter no, voto 

de con gra tu la ções pela pas sa gem dos 97 anos de ani ver sá rio do
Jor na lis ta ROBERTO MARINHO.

Jus ti fi ca ção

O Jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho é Pre si den te das Orga ni za -

ções Glo bo, mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras. Um dos

res pon sá ve is pe las cam pa nhas em prol da li ber da de de im pren sa

no País, mo der ni zou a te le vi são bra si le i ra. Pos sui na so ci e da de

bra si le i ra pa pel de re le vo e des ta que e a co me mo ra ção dos seus

97 anos é acon te ci men to de alta sig ni fi ca ção na ci o nal.

Sala das Ses sões, em de de zem bro de 2001. – Anto nio

Car los Jú ni or.

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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será sub me ti do à de li be ra ção do Ple ná rio 
após a Ordem do Dia, nos ter mos re gi men ta is.

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 731, de 2001

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001, que “al te ra dis -
po si ti vos da Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974, que 
dis põe so bre o tra ba lho tem po rá rio nas em pre sas ur -
ba nas e dá ou tras pro vi dên ci as e dis põe so bre as re -
la ções de tra ba lho na em pre sa de pres ta ção de ser vi -
ços a ter ce i ros”.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

Sala das Co mis sões, 4 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra – Antô nio Car los Jú ni or  – Jef fer -
son Pe res – Arlin do Por to  – Gil van Bor ges  – Lú -
dio Co e lho – Ro me ro Jucá – Jor ge Bor nha u sen –
Wal deck Orne las – Bel lo Par ga  – Pa u lo Har tung  –
Pa u lo Sou to  – Ro ber to Sa tur ni no  – Pe dro Piva.

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, in ci so II, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 199

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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 24 de ou tu bro úl ti mo, quan -
do teve sua dis cus são adi a da para hoje.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 732, 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 53, de 1997, a fim de ser fe i ta na
ses são de 17 de de zem bro de 2001.

Sala das Ses sões, 5 de de zem bro de 2001. –
Artur da Tá vo la, Se na dor.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 21, de 1999 (nº
1.526/96, na Casa de ori gem),  que dis põe
so bre a obri ga to ri e da de de os no vos apa re -
lhos de te le vi são con te rem dis po si ti vo que
pos si bi li te o blo que io tem po rá rio da re cep -
ção de pro gra ma ção ina de qua da, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 1.146 e
1.147, de 2001, das Co mis sões de Assun -
tos Eco nô mi cos, e de Edu ca ção, Re la to res:
Se na do res Ca sil do Mal da ner e Ju vên cio da
Fon se ca, res pec ti va men te.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria. 

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni -
co.

O SR. JUVÊNCIO FONSECA (PMDB – MS) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Para dis -
cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ju vên -
cio Cé sar da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, fui Re la tor na Co mis são de
Edu ca ção des se pro je to, que tra mi ta des de 1996 e é
de au to ria do De pu ta do Cu nha Bu e no, que nos vi si ta. 

No nos so re la tó rio, en ten de mos ser im pres cin -
dí vel que essa vo ta ção seja in te i ra men te fa vo rá vel ao
pro je to, até por que o seu ob je ti vo, an tes de tudo, é co -
i bir a ple na li ber da de de exi bi ção de pro gra mas de ex -
tre ma vi o lên cia e de sexo ex plí ci to que exis te hoje no
ho rá rio no bre da te le vi são.

Diz esse pro je to, e é im por tan te que pelo me nos 
o seu pri me i ro ar ti go seja do co nhe ci men to pú bli co
para que pos sa mos ava li ar a sua uti li da de e a sua ne -
ces si da de. 



Art. 1º Os apa re lhos de te le vi são pro -
du zi dos no ter ri tó rio na ci o nal de ve rão dis -
por, obri ga to ri a men te, de dis po si ti vo ele trô -
ni co que per mi ta ao usuá rio blo que ar a re -
cep ção de pro gra mas trans mi ti dos pe las
emis so ras, con ces si o ná ri as e per mis si o ná ri -
as de ser vi ços de te le vi são, in clu si ve por as -
si na tu ra e a cabo, me di an te:

I – a uti li za ção de có di go al fa nu mé ri co, 
de for ma pre vi a men te pro gra ma da; ou

II – o re co nhe ci men to de có di go ou si -
nal trans mi ti do jun ta men te com os pro gra -
mas que con te nham ce nas de sexo ou vi o -
lên cia. 

Ve jam, pois, que esse pro je to é bas tan te ob je -
ti vo. No seu pri me i ro ar ti go já de fi ne pra ti ca men te o
seu gran de ob je ti vo: evi tar que haja nas te le vi sões
bra si le i ras, em de ter mi na do ho rá rio, às ve zes em
ho rá rio no bre, um ex ces so de vi o lên cia e até sexo
ex plí ci to, o que faz com que nós, como pais e avós,
in de pen den te men te da edu ca ção que da mos para
os nos sos fi lhos e ne tos, sin ta mo-nos cons tran gi dos 
de es tar as sis tin do a es ses pro gra mas de te le vi são
jun ta men te com eles. 

E quan do se fala que a te le vi são deve ter prin cí -
pi os éti cos com re fe rên cia à fa mí lia, à edu ca ção e à
na ci o na li da de, ouve-se sem pre que não se ace i ta
cen su ra à te le vi são. No en tan to, o art. 221 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral é mu i to cla ro. Diz o se guin te:

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

(............................................................)

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

Por tan to, esse pro je to nada tem a ver com ques -
tão de cen su ra à te le vi são, ao rá dio e às emis so ras de 
rá dio, mas sim com a pre ser va ção e o res pe i to aos
prin cí pi os éti cos, à fa mí lia e à pes soa hu ma na. Assis -
ti mos to dos os dias na te le vi são a uma pro gra ma ção
de má qua li da de no que diz res pe i to à edu ca ção das
nos sas cri an ças, in clu si ve tra zen do men sa gens na
sua pro gra ma ção, seja no ve la, fil me ou ou tro pro gra -
ma, no sen ti do até de de sin te gra ção da nos sa fa mí lia. 
Os pro gra mas não são re co men dá ve is ao for ta le ci -
men to dos la ços fa mi li a res nem à for ma ção emo ci o -
nal das cri an ças bra si le i ras. E esse pro je to vem no
mo men to opor tu no, em que se dis cu te tan to so bre ra -
di o di fu são e te le co mu ni ca ção nes te País. Mas é ne -

ces sá rio que se dis cu ta tam bém o con te ú do des sa
pro gra ma ção, que é trans mi ti da para toda a fa mí lia
bra si le i ra. 

Por tan to, o meu re la tó rio, quan do o fiz na Co -
mis são de Edu ca ção, foi apo i an do in te gral men te
esse pro je to do De pu ta do Cu nha Bu e no, a quem
apla u do por essa ini ci a ti va. Espe ro que meus Pa res e
com pa nhe i ros do Se na do Fe de ral apro vem, por una -
ni mi da de, o pro je to, como as sim está es cri to.

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 meu Tuma, para dis cu tir.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, gos ta ria ape nas de cum pri men tar o De -
pu ta do Cu nha Bu e no, que aqui se en con tra, e os dois
Se na do res que re la ta ram a ma té ria, o Se na dor Ca sil -
do Mal da ner, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
e o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, na Co mis são de
Edu ca ção, que aca bou de se ex pres sar, pra ti ca men te 
ex pon do o nos so pon to de vis ta. 

Acre di to que a tec no lo gia mo der na vem re sol ver 
um pro ble ma: a pre o cu pa ção da fa mí lia em li mi tar a
pro gra ma ção que en tra em sua casa. Com esse dis -
po si ti vo, a fa mí lia vai con tro lar o que seus fi lhos po -
dem ou não acom pa nhar pela te le vi são. Encon tra -
mos, em vá ri os seg men tos so ci a is, re cla ma ções so -
bre al guns pro gra mas que têm vi o len ta do prin cí pi os
de edu ca ção e for ma ção da ci da da nia. 

Por tan to, que ro cum pri men tar o De pu ta do Cu -
nha Bu e no pelo apro ve i ta men to da tec no lo gia para
res ta be le cer a che fia da fa mí lia na ori en ta ção dos
seus fi lhos, me di an te a con du ção e fis ca li za ção dos
pro gra mas da te le vi são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la, para dis cu tir a
ma té ria.

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, acre di to que essa ma té ria
tal vez vá ter a apro va ção unâ ni me da Casa. 

De há mu i to se dis cu te qual a for ma de con tro le
so bre as emis sões de cul tu ra de mas sas. Uns viam o
ca mi nho da cen su ra, ou seja, o Esta do é que de ve ria
fa zer – como o fez no Bra sil, e de modo fér reo – essa
for ma de con tro le. Com a Cons ti tu i ção de 1988 e todo
o sur to li ber tá rio que veio com ela, abri mos essa
ques tão – eu, por aca so, fui o Re la tor des se ca pí tu lo
–, e a cen su ra é algo que está pro i bi do em três dos
ca pí tu los da Cons ti tu i ção Fe de ral. Aliás, pou ca gen te
aten tou para isso, mas a cen su ra é pro i bi da nos Ca pí -



tu los da Cul tu ra, da Co mu ni ca ção So ci al e da Edu ca -
ção, ra zão pela qual se con sa grou o prin cí pio da li ber -
da de de for mu la ção, de cri a ção, de di vul ga ção. 

Pas sa dos tre ze anos da pro mul ga ção da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, a ma té ria ge rou um ine gá vel sur to de 
cri a ti vi da de no Bra sil. Por ou tro lado, é ver da de que,
com a quan ti da de nova vin da por te le vi são a cabo,
por te le vi são via sa té li te e por to dos os mé to dos mo -
der nos, além do sis te ma de te le vi são aber to, tor nan -
do-se mais acen dra da a com pe ti ção en tre os ca na is,
cres ceu, na te le vi são bra si le i ra, um cli ma de com pe ti -
ção pelo ba i xo ní vel. Alguns ca na is re sis tem como po -
dem, mas o fato é que a uti li za ção do sexo, de pro gra -
mas de vi o lên cia e de pro gra mas em que o gro tes co
ca rac te ri za pre do mi nan te men te as emis sões pas sou
a exis tir em grau cres cen te.

Nes ta Casa, hou ve vá ri os in ten tos quan to a
essa ma té ria. Uma sub co mis são es tu dou es pe ci fi ca -
men te o tema, tra du zi do de po is em um belo tra ba lho,
um li vro pu bli ca do pelo Se na dor Pe dro Si mon, como
Pre si den te da Co mis são, con ten do um con jun to ab -
so lu ta men te for mi dá vel de aná li se so bre a ma té ria.
Pos te ri or men te, a en tão De pu ta da Fe de ral Mar ta Su -
plicy ten tou cri ar for mas de con tro le pela so ci e da de.
Nun ca se en con trou a ma ne i ra pela qual a so ci e da de
po de ria exer cer esse con tro le, pois quem re pre sen ta
a so ci e da de di an te dos me i os de co mu ni ca ção?

A so lu ção do pre sen te pro je to vem da tec no lo gia. 
A tec no lo gia fa cul ta o con tro le, den tro de cada casa,
se gun do a li ber da de de cada fa mí lia, de acor do com
os con ce i tos, os mo dos de edu ca ção e os va lo res in di -
vi du a is ou fa mi li a res. Não é a cen su ra do Esta do, que
não é o or ga nis mo ca paz de di zer ao País o que deve
ou não deve ler, ou vir ou con su mir cul tu ral men te. Nem
é a cen su ra da so ci e da de des ca rac te ri za da. A so ci e -
da de, no má xi mo, po de ria ser re pre sen ta da pelo con -
se lho de co mu ni ca ção, que o Con gres so bra si le i ro
nun ca foi ca paz de cri ar, nas suas con tra di ções.

Pela pri me i ra vez, po de rá um che fe de fa mí lia
fa zer o blo que io das emis sões que não de se ja ver nos 
mo men tos em que não está em casa. Efe ti va men te,
so bre tu do nos ca na is a cabo, hoje em dia vi ce ja um
tipo de co mu ni ca ção de ba i xa es tir pe, uma vi são
gros se i ra do sexo, a ex plo ra ção da ques tão se xu al
como ele men to pro pi ci a dor do con su mo de bens, for -
mas as mais va ri a das de le var em ho rá ri os fre qüen ta -
dos por cri an ças e por ado les cen tes um tipo de ma lí -
cia, um tipo de ma lig ni da de, ou, en tão, me ca nis mos
de ven da que des lus tram pro fun da men te o es pec tro
de co mu ni ca ção no Bra sil. 

Tam bém os ca na is aber tos têm uma par ce la de
res pon sa bi li da de nes sa ma té ria. E ela não se re fe re
ape nas a esse lado mo ra lis ta da ques tão se xu al. Um
pro gra ma de ter ror, pas sa do em ho rá rio ado les cen te,
para cri an ças ou jo vens com pro pen sões a ne u ro ses,
já está pro va do em pes qui sa, é algo que pode ca u sar
da nos da mais alta gra vi da de. 

A te le vi são tem uma ca rac te rís ti ca que ne nhum
ou tro meio pos sui, que é a da con co mi tân cia de ex pe -
riên ci as. Qu an do tal vez to dos nós aqui fo mos cri an -
ças ou jo vens, ha via o as sun to para cri an ça, o as sun -
to para jo vem, o as sun to dos mais ve lhos. A mesa de
jan tar era o mo men to de en con tro da fa mí lia. Ora,
uma emis são de te le vi são co lo ca con co mi tan te men te 
na au diên cia uma cri an ça de doze anos, um ado les -
cen te de 16 e um avô apo sen ta do, de 70 ou 80 anos.
Vi vem, ao mes mo tem po, com ní ve is cul tu ra is di fe ren -
tes, a ex pe riên cia a ser re la ta da na te le vi são.

Um exem plo mu i to in te res san te dis so – e no
caso não é um exem plo que de se du que – é o acom -
pa nha men to do es por te por te le vi são. O es por te e
acom pa nha do da mes ma for ma por uma cri an ça, um
ado les cen te ou um ido so even tu al men te na au diên -
cia. Qu an to ao es por te, não há pro ble ma, mas e
quan to aos ou tros pro gra mas? Como ex pli car, por
exem plo, em la res com di fi cul da des de for ma ção in te -
lec tu al, uma sé rie de te mas le van ta dos em ho rá ri os
ain da ju ve nis? Como con tro lar de acor do com o grau
de li ber da de, tan to para quem cria como para quem
con so me? Por que, nes sa ma té ria, o di re i to não está
ape nas na que le que emi te, está, so bre tu do ou tan to
quan to, na que le que re ce be. Aque le que re ce be tem
tan to di re i to à sua li ber da de de re ce ber o que quer
quan to o que emi te tem o di re i to à sua li ber da de de
emi tir o que de se ja.

Por tudo isso, este pro je to me pa re ce, den tro do
que já apa re ceu na vida bra si le i ra vi san do cri ar al gu -
ma de fe sa da so ci e da de, o úni co e me lhor ins tru men -
to nes sa ma té ria. Não fa cul ta cen su ra, não a faz por
in ter mé dio do Esta do, não en con tra me ca nis mos da
so ci e da de di fí ce is de dis cer nir no seu grau de re pre -
sen ta ti vi da de, e en tre ga a cada fa mí lia o dis cer ni -
men to so bre essa ma té ria. Ra zão pela qual, ao dis cu -
ti-lo, so li ci to tam bém o voto fa vo rá vel, acre di tan do, in -
clu si ve, que ele será unâ ni me nes ta Casa. 

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 ao emi nen te 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, sou fa vo rá vel ao pro je to por 



en ten der que ele traz uma gran de con tri bu i ção ao su -
ge rir um me ca nis mo que blo que ia os pro gra mas de
te le vi são que não são re co men da dos para a fa mí lia. 

Na Co mis são de Edu ca ção, te mos de ba ti do, em 
vá ri as au diên ci as pú bli cas, ques tões ati nen tes à qua -
li da de da pro gra ma ção, in clu si ve re gi o nal, da te le vi -
são e os me ca nis mos que po dem ser ado ta dos para
me lho rá-la no Bra sil. Não é pos sí vel es ta be le cer cen -
su ra aos pro gra mas de te le vi são, e o pro je to não a
pro põe, uma vez que já está afas ta da para nós a idéia 
de im plan tar esse me ca nis mo, uti li za do pela di ta du ra. 
Não ace i ta mos ne nhum sis te ma di ta to ri al, ne nhum
me ca nis mo de cen su ra. No en tan to, o con tro le da pro -
gra ma ção faz-se ne ces sá rio, ten do em vis ta a qua li -
da de da pro gra ma ção apre sen ta da nos ca na is de te -
le vi são.

Dis cu tiu-se com o Mi nis té rio da Jus ti ça a
auto-re gu la men ta ção. Isso tam bém não foi fe i to. Con -
ti nua ha ven do ses sões te le vi si vas im pró pri as não só
para cri an ças, mas tam bém para adul tos. Não se tra ta 
ape nas de ses sões de sexo qua se que ex plí ci to, mas
tam bém de vi o lên cia. Há ses sões que de ve ri am se
cha mar ses são ”car ne mo í da“. São ce nas de as sas si -
na to em que se cor ta a ca be ça, o bra ço; ou tras ses -
sões de ca ra tê de ve ri am se cha mar ses são ”pé na
cara“. São ses sões ab sur das, em que sur gem ce nas
im pró pri as para a au diên cia fa mi li ar.

Por tan to, um pro je to de lei que es ta be le ça a cri -
a ção de um me ca nis mo que pos sa re gu lar, blo que ar
cer to tipo de pro gra ma ção, acre di to ser es sen ci al. Ou
seja, foge-se da cen su ra, mas se cria um me ca nis mo
que pos sa aju dar a fa mí lia bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, a apro va ção do pro je to nes te
mo men to tor na-se im por tan te por dois mo ti vos: 

1) a pro pos ta da nova Lei de Ra di o di fu são tar -
da rá ain da a al can çar uma for ma fi nal e, pos te ri or -
men te, tra mi tar no Con gres so Na ci o nal;

2) para co lo car uma nova li nha de pro du ção de
ele tro do més ti cos no mer ca do de te le vi so res, a in dús -
tria pas sa rá por um pe río do de adap ta ção que po de rá 
le var de de zo i to a vin te e qua tro me ses. Além dis so,
ao de ter mi nar que o Po der Exe cu ti vo pro ce de rá à
clas si fi ca ção in di ca ti va dos pro gra mas de te le vi são
que con te nham ce nas de sexo ou de vi o lên cia, ou vi -
das as en ti da des re pre sen ta ti vas das emis so ras es -
pe cí fi cas, o pro je to abre es pa ço para um de ba te ex -
tre ma men te ne ces sá rio so bre o pa pel do Esta do, da
so ci e da de ci vil e das em pre sas so bre a qua li da de da
pro gra ma ção de TV.

Por tan to, por es ses mo ti vos, o nos so voto é fa -
vo rá vel ao pro je to.

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 ao no bre Se na dor José Fo ga ça. Logo a se -
guir, ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. 

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, a cen su ra é pro i bi da no Bra sil. Nes te
País, a cen su ra está cen su ra da. A nos sa Cons ti tu i ção 
diz que é ve da do ao Esta do pro ce der a qual quer ato
de cen su ra. Os atos de res tri ção a qual quer tipo de
pro du ção ar tís ti ca, seja de te a tro, seja de ci ne ma,
seja de te le vi são, não po dem ul tra pas sar os li mi tes da 
pura e sim ples in ten ção de clas si fi car. Não po de mos
ir além da in ten ção clas si fi ca tó ria dos cha ma dos pro -
du tos cul tu ra is que são co lo ca dos à dis po si ção do pú -
bli co nos me i os de co mu ni ca ção de mas sa. 

Por tan to, esta é a pri me i ra e, ju ri di ca men te, a
mais im por tan te ques tão: este pro je to fere a Cons ti tu i -
ção? Não, por que a Cons ti tu i ção veda a cen su ra ofi ci al, 
a cen su ra do Esta do. Este pro je to per mi te um ou tro
tipo de cen su ra, que é tam bém cen su ra, mas é pri va -
da, par ti cu lar ou fa mi li ar. Pelo novo Có di go Ci vil  que,
se Deus qui ser, a Câ ma ra dos De pu ta dos irá apro var , 
o pai e a mãe são as duas au to ri da des em igual da de
de con di ções na fa mí lia mo der na bra si le i ra. Por tan to,
o pai e a mãe têm au to ri da de ci vil para cen su rar os
seus fi lhos me no res. Este pro je to dá o me ca nis mo
para que isso ocor ra. Esta mos ven do a tec no lo gia a
ser vi ço da cen su ra pri va da ou par ti cu lar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to,
sob esse pon to de vis ta, é me re ce dor da nos sa apro -
va ção por que dá o di re i to de es co lha, de op ção. O pai
ou a mãe não são obri ga dos a cen su rar os seus fi -
lhos; eles po dem es co lher, se le ci o nar, fa zer res tri -
ções ou não, de pen den do da ori en ta ção de cada fa -
mí lia. Por tan to, essa li ber da de de op ção cre io ser o
fato mais im por tan te que esta lei con tém. Isso só é
pos sí vel gra ças à tec no lo gia. É um chip, um co mu ta -
dor que será co lo ca do den tro do apa re lho de te le vi -
são e, ao re ce ber um si nal de ter mi na do, cor ta rá a
trans mis são, seja do fil me, no ve la ou o que for.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
José Fo ga ça, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Com 
mu i ta hon ra con ce do um apar te ao Se na dor Ber nar -
do Ca bral, an tes de con clu ir o meu pro nun ci a men to.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
José Fo ga ça, eu gos ta ria de apla u dir a ma ni fes ta ção
de V. Exª, com ela me pôr de acor do, e tam bém fa zer
um re gis tro. Este pro je to é de au to ria do nos so co le ga
Cons ti tu in te, De pu ta do Cu nha Bu e no, que co nos co



acom pa nhou toda a mo vi men ta ção des sa pro ble má ti -
ca li ga da à cen su ra. Eu que ria que V. Exª re gis tras se
os meus cum pri men tos e me per mi tis se fi gu rar no
seu dis cur so de dis cus são da ma té ria.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PPS – RS) – Pois não,
Se na dor Ber nar do Ca bral. Pa ra be ni za mos o De pu ta -
do Cu nha Bu e no pela ini ci a ti va. S. Exª me re ce o nos -
so apla u so, pois apro ve i tou bem uma fór mu la já ado -
ta da nos Esta dos Uni dos, onde, em al guns Esta dos,
por le gis la ção, já se apli ca essa via de cen su ra.

Sr. Pre si den te, nun ca fui par ti dá rio dos mais de -
no da dos da idéia de que a arte é uma es co la de vi o -
lên cia – quan do falo de arte evi den te men te es tou me
re fe rin do a al gu ma obra com fun da men to es té ti co, a
ser vi ço de um pro ces so e de uma vi vên cia cul tu ral. A
arte não é uma es co la de mal da de, mas uma for ma
de edu ca ção emo ci o nal do ci da dão. Por isso, é im por -
tan te per mi tir aos fi lhos ler bons li vros, as sis tir a bons
fil mes e a bons pro gra mas de te le vi são, ou vir bons
pro gra mas de rá dio. Re pi to que a arte – o dra ma, a
for ma dra má ti ca de trans mi tir idéi as, si tu a ções, his tó -
ri as, nar ra ti vas e ex pe riên ci as hu ma nas – é um meio
de edu ca ção emo ci o nal, não ne ces sa ri a men te uma
es co la de vi o lên cia.

Não sou par ti dá rio des sa tese de que, cada vez
que se vê uma mor te no ci ne ma, está-se au men tan do 
em cada um de nós o de se jo de ma tar ou de fa zer uso
de uma arma. Esse é um equí vo co, já que pode ocor -
rer, mu i tas ve zes, o con trá rio. O efe i to ca tár si co é o
opos to, por que a edu ca ção emo ci o nal que re sul ta da
cena pode ser a da hos ti li da de, a do re pú dio e até a
da re pug nân cia por esse tipo de ges to ou de ati tu de.

Sr. Pre si den te, Aris tó te les dis se isso há mu i to
tem po – não sou eu quem está di zen do. Ele cri ou o
con ce i to de ca tar se. Os gre gos in ven ta ram o te a tro, a
tra gé dia, a co mé dia, o dra ma e a más ca ra da per so -
na para en si nar a vida. Aris tó te les, ao con ce i tu ar o te -
a tro, dis se que ele é uma es co la de emo ções para
pro du zir a ca tar se. O que é a ca tar se? A ca tar se é o
me ca nis mo emo ci o nal pelo qual a vi vên cia ou a sua
ex pe riên cia ar tís ti ca gera em nós o ex pur go da vi o lên -
cia. Por tan to, é pre ci so que, mu i tas ve zes, jo vens e
ado les cen tes as sis tam a fil mes que con te nham ce -
nas de vi o lên cia e sexo, por que, se não, como va mos
edu cá-los emo ci o nal men te? Como va mos fazê-los
ter equi lí brio, bom sen so para fa zer es co lhas emo ci o -
na is em suas vi das? A arte é a es co la da emo ção e
não a es co la da cen su ra, da res tri ção, do que é pro i bi -
do, do cer to. Não se pode pen sar numa so ci e da de em 
que tudo que não é pro i bi do é obri ga tó rio. Esse tipo
de so ci e da de não que re mos.

Essa ex pe riên cia, por tan to, pre ci sa ser re gis tra -
da com ên fa se. Pre ten de mos, de fato, apro var esse
pro je to, que é da ma i or im por tân cia e per mi te o di re i to 
de es co lha. Mas, por exem plo, o Édi po Rei, de Só fo -
cles, será pro i bi do por que con tém vi o lên cia. Tra ta-se
da his tó ria do ci da dão que vol ta a Te bas para ma tar o
pai e con ce ber fi lhos no seio da pró pria mãe. Ten do
cons ciên cia do cri me que co me teu, Édi po en fia duas
lan ças nos seus olhos e se au to fla ge la. Não há nada
mais vi o len to do que Édi po Rei. Ha ve rá cen su ra para
Só fo cles? O que é Me déia se não a vin gan ça pelo ci ú -
me? Ci o sa e ci u men ta do seu ma ri do, Ja zão, que vai
para a guer ra, por vin gan ça, Me déia man da ma tar os
pró pri os fi lhos. Não há nada mais vi o len to do que Me -
déia. Ha ve rá cen su ra?

Essa é uma ques tão pro fun da e crí ti ca, mas pre -
ci sa mos li dar com ela ra ci o nal men te. Não deve ha ver
cen su ra co le ti va, não deve ha ver cen su ra pú bli ca,
não deve ha ver cen su ra ofi ci al, não deve ha ver cen -
su ra do Esta do. Nós bri ga mos de ma is na ela bo ra ção
da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 para que não hou -
ves se cen su ra. Entre tan to, é pos sí vel, pela tec no lo -
gia, que cada fa mí lia faça sua op ção, faça sua es co -
lha, en tão, mu i to bem, va mos con ce der isso, por que é 
in te li gen te, é tec ni ca men te cor re to, é ade qua do; por -
tan to, não me re ce a re je i ção.

Sr. Pre si den te, voto fa vo ra vel men te a esse pro -
je to, mas res sal to: não tra du za mos as co i sas des sa
for ma, a arte não é es co la de vi o lên cia, não é es co la
de mal da de; é es co la de vida e é um ca mi nho para as
es co lhas emo ci o na is que os nos sos fi lhos um dia te -
rão que fa zer.

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

pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou ser bre -
ve, até por que en ten do que os Se na do res que me an -
te ce de ram já tra ta ram bem do pro je to. Tive opor tu ni -
da de de ser Re la tor des se pro je to, an te ri or men te, em
Co mis sões, e o que foi dito pelo Se na dor Artur da Tá -
vo la e pelo Se na dor José Fo ga ça é ri go ro sa men te a
ex pres são da ver da de. Não é, em ne nhum mo men to,
a re in tro du ção da cen su ra. Ao con trá rio, é a in tro du -
ção da tec no lo gia. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, esse
pro je to foi tra ta do como V-chips, ou seja, é a in tro du -
ção de chips nos apa re lhos de te le vi são para que
haja o con tro le, por par te do usuá rio, da qui lo a que
ele quer as sis tir. É sim ples men te o usuá rio que vai



de ci dir, por tan to, aqui lo que en tra, ou não, na sua re -
si dên cia. Esse é o con tro le que de fen de mos. Não é o
Esta do que deve con tro lar o que a pes soa vai as sis tir,
mas o pró prio ci da dão, a pró pria pes soa, con tro la rá
aqui lo a que vai as sis tir na sua re si dên cia.

Por isso, Sr. Pre si den te, gos ta ria de re a fir mar o
nos so com pro mis so com as li ber da des de mo crá ti cas
e de so li ci tar o apo io da Casa para esta im por tan te
ino va ção tec no ló gi ca, que vai pos si bi li tar a cada um
as sis tir àqui lo que qui ser.

Era o que ti nha a di zer Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ten do em vis ta o
avan ço tec no ló gi co e o fato de que o Con gres so Na ci -
o nal até hoje não re gu la men tou o art. 224 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, que es ta be le ce a cri a ção do Con se lho 
de Co mu ni ca ção So ci al, este pro je to de lei se tor na
bas tan te re le van te.

Tra ta-se de pro pi ci ar às pes so as, àque las que
ze lam pela edu ca ção em seus la res, o di re i to de mo -
ni to rar a pro gra ma ção mu i tas ve zes im pró pria para o
ho rá rio. A pró pria fa mí lia po de rá tu te lar aqui lo que os
seus fi lhos po dem ver ou não.

Che guei a le van tar um ques ti o na men to na Co -
mis são de Edu ca ção a res pe i to do en ca re ci men to
dos apa re lhos de te le vi são. To da via, pos te ri or men te,
fui in for ma do de que ape nas se ria acres cen ta do um
v-chip – v de vi o lên cia, e chip, de cir cu i to ele trô ni co
in te gra do – que one ra ria no má xi mo em vin te re a is o
te le vi sor. Assim, en ten do que o pro je to tor na-se im -
por tan te a par tir des te mo men to, já que, até a pre sen -
te data, o Con gres so Na ci o nal não ins ti tu iu e não re -
gu la men tou o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al. 

Assim sen do, Sr. Pre si den te, o nos so en ca mi -
nha men to é fa vo rá vel à apro va ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o Se na dor Pe dro Si -
mon e, a se guir, a Se na do ra He lo i sa He le na, já que
não vejo no ple ná rio o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é in te res san te o de ba te que se faz
em tor no do pro je to a par tir do prin cí pio de que há
una ni mi da de a fa vor dele e ab so lu ta men te nada que
nos leve a não votá-lo.

Na sua ra ci o na li da de e com pe tên cia, o ilus tre
De pu ta do foi de uma de uma fe li ci da de tre men da.
Como bem dis se o Se na dor José Fo ga ça, é a tec no lo -
gia a ser vi ço da so ci e da de. O pai ou a mãe po dem de -

ter mi nar no apa re lho de te le vi são, que terá a obri ga -
to ri e da de de vir com o chip, aos qua is pro gra mas
seus fi lhos de vem as sis tir ou não. Enten do como ex -
tra or di na ri a men te im por tan te esse pro je to. A gran de
ver da de é que hoje o pai, a mãe, a fa mí lia não têm
con tro le do que en tra em casa. Entra o que bem en -
ten dem as te le vi sões, e os pais não têm a mí ni ma
chan ce de exer cer a me nor in fluên cia aos qua is pro -
gra mas seus fi lhos vão as sis tir. Com esse apa re lho,
os pais po dem se le ci o nar o que que rem que o fi lho re -
al men te pos sa as sis tir. Óti mo.

Qu e ro di zer ao meu que ri do ami go, Se na dor Fo -
ga ça, que nos deu uma aula ex tra or di ná ria de cul tu ra, 
ele que é, além de Se na dor, um in te lec tu al, um ar tis ta
re no ma do no Bra sil e no Rio Gran de do Sul, que não
sou, tan to quan to ele, de fen sor da tese de cen su ra
ne nhu ma, que não se deve fa zer nada. Sou to tal men -
te con trá rio à cen su ra do Esta do. Os Cons ti tu in tes in -
se ri ram na Cons ti tu i ção um tex to para ter mi nar com
os ab sur dos da di ta du ra mi li tar, que fa zia cen su ra no
rá dio, na te le vi são, no jor nal. Nel son Jo bim di zia: “Va -
mos fa zer com que não haja, em hi pó te se ne nhu ma,
cen su ra no Bra sil. Por isso va mos co lo car o ar ti go.”
Ago ra, o ar ti go está ali in se ri do. 

So mos unâ ni mes na de fe sa da li ber da de da im -
pren sa, da te le vi são, dos jor na is, e não po der mos de -
ba ter o que é bom para a so ci e da de bra si le i ra?

Por que o Esta do, por que o Con gres so dis cu te
edu ca ção, como as es co las de vem fun ci o nar? Por
que o Esta do dis cu te a or ga ni za ção da fa mí lia, como
as fa mí li as de vem vi ver, e não vai dis cu tir te le vi são,
meio de co mu ni ca ção, que in flu en cia o ci da dão, a cri -
an ça, mu i to mais do que a fa mí lia, mu i to mais do que
a es co la?

Cri a mos uma co mis são que apro fun dou essa
ma té ria no sen ti do de que não é a cen su ra do Esta do,
mas tam bém não é a au to no mia ab so lu ta de um pro -
pri e tá rio que faz o que bem en ten de. Tem que ha ver a
par ti ci pa ção da so ci e da de, a bus ca do en ten di men to.
Aliás, a Cons ti tu i ção é per fe i ta. Se ler mos o que ali
está es cri to so bre pro gra mas de co mu ni ca ção, nota
dez. Só que não se cum pre nada. Então, acho que
esse avan ço é fru to da in sis tên cia de lon gos de ba tes.

A Rede Glo bo re a pre sen tou o Sí tio do
Pica–pau Ama re lo. Nota dez para a Rede Glo bo. É
um pro gra ma de edu ca ção in fan til ex cep ci o nal, ex tra -
or di ná rio, que ha via de sa pa re ci do e vol tou, fru to des -
se de ba te. A TV Edu ca ti va de São Pa u lo tem o pro -
gra ma Cas te lo Ra tim bum, que edu ca, for ma, di ver te 
e cons ci en ti za os jo vens. Então, não va mos de ba ter
essa ma té ria?



Diz meu ami go Fo ga ça, e ele tem ra zão: nas pe -
ças te a tra is, os exem plos de su i cí dio, de ho mi cí dio,
são co i sas a que dão a ma i or im por tân cia. Ele po de ria 
ci tar as obras de arte de mu lhe res nuas, que, às ve -
zes, vão que rer di zer que não po dem ser ex pos tas. É
evi den te que ele está cer to. Mas não é aí que que re -
mos che gar. Qu e re mos che gar na vi o lên cia que apa -
re ce todo dia, que re mos sa ber a quan tas mor tes uma
cri an ça as sis te na te le vi são du ran te o dia, quan ta vi o -
lên cia, quan tos ab sur dos acon te cem nes se es pa ço
de tem po, qual é a men sa gem que se leva e o que é
que se re ce be.

De fen do a tese de que, para o Bra sil mu dar,
para bus car mos a ci da da nia bra si le i ra, para nos
cons ci en ti zar mos do que so mos, do que que re mos e
para onde va mos, não vai ser sem a te le vi são, não vai
ser sem cha mar mos os pro pri e tá ri os da te le vi são e
di zer mos: te mos que fa zer um pla no para o Bra sil,
para a so ci e da de bra si le i ra, para a fa mí lia bra si le i ra,
para os mi lhões que pas sam fome. Para isso pre ci sa -
mos da te le vi são, pre ci sa mos dos me i os de co mu ni -
ca ção en ga ja dos. Caso con trá rio, fi ca re mos cem
anos que ren do me lho rar a es co la, a fa mí lia, e ali, na
te le vi são, trans mi te-se a men sa gem que fica, que ori -
en ta, a men sa gem que de ter mi na a for ma ção da cri -
an ça, do jo vem, da fa mí lia e do lar.

Re pi to: cen su ra, por amor de Deus, não. Cen su -
ra ofi ci al, Deus nos li vre! Mas não con cor do que,
como está, está óti mo e que deve fi car as sim, que não 
há nada o que fa zer. Pen so que o Con gres so tem a
res pon sa bi li da de de ana li sar essa ques tão. Há uma
co mis são bus can do fór mu las para que fa ça mos que
esse meio fan tás ti co de co mu ni ca ção, de for ma ção,
de cons ci en ti za ção de mas sa pos sa ser usa do para
so mar para a so ci e da de.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – No bre Se na -
dor, es ta va aqui a ima gi nar so bre o tema abor da do
por V. Exª. Que não se faça cen su ra, mas tam bém que 
não se dê ao pro du tor o di re i to de cri ar ce nas de vi o -
lên cia. Di re i to por quê? Ele tem o di re i to de fa zer isso? 
O pro je to de lei que es ta mos apro van do ago ra diz que 
po de mos in ter rom per o pro gra ma ruim. Su po nha mos
que um pai de fa mí lia che gue em casa, cedo ain da, e
que ce nas de vi o lên cia e sexo es te jam pas san do na
te le vi são às 7, 8, ou 9 ho ras da no i te ou mes mo pela
ma nhã. Ele, en tão, aper ta o bo tão e des li ga o te le vi sor 
do fi lho, que fi ca rá da na do da vida, por que os jo vens

hoje es tão li vres, vêem tudo. Tal vez o fi lho vá para a
casa do vi zi nho as sis tir ao pro gra ma, por que lá não
há cen su ra. Se se des li gar o te le vi sor en tre uma par ti -
da de fu te bol, por exem plo, e um pro gra ma des sa na -
tu re za, o me ni no fi ca rá ain da mais da na do, por que se
in ter rom peu o que ele gos ta va de ver. Se na dor Pe dro
Si mon, toda vez que V. Exª as so ma à tri bu na, traz
uma con tri bu i ção. V. Exª aca ba de di zer que o Con -
gres so pre ci sa tra ba lhar para que esse ar ti go da
Cons ti tu i ção seja re vis to, a fim de não de i xar que um
pro du tor, que pro duz te le vi são to tal men te li vre, ve i cu -
le o que quer para o País. Obri ga do e pa ra béns.

O SR. PEDRO SIMON  (PMDB – RS) – O nos so
que ri do De pu ta do, au tor do pro je to, faz ques tão de
es cla re cer que o pro je to es ta be le ce que, co lo ca dos
os chips, a emis so ra de te le vi são, quan do anun ci ar
um de ter mi na do pro gra ma, emi ti rá um si nal, e o pai,
em casa, já ten do pro gra ma do com an te ce dên cia os
pro gra mas que não se quer as sis tir, não pre ci sa rá fi -
car li gan do ou des li gan do o te le vi sor. Se o ca nal de te -
le vi são emi tir o si nal e o pro gra ma es ti ver den tro da -
qui lo que o pai não quer que o fi lho veja, a te le vi são
não pas sa rá tal pro gra ma.

Encer ro, Sr. Pre si den te, ape nas di zen do que o
Con gres so Na ci o nal, para mim, pos sui um va zio. Na
mi nha opi nião, de ve ria ha ver uma co mis são per ma -
nen te para de ba ter as ques tões re la ci o na das ao rá -
dio, ao jor nal e à te le vi são, para de ba ter a for ma como 
va mos par ti ci par. Esta mos ven do – o Se na dor José
Sar ney pas sou para o Se na dor Anto nio Car los – a TV
Se na do, que foi um avan ço im pres si o nan te no sen ti -
do da qua li fi ca ção. A TV Se na do mos tra o que está
acon te cen do e tira o te les pec ta dor da obri ga to ri e da -
de de sa ber, em ape nas 2 mi nu tos, qual é a re a li da de
por meio do jor nal fa la do. Avan çar nes se sen ti do, bus -
car no vas fór mu las, é o que faz a Sub co mis são Espe -
ci al que cu i da de te le vi são, de ci ne ma e de te a tro.

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 ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, não vou pro lon gar o de ba -
te, por que o as sun to já foi su fi ci en te men te es cla re ci -
do. Ape nas gos ta ria de di zer que, des de que aqui
che guei, te nho me ba ti do so bre a qua li da de da te le vi -
são bra si le i ra. Jun ta men te com o Se na dor Pe dro Si -
mon, mais de uma vez, fo mos ao ga bi ne te do Mi nis tro 
da Jus ti ça e do Mi nis tro da Co mu ni ca ção para so li ci -
tar que hou ves se, de al gu ma for ma, um dis po si ti vo
que ze las se pela qua li da de da pro gra ma ção da te le vi -



são. Nin guém pode de fen der a cen su ra – o Se na dor
José Fo ga ça fa lou so bre o as sun to –, mas tam bém
não são ad mis sí ve is cer tos ti pos de pro gra ma ção que 
be i ram o gro tes co, des res pe i tam e avil tam a con di ção 
hu ma na, não edu cam nem di fun dem a cul tu ra, o co -
nhe ci men to e a in for ma ção sa dia.

As emis so ras de te le vi são ain da de vem à so ci e -
da de o cha ma do có di go de auto-re gu la men ta ção. Até 
o mo men to, ape sar das pro mes sas fe i tas por mais de
uma vez pela Abert, não foi edi ta do um có di go que
per mi ta às pró pri as emis so ras de te le vi são acom pa -
nhar e ze lar pela qua li da de das suas pro gra ma ções,
até o mo men to elas não fo ram ca pa zes de apre sen tar 
esse có di go. Ao con trá rio, de for ma en ge nho sa, a ele -
trô ni ca e a tec no lo gia per mi tem que cada um con tro le
o que de se ja as sis tir.

Enten do que essa res pon sa bi li da de é de ver in -
de cli ná vel e in subs ti tu í vel da fa mí lia. Quem tem que
ze lar pela pro gra ma ção, aqui lo que seus fi lhos po dem 
as sis tir, em pri me i ro lu gar, é a fa mí lia. Esse ins tru -
men to é im por tan te por que vem apo i ar a ação da fa -
mí lia. Se o pai e a mãe tra ba lham fora, pre mi dos na
luta do dia-a-dia, e não po dem acom pa nhar a edu ca -
ção dos fi lhos, em to dos os mo men tos, eles vão dis -
por de um ins tru men to como esse para pro gra mar
aqui lo a que, a seu ju í zo, os fi lhos de vem ter aces so.
Não po de mos pe dir um Esta do in ter ven ci o nis ta, que
cen su re,  um big brot her, um gran de ir mão. Não se
tra ta dis so, mas sem pre que o as sun to vem à ba i la,
digo: as emis so ras de te le vi são fa çam o fa vor de se
or ga ni za rem e ins ti tu í rem um có di go de auto-re gu la -
men ta ção, por que, nes te caso, não é cen su ra.

Sr. Pre si den te, em uma das opor tu ni da des em
que es ti ve na Ingla ter ra, vi si tei um or ga nis mo do go -
ver no in glês que tem a fi na li da de ex clu si va de re ce -
ber re cla ma ção da po pu la ção so bre pro gra ma ção de
rá dio e te le vi são. O ci da dão do cu men ta sua que i xa e
é aber to um pro ces so para ava li ar se o fato de nun ci a -
do, ob je to da re cla ma ção, sig ni fi ca al gum abu so dos
ór gãos de co mu ni ca ção. Evi den te men te, de po is de
apu ra do, es ta be le ce-se, se for o caso, a pena a ser
apli ca da na que la cir cuns tân cia.

O pro je to é opor tu no e ne ces sá rio, prin ci pal -
men te por que vem em apo io dos pais, que po de rão
se uti li zar dele para me lhor exer cer sua fun ção. Essa
é uma obri ga ção in de cli ná vel da fa mí lia e, sub si di a ri -
a men te, do Esta do ou das pró pri as emis so ras de te le -
vi são, que de vem se or ga ni zar para isso.

Aliás, devo di zer que, em fun ção mes mo des sas 
idas do Se na dor Pe dro Si mon e mi nhas e da Sub co -
mis são de Rá dio e Te le vi são aos Mi nis tros Pi men ta

da Ve i ga, José Gre go ri, Nel son Jo bim, o Mi nis té rio da
Jus ti ça ins ti tu iu uma clas si fi ca ção. Re co nhe ça mos
que em al gu ma co i sa nós avan ça mos. Quem mais
está de ven do no mo men to são as pró pri as emis so ras
de te le vi são, que não fa zem o seu có di go de auto-re -
gu la men ta ção.

Evi den te men te que os pais te rão que se in for -
mar qua is são os pro gra mas per mi ti dos, até que fa i xa
etá ria, e aí será uma de ci são de les, a res pon sa bi li da -
de é de les. Ago ra con ta rão com esse chip para fa zer
a pro gra ma ção e en tão blo que ar o aces so dos fi lhos a 
de ter mi na dos pro gra mas.

Era ape nas isso, Sr. Pre si den te, que eu que ria
re gis trar em re la ção a essa ma té ria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, 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.) – Eu gos ta ria de
me ins cre ver, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra 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, nós, da Opo si ção, vo ta re mos
fa vo rá vel ao pro je to que cria a obri ga to ri e da de de os
apa re lhos de te le vi são pro du zi dos no ter ri tó rio na ci o -
nal apre sen ta rem um dis po si ti vo ele trô ni co que per -
mi ta ao usuá rio blo que ar de ter mi na da pro gra ma ção.

A par tir do mo men to em que in cor po rar mos
esse tipo de dis po si ti vo ele trô ni co, es ta re mos per mi -
tin do, pe ran te a Na ção bra si le i ra, que a Cons ti tu i ção
seja ras ga da. 

A nos sa Cons ti tu i ção es ta be le ce:
Art. 221. A pro du ção e a pro gra ma ção das emis -

so ras de rá dio e te le vi são aten de rão aos se guin tes
prin cí pi os:

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

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

III – re gi o na li za ção da pro du ção cul tu ral, ar tís ti -
ca e jor na lís ti ca (...);

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

Sr. Pre si den te, nós, que te mos como ta re fa no -
bre fis ca li zar, que já po de ría mos ter cri a do um con se -



lho, um me ca nis mo de con tro le para mo ni to rar esse
tipo de pro gra ma ção, não te mos fe i to nada dis so.

Te nho de re al çar o em pe nho do Se na dor Ri car -
do San tos, ago ra à fren te da Co mis são de Edu ca ção,
para pos si bi li tar isso. Mas, que ro de i xar cla ro que es -
ta mos per mi tin do que a Cons ti tu i ção seja ras ga da.
To dos os dias es ta mos fa zen do isso. Da mes ma for -
ma, como Po der con ce den te, de i xa mos que a pro gra -
ma ção e a dis tri bu i ção de rá di os e te le vi sões do Bra sil 
in te i ro seja au to ri za da atra vés do ”quem in di ca“, ou
seja, com po lí ti co atrás, a pro ba bi li da de de su ces so é
mu i to ma i or.

A ra zão que mo vi men ta a pro gra ma ção nos me -
i os de co mu ni ca ção é a ra zão do Ibo pe. Tam bém não
ti ve mos ain da a co ra gem – e é im por tan te que fa ça -
mos – de dis cu tir algo que é gra vís si mo na vida dos
jo vens e das cri an ças, cujo fu tu ro es ta mos aqui pro te -
gen do. Cito como exem plo a pu bli ci da de de be bi das
al coó li cas. Não con de na ape nas o in di ví duo; não pro -
mo ve so men te agra vos à sa ú de; é o gran de res pon -
sá vel pela vi o lên cia do més ti ca, pelo es tu pro a cri an -
ças e agres são à mu lher den tro da pró pria casa. Qu -
an to ao ál co ol, está de mons tra do em pes qui sas no
Bra sil e no mun do todo que trans for ma um ci da dão
pa ca to em um as sas si no em po ten ci al. Há mu i ta vi o -
lên cia nos ba res nes se País.

E es ta mos per mi tin do tudo isso, por que se cri ou 
um me ca nis mo pro te la tó rio na Casa, com pro je tos de
vá ri os Se na do res – in clu si ve um meu – e an dam com
es ses pro je tos para cima e para ba i xo. Se há algo de
que te mos re al men te con vic ção, é de que aque le leão 
que em mu i tos mo men tos ruge fe roz con tra a pu bli ci -
da de do ta ba co, por exem plo, de po is que a Orga ni za -
ção Mun di al de Sa ú de im pôs que as na ções ami gas
mo di fi cas sem sua le gis la ção, com por tam-se como
ga ti nhos sar nen tos, mi an do a um sim ples ”psit“ das
cer ve ja ri as nes te País.

Por tan to, se que re mos pen sar re al men te no fu -
tu ro, na nos sa ju ven tu de e nas nos sas cri an ças, va -
mos es ta be le cer um me ca nis mo de con tro le, um con -
se lho que pos sa, de al gu ma for ma, mo ni to rar esse
pro ces so. E pre ci sa mos ter a co ra gem ne ces sá ria
para tra tar da pu bli ci da de no Bra sil, que vi o len ta, que
pro mo ve a vi o lên cia do més ti ca, ao le var cri an ças e jo -
vens a as sis ti-la o dia todo.

Como aci o nar o dis po si ti vo na hora da pu bli ci da -
de, por exem plo? Como mo ni to rar isso na hora da pu -
bli ci da de?

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na do ra He lo í sa He le na, a pro gra ma ção das te le vi -
sões, no Bra sil, tem sido tema re cor ren te, este ano,
na Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral. Con -
vo ca mos pelo me nos três au diên ci as pú bli cas em que 
foi am pla men te de ba ti da seja a auto-re gu la ção por
par te das te vês, seja a ado ção de me ca nis mo como
esse que está sen do apro va do. Esse me ca nis mo, a
pro pó si to, re pre sen ta um avan ço en quan to não vem a 
tevê di gi tal, por que a tevê di gi tal já con te rá ins tru men -
tos que vão per mi tir o con tro le e o blo que io de pro gra -
mas con si de ra dos no ci vos para cri an ças e ado les -
cen tes. E que ro res sal tar aqui que, em to das as opor -
tu ni da des, foi en fa ti za da a ne ces si da de de se im plan -
tar de fi ni ti va men te o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci -
al, pre vis to no art. 224 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Em
fun ção dis so, a pró pria Co mis são de Edu ca ção apro -
vou, por una ni mi da de, a ado ção de me di das vi san do
a ace le rar sua im plan ta ção. Ti ve mos uma con ver sa
com o nos so Pre si den te Ra mez Te bet, que deu apo io
à idéia. E es ta mos, nes te mo men to, tra ba lhan do in -
ten sa men te em um pro je to de re gu la men ta ção do
pro ces so de es co lha – para o qual te mos con ta do
com o apo io do Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, Dr. Ra i -
mun do Car re i ro – de um con se lho de alto ní vel, o
qual, cer ta men te, ori en ta rá o Se na do Fe de ral nas
ques tões ati nen tes à pro gra ma ção – como mo no pó lio 
e ou tros as pec tos de ra di o di fu são, no Bra sil. Re i te ro
que es ta mos tra ba lhan do in ten sa men te, con for me o
man da to que nos foi dado pela Co mis são de Edu ca -
ção. Mu i to obri ga do.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, emi nen te Se na dor Ri -
car do San tos. Como eu já dis se, re co nhe ço o es for ço
de V. Exª e do Pre si den te da Casa, que re ce beu uma
co mis são de mu lhe res, ten tan do, de al gu ma for ma,
ins ti tu ir o Con se lho Na ci o nal, de modo que não seja o 
ter mo me tro zi nho do Ibo pe ou qual quer ou tro me ca -
nis mo a ra zão da pro gra ma ção nes te País.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra à emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, este pro je to vem ao ple ná rio
do Se na do num mo men to em que o tema co mu ni ca -
ção está sen do am pla men te de ba ti do por to dos os
seg men tos do País: uni ver si da des, re pre sen ta ções
téc ni cas, ór gãos do Go ver no, o Con gres so Na ci o nal.
Espe ci fi ca men te, no Se na do Fe de ral, há uma Sub co -



mis são da Co mis são de Edu ca ção, que está dis cu tin -
do e de ba ten do te le co mu ni ca ções: rá dio, tevê, jor na is,
a qua li da de e quan ti da de da pro gra ma ção na ci o nal.

A pró pria Lei de Ra di o di fu são está à dis po si ção
do Bra sil in te i ro. Sa be mos que está acon te cen do uma 
in ter ven ção, na for ma de su ges tões e crí ti cas, ao que
o Go ver no apre sen tou.

Con si de ro este um mo men to de fun da men tal
im por tân cia. A Co mis são de Edu ca ção, no Se na do
Fe de ral, e a Ban ca da fe mi ni na do Con gres so Na ci o -
nal se mo bi li zam, jun ta men te com as Li de ran ças ma i -
o res do Con gres so Na ci o nal – como o nos so Se na dor 
Ra mez Te bet e o nos so Pre si den te da Câ ma ra Fe de -
ral – para que o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al,
que já de ve ria es tar re gu la men ta do des de 1992 –
por tan to, es ta mos con tra ri an do a lei apro va da em
1991 – se ins ta le de fi ni ti va men te, a fim de que te nha -
mos um es pa ço pri vi le gi a do de dis cus são so bre os
me i os de co mu ni ca ção, com a par ti ci pa ção do Con -
gres so Na ci o nal, da so ci e da de e de to dos os ór gãos
di re ta men te vin cu la dos. A ban ca da fe mi ni na está, in -
clu si ve, re i vin di can do, nes se con se lho, um es pa ço
pri vi le gi a do para as mu lhe res, por que, com a ba na li -
za ção do sexo e a ex plo ra ção do cor po fe mi ni no, os
pro gra mas de te le vi são es tão agre din do vi o len ta men -
te a fi gu ra da mu lher.

A Câ ma ra dos De pu ta dos dis cu te uma pro pos ta 
de emen da cons ti tu ci o nal que abre as em pre sas de
co mu ni ca ção para a par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge -
i ro – a PEC n.º 2003/95. O Se na do dis cu te o PLS nº
175, de 2001, que pre vê a par ti ci pa ção do ca pi tal es -
tran ge i ro nas te vês a cabo. Hoje, na Co mis são de
Edu ca ção, ti ve mos uma bri lhan te au diên cia pú bli ca,
com a pre sen ça da clas se em pre sa ri al, de pro fes so -
res uni ver si tá ri os e da so ci e da de como um todo, dis -
cu tin do a ques tão. A par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge -
i ro nas em pre sas de tevê a cabo é per mi ti da em até
49%. O pro je to que tra mi ta no Se na do, na Co mis são
de Edu ca ção, abri ria as em pre sas para a par ti ci pa ção 
do ca pi tal es tran ge i ro em até 100%. E isso es ta mos
ques ti o nan do. Enten de mos que, quan do se fala em
co mu ni ca ção, não po de mos pen sar ape nas em lu cro
e em au diên cia. Te mos de lem brar que me i os de co -
mu ni ca ção são for ma do res de opi nião, for ta le ce do res 
de va lo res e, prin ci pal men te, são se to res es tra té gi cos 
para o for ta le ci men to da de mo cra cia e da so be ra nia
na ci o nal.

Esta mos di an te de um pro je to que es ta be le ce
que as nos sas em pre sas in dus tri a is e co mer ci a is dis -
po ni bi li zem para as fa mí li as bra si le i ras um dis po si ti vo
ele trô ni co que per mi ta ao pai e à mãe de ci di rem, con -
jun ta men te com os fi lhos, o que é bom ser vis to ou
não. Enten de mos que isso é al ta men te po si ti vo.

Em 180 dias, o Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá
essa lei e ofe re ce rá um ano para que a in dús tria e o
co mér cio re no vem os seus pro ce di men tos em re la -

ção aos apa re lhos de te le vi são. E o que es ta mos di -
zen do? Por que es ta mos apo i an do este pro je to? Em
pri me i ro lu gar, que re mos sa li en tar que a vi o lên cia
não é algo ape nas des tes tem pos, des te sé cu lo; é
uma ques tão que está pos ta em toda a cul tu ra da hu -
ma ni da de, com mais ou me nos in ten si da de, mas
sem pre pre sen te.

Qu e re mos tam bém sa li en tar que não po de mos
ad mi tir que se con si de re vi o lên cia ou ex plo ra ção do
sexo ou da pró pria mu lher quan do es ta mos tra tan do
de ques tões cul tu ra is, das nos sas ar tes plás ti cas.
Ago ra, que re mos aler tar, sim, que nun ca se vi veu um
mo men to de ta ma nha ba na li za ção do sexo, da vi o lên -
cia e do des mon te do sen ti do real da fa mí lia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é por
aca so que tra ze mos esse com po nen te para essa dis -
cus são. As mu lhe res es tão pro fun da men te avil ta das
nes se con tex to, na pro gra ma ção dos nos sos me i os de
co mu ni ca ção. Por um lado, pela pró pria dis pli cên cia e
co ni vên cia das mu lhe res, que não se re be lam con tra
isso, que não re pu di am e que se sub me tem à ex plo ra -
ção pelo di nhe i ro, in clu si ve da ex po si ção do seu cor po
nes ses pro gra mas, com uma ba na li da de per ver sa re -
fe ren te à re la ção das mu lhe res com o mun do e com a
so ci e da de. So mos con trá ri os à cen su ra. 

Nos sas em pre sas têm pri o ri za do a au diên cia
aci ma da qua li da de e da for ma ção de ide a is e de va -
lo res. Por isso, en ten de mos que dis po ni bi li zar para os 
che fes de fa mí lia, ho mens e mu lhe res, um dis po si ti vo
que pos si bi li te a dis cus são com os fi lhos so bre o por -
quê de não se as sis tir a de ter mi na dos pro gra mas é
po si ti vo. Ja ma is vi mos vi o lên cia e sexo to ma rem con -
ta de tan tos pro gra mas, te rem tan to es pa ço na te le vi -
são. Essa ques tão é im por tan te.

O pró prio Go ver no e o Par la men to não es ta be le -
ce ram leis res tri ti vas, leis para a cen su ra até hoje, mas
têm ques ti o na do as em pre sas de co mu ni ca ção para
que es ta be le çam pro gra ma ções me lho res para a for -
ma ção de va lo res, para a for ma ção dos jo vens. O jo -
vem não é vi o len to, mas está vi o len to, ins ti ga do pela
ex clu são, pela fal ta de pers pec ti va, pela po bre za, pela
fal ta de vi são do que será num fu tu ro pró xi mo.

Este pro je to não re sol ve os pro ble mas, o que
ocor re rá à me di da que nos sa cul tu ra vi sar à for ma ção 
de va lo res. A res pon sa bi li da de tam bém deve re ca ir
so bre a ini ci a ti va pri va da, so bre os Go ver nos e so bre
os le gis la do res, ou seja, so bre o Par la men to bra si le i -
ro. É im por tan te e po de rá, de cer ta for ma, aca bar com 
o que está ocor ren do hoje: a vi o la ção da fa mí lia, o
des mon te do con ce i to fa mi li ar, a ir res pon sa bi li da de
de pais e mães em ge rar fi lhos e, prin ci pal men te, a vi -
o la ção da fi gu ra da mu lher, da ge ra ção e da ex po si -
ção da vi o lên cia.



Por isso, de fen de mos o pro je to, afir man do que,
nes te País, é ne ces sá ria uma mu dan ça de ati tu de.
So li ci ta mos ao Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
que leve à fren te a ban de i ra da cri a ção do Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al, que será o fó rum pri vi le gi a do 
de dis cus são em re la ção à pro gra ma ção, ou tor ga,
con ces são e qua li da de do que está sen do ofe re ci do à 
fa mí lia bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, eram es sas as con si de ra ções.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, para dis cu tir.

Sem rou bar o tem po re gi men tal de V. Exª, so li ci -
to que abre vie o seu pro nun ci a men to, vis to que há ou -
tros ora do res ins cri tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve ao fa lar so bre o
mé ri to do pro je to, a que sou fa vo rá vel. O Con gres so
Na ci o nal ga ran te às fa mí li as um ins tru men to, mas é
di fí cil di zer se será efi caz ou não.

Te nho dois fi lhos – um de dez anos e ou tro de
seis anos – e é mu i to com pli ca do tirá-los da fren te da
te le vi são, in de pen den te men te do pro gra ma que es ti -
ver no ar. Tal vez um dis po si ti vo ele trô ni co pos sa fa ci li -
tar a vida de al guns pais, para que con si gam dar a
edu ca ção que con si de ram ide al do pon to de vis ta cul -
tu ral e so ci al, so bre tu do quan to ao aces so à pro gra -
ma ção de te le vi são de seus fi lhos.

Sr. Pre si den te, apro ve i tan do o de ba te do pro je -
to, so li ci to da Mesa um es cla re ci men to, pro va vel men -
te nos ter mos de uma ques tão de or dem. O art. 7º
des te pro je to bem como o art. 5º do Pro je to n.º 1 pre -
vê em pra zo para a re gu la men ta ção por par te do Po -
der Exe cu ti vo – nes se caso, 180 dias. Re la tan do vá ri -
os pro je tos nas Co mis sões em que sou ti tu lar, sou
sem pre au xi li a do pela com pe ten te Con sul to ria do Se -
na do e es tou sen do in for ma do de que isso não é pos -
sí vel, ou seja, que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral te ria
de ci di do que não cabe ao Con gres so Na ci o nal de fi nir
tem po, pra zo para a re gu la men ta ção, por que es ta ria
in ter fe rin do em ou tros Po de res. 

Enten do que essa ques tão pre ci sa ser har mo ni -
za da no Se na do Fe de ral, por que te nho in te res se em
de fi nir pra zos de re gu la men ta ção, por exem plo, dos
pro je tos que es tou re la tan do. Esta mos, nes te mo men -
to, apro van do dois – ori un dos da Câ ma ra, por tan to
apro va dos na que la Casa le gis la ti va, e apro va dos nas
Co mis sões do Se na do com de fi ni ção de pra zo. 

Sr. Pre si den te, gos ta ria, se não nes ta ses são
mas numa pró xi ma opor tu ni da de, se for o caso, que
essa ques tão fi cas se es cla re ci da para todo o Se na do, 
por que te nho in te res se de in clu ir pra zo nos pro je tos
que es tou re la tan do. Se isso não for pos sí vel, pre ci sa -
re mos, en tão, mu dar este pro je to que está sen do vo -

ta do, por que ele de fi ne o pra zo de 180 dias para a re -
gu la men ta ção do Po der Exe cu ti vo.

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 dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, sem pre que sur ge um pro je to de lei obri gan do ins -
tru men tos qua is quer, seja te le vi são, au to mó vel ou ou -
tro, a ter obri ga to ri a men te al gum apa re lho ali in se ri do, 
te mos que pen sar com cu i da do. Vou ci tar o exem plo
do cin to de se gu ran ça, cuja obri ga to ri e da de em to dos 
os au to mó ve is cla ra men te re pre sen tou algo be né fi co
para os se res hu ma nos. As es ta tís ti cas de mons tram
com cla re za que, se a pes soa não usa o cin to de se -
gu ran ça, a pro ba bi li da de de ela se ma chu car, por ve -
zes, com gra vi da de é ex cep ci o nal men te ma i or. E as -
sim, hoje po de mos, de po is da ex pe riên cia des ses
anos, ter a con vic ção de que foi acer ta da a obri ga to ri -
e da de do cin to de se gu ran ça. 

Qu an do o De pu ta do Cu nha Bu e no apre sen tou
pro je to de lei obri gan do os apa re lhos de TV a te rem
esse chip que pos si bi li ta, por exem plo, aos pais im pe -
dir que cer to pro gra ma seja even tu al men te ob ser va -
do por suas cri an ças, mi nha re a ção na tu ral foi pen sar: 
será que ha ve ria aí o in te res se de em pre sas so li ci tan -
do ao De pu ta do Cu nha Bu e no que fos se fe i to aque le
pro je to? Como te nho uma re la ção de res pe i to, mes -
mo com ad ver sá ri os com quem às ve zes até dis cu to
du ra men te, so li ci tei do De pu ta do Cu nha Bu e no al gu -
mas in for ma ções que con si de ro fun da men ta is para
vo tar mos este pro je to cons ci en te men te.

A pri me i ra ques tão im por tan te é so bre o cus to
des se chip. S. Exª in for mou-me que cus ta em tor no
de dois dó la res, cin co re a is. Essa in for ma ção é im por -
tan te por que sig ni fi ca que não há um acrés ci mo tão
gran de para o pro du tor do apa re lho de te le vi são na
ins ta la ção des se cir cu i to.

A se gun da per gun ta é so bre a na tu re za das in -
dús tri as que pro du zem es ses chips. O De pu ta do Cu -
nha Bu e no me in for mou, e acre di to ser ver da de, que
há pelo me nos cem pro du to res des se chip no Bra sil;
ou seja, não se tra ta, por tan to, de um se tor mo no po li -
za do, ou oli go po li za do, mas de um se tor em que há
com pe ti ção. Essa é uma in for ma ção im por tan te na
hora de to mar mos uma de ci são.

Na jus ti fi ca ti va do pro je to do De pu ta do Cu nha
Bu e no, há um as pec to im por tan te, so bre o qual os Srs.
Se na do res já se re fe ri ram. O pro je to en con tra fun da -
men to no § 3º do in ci so II do art. 220, com bi na do com o 
art. 221, am bos do Tex to Cons ti tu ci o nal, que as se gu -
ram à pes soa e à fa mí lia o di re i to de se de fen de rem de
pro gra mas aten ta tó ri os aos va lo res éti cos e so ci a is.

Ja ma is, Sr. Pre si den te, pen sei em pro i bir meus
três fi lhos de as sis ti rem a esse ou àque le pro gra ma. E 



não cre io que vi es se a uti li zar qual quer tipo de pro ce -
di men to para im pe dir que mi nhas cri an ças vis sem
esse ou aque le pro gra ma. Isso deve de cor rer do diá -
lo go en tre pais e fi lhos. Mas con si de ro que pode ha -
ver, sim, uma uti li da de nes se ins tru men to, que, não
sen do tão caro, pos si bi li ta rá às fa mí li as a op ção de,
em casa, di ze rem se deve ou não ser vis to aque le tipo 
de pro gra ma. Por esta ra zão, vo ta rei fa vo ra vel men te
ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como úl -
ti mo ora dor, con ce do a pa la vra ao Se na dor José Co e -
lho.

Se na dor José Co e lho, V. Exª po de rá fa lar sen ta -
do.

O SR. JOSÉ COELHO (PFL – PE. 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 ape nas di zer aos com pa nhe i ros 
Se na do res que o De pu ta do Cu nha Bu e no, au tor
do pro je to, en con tra-se pre sen te e cre io que sa i rá
da qui com a me lhor das im pres sões do Se na do,
por suas dis cus sões am plas, com as sun tos de ba -
ti dos com a ma i or cla re za e fran que za.

Lem bra va-se de um can ci o ne i ro na ci o nal
que di zia: ”Li ber da de, li ber da de, abre as asas
so bre nós, que a nos sa igual da de terá sem pre a
sua voz“. A li ber da de ter mi na quan do pi sa mos
no sa pa to do com pa nhe i ro. E aqui não es ta mos
que ren do pi sar no sa pa to de nin guém; que re -
mos ape nas exal tar a fa mí lia, exal tar este re gi me 
que se cha ma de mo cra cia, onde to dos te mos o
di re i to de fa lar sem agre dir. E aí é onde está a
agres são. Os ór gãos de di vul ga ção de ve ri am
trans mi tir suas pro gra ma ções sem agre dir a fa -
mí lia, o que te mos de mais sa gra do. A fa mí lia
não pode so frer as agres sões trans mi ti das pela
te le vi são, não sei se pro po si ta da men te ou não.
Te mos de re co nhe cer que ain da não há edu ca -
ção para re ce ber tudo que a te le vi são di vul ga.

O Go ver no que aí está re a li za uma das ad -
mi nis tra ções mais sé ri as des ta Na ção. Leva a
edu ca ção aos ho mens do in te ri or, às cri an ças, às
pes so as que nun ca ou vi ram fa lar em fa mí lia. O pro -
je to do De pu ta do Cu nha Bu e no não sa cri fi ca, não
to lhe o di re i to de nin guém, pois es ta mos num re gi -
me onde to dos têm o di re i to de usar a pa la vra, de
ex ter nar seus sen ti men tos, des de que res pe i tem o
seu se me lhan te e não fa çam acu sa ções des me di -
das, des ne ces sá ri as. O Go ver no que aí está é sé -
rio, pre o cu pa-se com a edu ca ção, o ma i or pro ble ma 
que en fren ta mos no País. Sem edu car nos sa mo ci -
da de, não po de re mos cor ri gir os mais ve lhos que
não ti ve ram a opor tu ni da de de co nhe cer as es co las.

E é di fí cil con ven cer um ve lho, que já tem, às ve zes, sua 
for ma ção des fe i te a da, mas des fe i te a da pela épo ca em
que fre qüen tou as es co las. Essas cri an ças vão ser
os mes tres dos ho mens de ca be los bran cos.

Cu nha Bu e no, re ce ba meus apla u sos. Nós
do Se na do es ta mos dan do uma de mons tra ção
de de mo cra cia: todo mun do fa lan do, todo mun do 
se ma ni fes tan do, cada um di zen do o que pen sa,
mas to dos pen san do na fa mí lia, no res pe i to que
de ve mos ter aos nos sos se me lhan tes, à for ma -
ção da nos sa mo ci da de. E essa mo ci da de pre ci -
sa ter os di re i tos que eu e to dos aqui ti ve mos,
nas uni ver si da des e nas es co las, para que, com
essa men ta li da de, pos sa mos fa zer este País
cres cer, cres cer mu i to, por que – nin guém se ilu -
da! – va mos ser uma gran de po tên cia.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não
ha ven do mais ora do res ins cri tos, está en cer ra da 
a dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.

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

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem
V. Exª a pa la vra, para en ca mi nhar.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para en -
ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PFL en ten de que 
o pro je to que ora exa mi na mos re a fir ma, de ma -
ne i ra ca te gó ri ca, o prin cí pio de que a edu ca ção
dos fi lhos cabe aos pais, à fa mí lia. Nes se sen ti -
do, a in dús tria bra si le i ra tem que co lo car à dis po -
si ção das fa mí li as dis po si ti vos que fa cul tem o
exer cí cio des se di re i to, o di re i to de edu car.

Sen do as sim, o PFL re co men da o voto fa -
vo rá vel.

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)

O pro je to está apro va do.
A ma té ria vai à san ção.
O De pu ta do Cu nha Bu e no, que acom pa nhou

toda a vo ta ção, en con tra-se aqui pre sen te e re ce be
as nos sas ho me na gens.

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





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia, não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, fará in clu ir
na Ordem do Dia da pre sen te ses são as Men sa gens
nºs 253 e 254, de 2001, re fe ren tes à es co lha de Che -
fes de Mis são Di plo má ti ca na Argen ti na e na Bél gi ca.

Os avul sos das re fe ri das men sa gens en con -
tram-se à dis po si ção das Srª s e dos Srs. Se na do res
nas ban ca das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 20, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em se gun do tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Ade mir Andra de, que al te ra a re da ção 
do ar ti go 159, in ci so I, alí nea ”c“, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral  (de fi ne novo per cen tu al de
par ti ci pa ção no pro du to da ar re ca da ção do
im pos to de ren da e do IPI, des ti na da a pro -
gra mas de fi nan ci a men to das Re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oes te), ten do

Pa re cer sob nº 1.358, 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 Osmar Dias, ofe re cen -
do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje a ter ce i ra e úl ti ma ses são de
dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta.

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

Em vo ta ção.

Não ha ven do 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.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar as suas Ban -
ca das.

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 vota ”sim“ e
ape la para que V. Exª con vo que os Srs. Se na do res
para a vo ta ção no mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A cam pa -
i nha está li ga da, e a Pre si dên cia con vo ca as Srªs e os 
Srs. Se na do res que não se en con tram em ple ná rio a
ele com pa re ce rem, uma vez que a pro pos ta de emen -
da à Cons ti tu i ção exi ge quo rum es pe ci al e te re mos
tam bém vo ta ções no mi na is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o 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. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, en ca mi nho fa vo ra vel men te à PEC, in clu si ve
como Se na dor de Ro ra i ma, uma re gião que será bas -
tan te be ne fi ci a da com essa apro va ção, e so li ci to às
Srªs e Srs. Se na do res que tam bém vo tem fa vo ra vel -
men te.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, o Blo co en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL 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 Mesa vol ta a es cla re cer que se tra ta de pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, cujo quo rum é es -
pe ci al e exi ge a apro va ção de 3/5 dos Srs. Se na do res. 
Por tan to, a Mesa con vo ca as Srªs e os Srs. Se na do -
res que es ti ve rem fora do ple ná rio a ele com pa re ce -
rem a fim de vo tar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, en quan to
ocor re a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É so bre a 
ma té ria?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então,
peço a V. Exª para aguar dar, pois es ta mos em pro ces -
so de vo ta ção.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, o PTB en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Sr. Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB en ca mi nha o voto ”sim“.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

Vo ta ram SIM 69 Srs. Se na do res; não hou ve vo -
tos con trá ri os.

Não hou ve abs ten ção.
To tal de vo tos: 69 Srs. Se na do res.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2001

Alte ra o in ci so I do art. 159, e sua alí -
nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de fi nir 
novo per cen tu al de par ti ci pa ção no pro du -
to  da ar re ca da ção do Impos to de Ren da e
do IPI, des ti na da aos pro gra mas de fi nan -
ci a men to das re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes 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 in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 159. ............................................................

I – do pro du to da ar re ca da ção dos im -
pos tos so bre ren da e pro ven tos de qual quer 
na tu re za e so bre pro du tos in dus tri a li za dos,
qua ren ta e oito por cen to na se guin te for ma:

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

c) qua tro por cen to, para apli ca ção em
pro gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti -
vo das re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes -
te, atra vés de suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras de
ca rá ter re gi o nal, de acor do com os pla nos re -
gi o na is de de sen vol vi men to, dis tri bu in do-se
nove dé ci mos por cen to para o Nor te, nove
dé ci mos por cen to para o Cen tro-Oes te e dois 
in te i ros e dois dé ci mos por cen to para o Nor -
des te, fi can do as se gu ra da ao se miá ri do do
Nor des te a me ta de dos re cur sos des ti na dos à 
re gião, na for ma que a lei es ta be le cer;

..................................................." (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 3-A:

MENSAGEM Nº 253, DE 2001
(Inclu í do na pa u ta, com aqüi es cên cia do Ple ná rio.)

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca 
 Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor José Agri pi no
Maia, so bre a Men sa gem nº 253, de 2001 (nº
1.272/2001, 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 Syne sio Sam -
pa io Goes Fi lho, 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 o car go de Emba i xa dor do 
Bra sil jun to ao Re i no da Bél gi ca.

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

PARECER Nº 1.440, DE 2001 – CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Lê pa re -
cer.) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha
ao Se na do Fe de ral, para ser sa ba ti na do pela Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, o
nome do Se nhor Syne sio Sam pa io Goes Fi lho, 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, 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 ao Re i no da Bél gi ca.

S. Exª re ce beu 10 vo tos fa vo rá ve is e ne nhum
voto con trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos.
De cla ro en cer ra da a dis cus são.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3-B:

MENSAGEM Nº 254, DE 2001
(Inclu í do na pa u ta, com aqui es cên cia do Ple ná rio.)

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca 
Vo ta ção Nor mi nal)

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
Artur da Tá vo la, so bre a Men sa gem nº
254, de 2001 (nº 1.273/2001, 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 Bo ta fo go Gon çal ves,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca Argen ti na.

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



PARECER Nº 1.441, DE 2001 – CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Lê pa re -
cer.) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha
ao Se na do Fe de ral, para ser sa ba ti na do pela Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, o
nome do Se nhor José Bo ta fo go Gon çal ves, 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, 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 Argen ti na.

S. Exª re ce beu 11 vo tos fa vo rá ve is e ne nhum
voto con trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos.
De cla ro en cer ra da a dis cus são.
Pas se mos à vo ta ção si mul tâ nea dos Itens 3-A e

3-B.
De acor do com o dis pos to no art. 383, in ci so VII,

do Re gi men to Inter no, será por es cru tí nio se cre to.
As so bre car tas en con tram-se à dis po si ção dos

Srs. Se na do res na ca bi ne in de vas sá vel e há ur nas
em fren te à mesa, iden ti fi ca das com o nome dos in di -
ca dos, onde as mes mas de ve rão ser de po si ta das.

As Sras. e os Srs. Se na do res já po dem exer cer o 
di re i to de voto.

(Pro ce de-se à vo ta ção si mul tâ nea, no -
mi nal e se cre ta, por so bre car tas)

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. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
con vi da to das as Srªs e os Srs. Se na do res a com pa -
re ce rem ao ple ná rio para que pos sam exer cer o di -
re i to de voto. (Pa u sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vi do
o Se na dor Car los Wil son a vo tar, a fim de po der mos
en cer rar o pro ces so de vo ta ção. (Pa u sa.)

Se to das as Srªs e os Srs. Se na do res já vo ta -
ram, de cla ra rei en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

Está en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.
So li ci to aos Srs. Se cre tá ri os, Se na do res Car los

Wil son e Ante ro Paes de Bar ros, que, por gen ti le za,
pro ce dam à con ta gem dos vo tos.

Vai-se pas sar à apu ra ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É so bre
este pro ces so de vo ta ção?

O SR. ROBERTO REQUIÃO  (PMDB – PR) –
Sim.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Eu que ro de cla rar
que o meu voto tam bém é ”sim“, com ple tan do a una -
ni mi da de do Ple ná rio, mas de i xei de es tar pre sen te,
por que ti nha um com pro mis so no Inter le gis, numa
con fe rên cia com a Assem bléia Le gis la ti va do Rio
Gran de do Sul, que ins ta la va, na que le mo men to, jun -
to com em pre sá ri os e as so ci a ções ga ú chas, um por -
tal do Mer co sul. Como Pre si den te da Co mis são Mis ta
do Mer co sul, do Con gres so Na ci o nal, fui ins ta do a
par ti ci par da aber tu ra des se por tal. Meu voto se ria
“sim”, mas eu não es ta va pre sen te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá.

(Con ti nua a apu ra ção dos vo tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, vou pro cla mar o re sul ta do re la ti vo à
in di ca ção do Sr. Syne sio Sam pa io Goes Fi lho, Mi nis -
tro de Pri me i ra Clas se, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Bél gi ca.

Vo ta ram SIM 61 Srs. Se na do res; e NÃO 5.
Hou ve 2 abs ten ções.
To tal de vo tos: 68.
Foi apro va do o nome do Sr. Syne sio Sam pa io

Goes Fi lho.
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) – Sras. e

Srs. Se na do res, vou pro cla mar o re sul ta do re la ti vo à
in di ca ção do Sr. José Bo ta fo go Gon çal ves para exer -
cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca 
da Argen ti na.

Vo ta ram Sim 61 Srs. Se na do res; e Não 6.
Hou ve 2 abs ten ções.
To tal de vo tos: 69.
Foi apro va do o nome do Sr. José Bo ta fo go Gon -

çal ves.
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) – Srªs e

Srs. Se na do res, há ain da dois itens na Ordem do Dia.



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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, pela or dem.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, faço um ape lo aos mem bros
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal, para que, logo após a Ordem do Dia, com pa re -
çam à sala de re u niões da Co mis são, por que será re -
a li za da re u nião ex tra or di ná ria, na qual se rão apre ci a -
dos os no mes de três Emba i xa do res. Se essa re u nião 
não ocor rer, po de rá ha ver gra ve pre ju í zo para os in di -
ca dos, por que es ta mos às vés pe ras do re ces so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 646, DE
1999-Com ple men tar

Dis cus são em tur no úni co do Pro je to
de Lei do Se na do nº 646, de 1999-Com ple -
men tar, de au to ria do Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen, que dis põe so bre os di re i tos e as
ga ran ti as do con tri bu in te e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do 

Pa re ce res sob nºs 564 e 565, de 2000, 
756 e 757, de 2001, Re la to res, res pec ti va -
men te, os Se na do res Edi son Lo bão e Bel lo
Par ga, das Co mis sões.

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá -
vel, com as Emen das nºs 1 a 7-CCJ, que
apre sen ta, com res tri ções dos Se na do res
Edu ar do Su plicy e José Edu ar do Du tra; 2º
pro nun ci a men to (so bre as Emen das nºs 17
a 38, de Ple ná rio): fa vo rá vel às Emen das
nºs 22, 31 e 34-Plen, na for ma de su be men -
das; par ci al men te à Emen da nº 32-Plen, na
for ma de su be men da à Emen da nº 31; pela
re je i ção das Emen das nºs 17 a 21, 23 a 30,
33, 35 a 38-Plen, apre sen tan do, ain da as
Emen das nºs 39 a 41-CCJ;

– de Assun tos Eco nô mi cos, 1º pro nun -
ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel, com
as Emen das nºs 8 a 16-CAE, que ofe re ce,
com abs ten ções dos Se na do res José Edu -
ar do Du tra, Edu ar do Su plicy, Ro ber to Sa tur -
ni no e La u ro Cam pos; 2º pro nun ci a men to
(so bre as Emen das nºs 17 a 38 de Ple ná -
rio): fa vo rá vel, nos ter mos do pa re cer ofe re -
ci do em se gun do pro nun ci a men to pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, aca tan do as emen das e su be men das

apre sen ta das por aque la Co mis são, que
pas sam a ter a de no mi na ção CCJ/CAE,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Pe dro
si mon, Pa u lo Har tung, Ca sil do Mal da ner,
He lo i sa He le na, Ro ber to Sa tur ni no e Edu ar -
do Su plicy.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 31 de ou tu bro úl ti mo, quan -
do teve a sua dis cus são adi a da para hoje, de for ma
a per mi tir a pre sen ça do Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da, Sr. Pe dro Ma lan, pe ran te a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos para pres tar es cla re ci men tos
so bre o as pec to da apro va ção do pro je to, cu jos
avul sos con ten do as no tas ta qui grá fi cas da au diên -
cia re a li za da se en con tram à dis po si ção das Srªs e
dos Srs. Se na do res no es pe lho da Ordem do Dia
dis tri bu í do nas suas ban ca das.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 733, DE 2001

Re que i ro, com ful cro no in ci so II do art. 279 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que o

PLS 646, de 1999-Com ple men tar, seja re e xa mi na do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos (CAE), em
de cor rên cia da ma te ri a li za ção de fato novo sur gi do
com a Au diên cia Pú bli ca de 27 de no vem bro de 2001,
na CAE, da qual par ti ci pa ram o Exce len tís si mo Se -
nhor Pe dro Ma lan, Mi nis tro da Fa zen da, e o Se nhor
Eve rar do Ma ci el, Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral.

Sala das Ses sões, 5 de de zem bro de 2001 –
Artur da Tá vo la.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de adi a men to da dis cus são da
ma té ria para re e xa me da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. (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.
A ma té ria re tor na à Co mis são de Assun tos Eco -

nô mi cos para re e xa me.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 N.º 12, DE 2001

Dis cus são, em se gun do 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 6 de no vem bro úl ti mo,
quan do teve a se gun da ses são de dis cus são, em
se gun do tur no, 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. 363 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te três ses -
sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus são,
em se gun do tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não há ora do res ins cri tos.
A ma té ria cons ta rá da pa u ta da Ordem do Dia

da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã para
pros se gui men to da dis cus são.

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 731, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3 de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria – na
pró xi ma sex ta-fe i ra –, nos ter mos do art. 345, in ci so II, 
do Re gi men to Inter no.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Pela or -
dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, pela or dem, o Se na dor Bel lo Par ga.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça
do PFL, le van do em con ta que essa re u nião foi mar -
ca da para a pró xi ma sex ta-fe i ra e que há o ris co de
não ha ver quo rum, pede o adi a men to para a ses são
de ter ça-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do ob je ção das de ma is Li de ran ças, a ma té ria será 
adi a da e cons ta rá da pa u ta da ses são da pró xi ma ter -
ça-fe i ra.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Agra de ço a 
V. Ex.ª, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE  (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 730,
de 2001, lido no Expe di en te, de mi nha au to ria.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (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 de Lei da Câ ma ra nº 87, de
2001, 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 lida
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.442 DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 87, de 2001 (nº 2.208, de 1999,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 87, de 2001 (nº 2.208,
de 1999, na Casa de ori gem) que dis põe so bre o Qu -
a dro de Pes so al e o Pla no de Car re i ra do Tri bu nal de
Con tas da União e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de de zem bro
de 2001. – Ra mez Te bet, Pre si den te – Ro nal do Cu -
nha Lima, Re la tor – Mar lu ce Pin to – Ma ria do Car -
mo Alves – Mo za ril do Ca val can ti. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.442, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 87, de 2001 (nº 2.208, de 1999, na
Casa de ori gem).

Dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al e 
o Pla no de Car re i ra do Tri bu nal de Con -
tas da União e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º O Qu a dro de Pes so al e o Pla no de Car re i -
ra dos ser vi do res da Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas 
da União re gem-se por esta lei.

Art. 2º O Qu a dro de Pes so al da Se cre ta ria do
Tri bu nal de Con tas da União é com pos to pela Car re i -



ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas da União, in -
te gra da pe los car gos efe ti vos de:

I – Ana lis ta de Con tro le Exter no, de ní vel su pe ri or;
II – Téc ni co de Con tro le Exter no, de ní vel mé dio;
III – Au xi li ar de Con tro le Exter no, de ní vel bá si co.
§ 1º O quan ti ta ti vo de car gos de que tra ta esta

lei  é o cons tan te do Ane xo I.
§ 2º Os car gos efe ti vos de Ana lis ta de Con tro le

Exter no, Téc ni co de Con tro le Exter no e Au xi li ar de
Con tro le Exter no são es tru tu ra das em Clas ses e Pa -
drões nas di ver sas áre as de ati vi da de, con for me o
Ane xo II.

Art. 3º Inte gram o Qu a dro de Pes so al da Se cre -
ta ria do Tri bu nal de Con tas da União:

I – as fun ções de con fi an ça (FC) es ca lo na das
de FC-l a FC-6, nos quan ti ta ti vos e va lo res de fi ni dos
no Ane xo III;

II – os car gos em co mis são, nos quan ti ta ti vos e
va lo res de fi ni dos no Ane xo IV, ob ser va do o dis pos to
no in ci so IV do art. 110 da Lei nº 8.443, de 16 de ju lho
de 1992, com a re da ção dada pela Lei nº 9.165, de 19
de de zem bro de 1995.

§ 1º As fun ções de que tra ta o in ci so I des te ar ti -
go são de exer cí cio ex clu si vo de ser vi do res ocu pan -
tes de car go de pro vi men to efe ti vo da Se cre ta ria do
Tri bu nal de Con tas da União.

§ 2º O pre en chi men to dos car gos de que tra ta o in -
ci so II des te ar ti go, cu jos ocu pan tes te rão exer cí cio ex clu -
si vo nos Ga bi ne tes de Mi nis tro, de Au di tor e do Pro cu ra -
dor-Ge ral, é de li vre es co lha da res pec ti va au to ri da de.

CAPÍTULO II
Das Atri bu i çôes

Art. 4º É atri bu i ção do car go de Ana lis ta de Con -
tro le Exter no – Área de Con tro le Exter no o de sem pe -
nho de to das as ati vi da des de ca rá ter téc ni co de ní vel
su pe ri or re la ti vas ao exer cí cio das com pe tên ci as
cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do Tri bu nal de Con tas 
da União.

Art. 5º É atri bu i ção do car go de Ana lis ta de Con -
tro le Exter no – Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti -
vo o de sem pe nho de to das as ati vi da des ad mi nis tra ti -
vas e lo gís ti cas de ní vel su pe ri or re la ti vas ao exer cí cio 
das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do
Tri bu nal de Con tas da União.

Art. 6º É atri bu i ção do car go de Téc ni co de Con -
tro le Exter no – Área de Con tro le Exter no – o de sem -
pe nho de to das as ati vi da des con cer nen tes ao exer cí -
cio das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go
do Tri bu nal de Con tas da União. de ní vel in ter me diá -
rio, bem como au xi li ar o Ana lis ta de Con tro le Exter no
– Área de Con tro le Exter no no exer cí cio de suas atri -
bu i ções.

Art. 7º É atri bu i ção do car go de Téc ni co de Con -
tro le Exter no – Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti -
vo – o de sem pe nho de ati vi da des ad mi nis tra ti vas e lo -
gís ti cas de apo io, de ní vel in ter me diá rio, re la ti vas ao
exer cí cio das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a
car go do Tri bu nal de Con tas da União.

Art. 8º É atri bu i ção do car go de Au xi li ar de Con -
tro le Exter no – Área de Ser vi ços Ge ra is – o de sem pe -
nho das ati vi da des ad mi nis tra ti vas e lo gís ti cas de
apo io, de ní vel bá si co, re la ti vas ao exer cí cio das com -
pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is a car go do Tri bu nal
de Con tas da União.

Art. 9º O Tri bu nal de Con tas da União es pe ci fi -
ca rá, em ato pró prio, as atri bu i ções per ti nen tes a
cada car go de que tra ta esta lei, ob ser va do o dis pos to 
nos arts. 4º, 5º, 6º, 7º e 8º.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções per ti nen tes aos
car gos de Ana lis ta de Con tro le Exter no – Área de Apo -
io Téc ni co e Admi nis tra ti vos, Téc ni co de Con tro le
Exter no – Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti vo e de
Au xi li ar de Con tro le Exter no – Área de Ser vi ços Ge ra is 
po dem ser es pe ci fi ca das, de acor do com o in te res se
da ad mi nis tra ção, por es pe ci a li da de pro fis si o nal.

CAPÍTULO III
Do Ingres so

Art. 10. São re qui si tos de es co la ri da de para in -
gres so na Car re i ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de
Con tas da União:

I – para o car go de Ana lis ta de Con tro le Exter no
– Area de Con tro le Exter no, di plo ma de con clu são de
cur so su pe ri or ou ha bi li ta ção le gal equi va len te;

II – para o car go de Ana lis ta de Con tro le Exter no 
– Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti vo, di plo ma de
con clu são de cur so su pe ri or, com ha bi li ta ção le gal
es pe ci fi ca, con for me de fi ni do no edi tal do con cur so;

III – para o car go de Téc ni co de Con tro le Exter -
no – Área de Con tro le Exter no, cer ti fi ca do de con clu -
são do en si no mé dio;

IV – para o car go de Téc ni co de Con tro le Exter -
no – Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti vo, cer ti fi ca -
do de con clu são do en si no mé dio e, se for o caso, ha -
bi li ta ção le gal es pe cí fi ca, con for me de fi ni do no edi tal
do con cur so;

V – para o car go de Au xi li ar de Con tro le Exter no
– Área de Ser vi ços Ge ra is, cer ti fi ca do de con clu são
do en si no fun da men tal.

Art. 11. O in gres so nos car gos da Car re i ra de
Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas da União far-se-á
me di an te con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e



tí tu los para o pa drão ini ci al da clas se ini ci al do res -
pec ti vo car go.

Art. 12. O con cur so a que se re fe re o art. 11 re a -
li zar-se-á em duas eta pas, na se guin te or dem:

I – pro vas ou pro vas e tí tu los, sen do as pro vas
de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio e os tí tu los de
ca rá ter clas si fi ca tó rio;

II – pro gra ma de for ma ção, de ca rá ter eli mi na tó rio.

§ 1º Para o car go de Téc ni co de Con tro le Exter no 
– Área de Apo io Téc ni co e Admi nis tra ti vo, du ran te a
pri me i ra eta pa, po de rá ser exi gi do exa me de ha bi li da -
de es pe cí fi ca, con for me dis pu ser o edi tal do con cur so.

§ 2º O pro gra ma de for ma ção de que tra ta este
ar ti go po de rá ser dis pen sa do, con for me dis pu ser o
edi tal do con cur so.

§ 3º O Tri bu nal de Con tas da União de fi ni rá, em 
ins tru men to pró prio, a du ra ção e o con te ú do do cur so
de for ma ção de que tra ta este ar ti go.

Art. 13. Os can di da tos apro va dos na pri me i ra eta -
pa do con cur so e ma tri cu la dos no pro gra ma de for ma -
ção te rão di re i to, a tí tu lo de au xí lio fi nan ce i ro, à re tri bu i -
ção equi va len te a 70% (se ten ta por cen to) da re mu ne -
ra ção ini ci al do car go a que es ti ve rem con cor ren do.

§ 1º O au xí lio fi nan ce i ro será de vi do des de o iní -
cio até a con clu são do pro gra ma de for ma ção ou, se
for o caso, até a data de eli mi na ção do can di da to.

§ 2º Se o can di da to for ocu pan te de car go de
pro vi– men to efe ti vo ou em pre go na ad mi nis tra ção
pú bli ca fe de ral di re ta, au tár qui ca ou fun da ci o nal, em
qual quer dos Po de res da União, ser-lhe-á ga ran ti do o
di re i to de afas ta men to para par ti ci par do pro gra ma de 
for ma ção sem pre ju í zo da re mu ne ra ção, van ta gem
ou di re i tos de seu car go ou em pre go, po den do op tar
pelo au xí lio fi nan ce i ro pre vis to nes te ar ti go.

CAPÍTULO IV
Do De sen vol vi men to

Art. 14. O de sen vol vi men to do ser vi dor, no res -
pec ti vo car go, ocor re rá me di an te pro gres são fun ci o -
nal e pro mo ção.

§ 1º Pro gres são fun ci o nal é a pas sa gem do ser -
vi dor para o pa drão de ven ci men to ime di a ta men te su -
pe ri or den tro de uma mes ma clas se, ob ser va do o in -
ter va lo de 1 (um) ano de efe ti vo exer cí cio.

§ 2º Pro mo ção é a pas sa gem do ser vi dor do úl ti -
mo  pa drão de uma clas se para o pri me i ro pa drão da
clas se ime di a ta men te su pe ri or, me di an te ava li a ção
de de sem pe nho e tre i na men to, ob ser va do o in ters tí -
cio mí ni mo de 1 (um) ano de efe ti vo exer cí cio em re la -
ção à pro gres são ime di a ta men te an te ri or.

CAPÍTULO V
Da Re mu ne ra ção

Art. 15. A re mu ne ra ção dos ser vi do res in te gran tes 
de Car re i ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas da
União é com pos ta pelo ven ci men to bá si co e pela Gra ti -
fi ca ção de De sem pe nho, in ci den te so bre o res pec ti vo
ven ci men to bá si co, cal cu la da con for me o car go e a na -
tu re za das ati vi da des de sem pe nha das pelo ser vi dor.

§ 1º São ain da de vi das aos ser vi do res in te gran -
tes da Car re i ra de Espe ci a lis ta do Tri bu nal de Con tas
da União van ta gens pes so a is in cor po ra das nos ter -
mos da le gis la ção apli cá vel, bem como as re vi sões
ge ra is con ce di das aos ser vi do res ci vis da União.

§ 2º A ta be la de ven ci men to bá si co dos ser vi do -
res da Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União é a
cons tan te do Ane xo V des ta lei.

Art. 16. Aos ser vi do res ocu pan tes dos car gos de 
Ana lis ta de Con tro le Exter no, Téc ni co de Con tro le
Exter no e Au xi li ar de Con tro le Exter no é de vi da a
Gra ti fi ca ção de De sem pe nho no per cen tu al de até 50
(cin qüen ta por cen to), de acor do com o im ple men to
de me tas de pro du ção e qua li da de, na for ma es ta be -
le ci da em ato do Tri bu nal de Con tas da União.

§ 1º O ato a que se re fe re o ca put des te ar ti go,
po de rá fi xar per cen tu a is mí ni mos e má xi mos de Gra ti -
fi ca ção de De sem pe nho em ra zão das atri bu i ções
exer ci das, bem como pon de rar, de ma ne i ra di fe ren ci a -
da, o exer cí cio das ati vi da des de co or de na ção, pla ne -
ja men to e re a li za ção de au di to ri as ou da ins tru ção ou
exa me de pro ces sos re la ti vos às ati vi da des enu me ra -
das nos in ci sos I a VI do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, res pe i ta dos os li mi tes es ta be le ci dos no ca put.

§ 2º O ato de que tra ta o ca put será edi ta do no
pra zo de até 90 (no ven ta) dias, a con tar da vi gên cia
des ta lei.

§ 3º Enquan to não edi ta do o ato a que se re fe re
o ca put des te ar ti go, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho
cor res pon de rá a 30% (trin ta por cen to).

Art. 17. O ser vi dor ocu pan te de car go efe ti vo da
Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União, quan do
in ves ti do em fun ção de con fi an ça, per ce be rá a re mu -
ne ra ção do car go efe ti vo acres ci da do va lor da fun ção 
para a qual foi de sig na do.

Art. 18. O ser vi dor ocu pan te de car go de pro vi -
men to efe ti vo na ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral no me -
a do para o exer cí cio do car go de Ofi ci al de Ga bi ne te
ou do car go de Assis ten te, pre vis tos no art 3º, II, e §
2º,  des ta lei, po de rá op tar pela re mu ne ra ção do car -
go efe ti vo acres ci da do va lor cor res pon den te à FC-3
ou à FC-1, res pec ti va men te.



CAPITULO VI
Da Implan ta ção do Qu a dro de Pes so al

Art. 19. Os car gos ocu pa dos e va gos de AFCE – 
Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no – Área de
Con tro le Exter no são trans for ma dos em car gos de
Ana lis ta de Con tro le Exter no – Área de Con tro le
Exter no.

Art. 20. Os car gos ocu pa dos e va gos de
AFCE-Ana lis ta de Sis te mas, AFCE-Pro gra ma dor,
AFCE-Bi bli o te cá rio, AFCE-Enge nhe i ro, AFCE-Mé di -
co, AFCE-Enfer me i ro, AFCE-Nu tri ci o nis ta e
AFCE-Psi có lo go são trans for ma dos em car gos de
Ana lis ta de Con tro le Exter no – Área de Apo io Téc ni co
e Admi nis tra ti vo.

Art. 21. Os car gos ocu pa dos de TFCE-Téc ni co
de Fi nan ças  e Con tro le Exter no – Área de Con tro le
Exter no são trans for ma dos em car gos de Téc ni co de
Con tro le Exter no – Área de Con tro le Exter no.

Art. 22. Os car gos ocu pa dos de TFCE-Agen te
Admi nis tra ti vo, TFCE-Agen te de Por ta ria, TFCE-Au -
xi li ar de Enfer ma gem, TFCE-Da ti ló gra fo, TFCE Di gi -
ta dor, TFCE-Agen te de Ci ne fo to gra fia e Mi cro fil ma -
gem, TFCE-Artí fi ce, TFCE-au xi li ar Ope ra ci o nal de
Ser vi ços Di ver sos, TFCE-De se nhis ta, TECE-Ope ra -
dor de Com pu ta dor, TFCE-Mo to ris ta Ofi ci al e
TFCE-Te le fo nis ta são trans for ma dos em car gos de
Téc ni co de Con tro le Exter no –  Área de Apo io Téc ni co 
e Admi nis tra ti vo.

Art. 23. Os car gos ocu pa dos de Au xi li ar de Con -
tro le Exter no são trans for ma dos em car gos de Au xi li -
ar de Con tro le Exter no – Área de Ser vi ços Ge ra is.

Art. 24. Os car gos va gos de TFCE-Téc ni co de Fi -
nan ças e Con tro le Exter no, TFCE-Agen te Admi nis tra ti vo,
TFCE-Agen te de Por ta ria, TFCE-Au xi li ar de Enfer ma gem, 
TFCE-Da ti ló gra fo, TFCE-Di gi ta dor, TFCE-Agen te de Ci -
ne fo to gra fia e Mi cro fil ma gem, TFCE-Artí fi ce, TFCE-Au xi li -
ar  Ope ra ci o nal de Ser vi ços Di ver sos, TFCE-De se nhis ta,
TFCE-Ope ra dor de Com pu ta dor, TFCE- Mo to ris ta Ofi ci -
al, TFCE-Te le fo nis ta e Au xi li ar de Con tro le Exter no
são trans for ma dos em car gos de Ana lis ta de Con tro le 
Exter no – Área de Con tro le Exter no.

Art. 25. Os car gos de Téc ni co de Fi nan ças e
Con tro le Exter no, e Au xi li ar de Fi nan ças e Con tro le
Exter no de cor ren tes da trans for ma ção de que tra tam
os arts. 21, 22 e 23 po de rão, à me di da que va ga rem,
ser trans for ma dos em car gos de Ana lis ta de Con tro le
Exter no – Área de Con tro le Exter no, sem au men to de
des pe sa.

CAPÍTULO VII
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 26. O Tri bu nal de Con tas da União es ta be le -
ce rá, em ato pró prio, a for ma pela qual pres ta rá as sis -
tên cia ju rí di ca a ser vi do res que, em ra zão do re gu lar
exer cí cio de suas atri bu i ções, ve nham a ser aci o na -
dos ju di ci al men te.

Art. 27. Sem pre que para efe ti var o de sem pe nho 
da ati vi da de de con tro le ex ter no for ne ces sá rio o em -
pre go de for ça po li ci al, a uni da de téc ni ca res pon sá vel
pela ta re fa co mu ni ca rá o fato ao Mi nis tro-Re la tor que, 
a seu ju í zo, a re qui si ta rá.

Art. 28. O Tri bu nal fi xa rá, em ato pró prio, a jor na -
da nor mal de tra ba lho dos car gos efe ti vos de que tra -
ta esta lei, res pe i ta da a du ra ção má xi ma do tra ba lho
de 40 (qua ren ta) ho ras se ma na is e mí ni ma de 30
(trin ta) ho ras se ma na is.

§ 1º No caso da jor na da nor mal de tra ba lho fi xa -
da pelo Tri bu nal de Con tas da União ser su pe ri or a 30
(trin ta) ho ras se ma na is, é fa cul ta do aos ocu pan tes
dos car gos de que tra ta o ca put des te ar ti go, aten di -
do in te res se da ad mi nis tra ção, op tar pela du ra ção de
tra ba lho de 30 (trin ta) ho ras se ma na is, ob ser va da a
ta be la de ven ci men to bá si co cons tan te do Ane xo V.

§ 2º Aos ocu pan tes do car go de Ana lis ta de
Con tro le Exter no – Área de Apo io Téc ni co e Admi nis -
tra ti vo, es pe ci a li da de mé di co, no de sem pe nho ex clu -
si vo des sa ati vi da de, é as se gu ra do op tar pela du ra -
ção de tra ba lho de 20 (vin te) ho ras se ma na is, ob ser -
va da, nes sa hi pó te se, a ta be la de ven ci men to bá si co
cons tan te do Ane xo VI des ta lei.

Art. 29. O en qua dra men to dos atu a is ser vi do res
da Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União na car -
re i ra ins ti tu í da por esta lei far-se-á me di an te po si ci o -
na men to no pa drão das ta be las cons tan tes do Ane xo
VII des ta lei.

§ 1º Qu an do o en qua dra men to pre vis to no Ane -
xo VII re sul tar em de crés ci mo de re mu ne ra ção, con si -
de ra da a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho no per cen tu al
de 30% (trin ta por cen to), será o ser vi dor en qua dra do
no pa drão que lhe as se gu re re mu ne ra ção idên ti ca ou, 
na fal ta des te, no pa drão se guin te.

§ 2° O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se aos pro -
ven tos de apo sen ta do ria e às pen sões.

Art. 30. Os con cur sos pú bli cos em an da men to
ou com pra zo de va li da de não ex pi ra do na data de en -
tra da em vi gor des ta lei são vá li dos para o in gres so
nos car gos a que se re fe re o art. 2º, ob ser va do o grau
de es co la ri da de exi gi do.

Art. 31. Os ser vi do res abran gi dos por esta lei
que op ta rem por per ma ne cer na si tu a ção atu al de ve -



rão fazê-lo, de for ma ir re tra tá vel, em até 60 (ses sen ta) 
dias da data de sua pu bli ca ção.

§ 1º Os car gos dos ser vi do res op tan tes, ao va -
ga rem, se rão trans for ma dos em car gos de Ana lis ta
de Con tro le Exter no – Área de Con tro le Exter no, sem
au men to de des pe sa.

§ 2º À re mu ne ra ção dos ser vi do res op tan tes
apli cam-se ape nas os re a jus tes ge ra is de vi dos aos
ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 32. Fi cam ex tin tas as fun ções de con fi an ça,
fun ções gra ti fi ca das, gra ti fi ca ções de re pre sen ta ção
de ga bi ne te e car gos co mis si o na dos exis ten tes na
Se cre ta ria do Tri bu nal de Con tas da União e nos Ga -

bi ne tes de Mi nis tro, de Au di tor e de Pro cu ra dor até a
data do iní cio de vi gên cia des ta lei.

Art. 33. Fica ex tin ta, para os ser vi do res in te gran -
tes da car re i ra de que tra ta esta lei, a Gra ti fi ca ção de
Con tro le Exter no de que tra ta o De cre to-Lei n° 1.341,
de 22 de agos to de 1974, al te ra do pelo De cre to-Lei nº
2.112, de 17 de abril de 1984, bem como a apli ca ção
do dis pos to no art. 6º do De cre to-Lei nº 2.225, de 10
de ja ne i ro de 1985, e do dis pos to no De cre to-Lei  nº
2.389, de 18 de zem bro de 1987.

Art. 34. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
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, Se na dor Car los Wil son. 

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 734, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 87, de 2001 (nº 2.208/99, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre o Qu a dro de Pes -
so al e o Pla no de Car re i ra do Tri bu nal de Con tas da
União e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 5 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –  Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs  e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vol ta-se

à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va,

como Lí der, para co mu ni ca ção de in te res se par ti dá -
rio, nos ter mos do art. 14, II, alí nea b, do Re gi men to
in ter no, pelo tem po que res ta da ses são. Se na do ra
Ma ri na Sil va, para con tro le de V. Exª, o tem po que res -
ta da ses são é de 16 mi nu tos.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Como lí -
der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, sei
que V. Exª sem pre dá uma to le rân cia ge ne ro sa de cin -
co mi nu tos, de sor te que fi ca rei com vin te mi nu tos.
Obri ga da.

Srªs e Srs. Se na do res, tra go, in fe liz men te, uma
no tí cia tris te e que, com cer te za, deve re vol tar a to -
dos. Sei que V. Ex.ªs são tes te mu nhas de que, há al -
guns dias, ve nho tra tan do de uma pro ble má ti ca que
en vol ve a im ple men ta ção de in ves ti men tos de car ci -
ni cul tu ra nos man gues do nor des te.

No Rio Gran de do Nor te, in fe liz men te, em fun -
ção da ação do Iba ma, numa me ga o pe ra ção ao com -
ba te à car ci ni cul tu ra ile gal, que não está ob ser van do

a le gis la ção am bi en tal, no dia 30 de no vem bro, hou ve
o as sas si na to do Sr. João Dan tas de Bri to, de 55
anos, ca sa do, pai de qua tro fi lhos. O as sas si na to se
deu na re si dên cia des se fis cal do Iba ma, den tro da
Flo na de Ní sia Flo res ta, no Rio Gran de do Nor te, jun -
to ao es cri tó rio re gi o nal do Iba ma. Qu a tro ho mens en -
ca pu za dos che ga ram à por ta ria da Flo na em um ve í -
cu lo Hi lux luxo, ren de ram o por te i ro, in va di ram a casa
do fis cal e o ma ta ram com vá ri os ti ros, di an te de sua
es po sa.

De se jo fa zer este re gis tro, Sr. Pre si den te, com
tris te za e, ao mes mo tem po, com in dig na ção, pois vá -
ri as en ti da des am bi en ta lis tas do Nor des te, par ti cu lar -
men te do Rio Gran de do Nor te, vêm de nun ci an do a
prá ti ca ile gal da car ci ni cul tu ra, do abu so que as pes -
so as co me tem em re la ção a nos sos man gue za is.

Le vei a de nún cia ao Dr. Ha mil ton Ca sa ra, que a
aco lheu e en vi ou uma equi pe de 14 fun ci o ná ri os do
Iba ma, a fim de re a li zar uma me ga o pe ra ção de pro te -
ção dos man gue za is, no Rio Gran de do Nor te. E
como re sul ta do de uma sé rie de mul tas e ações le va -
das a cabo con tra aque les que es ta vam com li cen ci a -
men tos com ple ta men te ir re gu la res, fora dos pa drões
do que a le gis la ção am bi en tal do País exi ge, pes so as
fo ram mul ta das e ti ve ram seus em pre en di men tos
sus pen sos em al guns ca sos.

A ar gu men ta ção da Po lí cia Ci vil – não da Po lí -
cia Fe de ral, que tem uma ou tra ver são – é de que foi 
la tro cí nio. Mas essa ver são não con diz com os fa -
tos, até por que, se gun do le van ta men to fe i to, os as -
sas si nos le va ram exa ta men te três re vól ve res, mu ni -
ções para ar mas ca li bres 22, 32 e 38, uma ca ra bi -
na, a quan tia de R$230,00 e uma má qui na fo to grá -
fi ca.

Ora, pes so as en ca pu za das, den tro de um car ro
Hi lux de luxo, os ten tan do um pa drão de vida ele va do,
en tra ram em um es pa ço pú bli co, ren de ram o vi gia, ar -
rom ba ram a por ta da casa de uma fa mí lia e co me te -
ram um cri me bár ba ro como esse para le var a quan tia 
de R$230,00 e ar mas que, com cer te za, não te rão ne -
nhu ma uti li da de, eu di ria, Sr. Pre si den te. Na ver da de,
o que te mos aqui é um ato cri mi no so, pre me di ta do,
uma ação de vin gan ça, de re van che por par te da que -
les que ti ve ram seus in te res ses con tra ri a dos. Já vi
esse fil me vá ri as ve zes na Ama zô nia, com o as sas si -
na to de Chi co Men des, de Irva ir Hi gi no, de Ca la do, do 
com pa nhe i ro Wil son Pi nhe i ro e de tan tas pes so as
que, da mi nha ado les cên cia à mi nha fase adul ta, vi
se rem as sas si na das pelo ar gu men to de que se tra ta -
va de al gum pro ble ma pes so al. Mas, na ver da de, o
que acon te cia era que os fa zen de i ros da épo ca ti -
nham seus in te res ses con tra ri a dos em fun ção dos in -
ves ti men tos pre da tó ri os que que ri am re a li zar. Então,



pre ci sa vam ex pul sar os se rin gue i ros de seus lu ga res
de tra ba lho e, como ha via re sis tên cia, os fa zen de i ros
re vi da vam as sas si nan do as li de ran ças. Nes te caso,
não se tra ta va de uma li de ran ça po pu lar de um mo vi -
men to am bi en ta lis ta ou de pes ca do res ar te sa na is.
Tra ta va-se de uma pes soa que es ta va cum prin do com 
sua obri ga ção como fun ci o ná rio pú bli co fe de ral de
uma ins ti tu i ção que tem a obri ga ção de pre ser var o
nos so pa tri mô nio na tu ral, as nos sas ri que zas na tu ra -
is e, nes se caso, os nos sos man gue za is. 

De sor te, Sr. Pre si den te, que es tou aqui fa lan do
em nome de to dos os fun ci o ná ri os que, nes se mo -
men to, es tão so fren do a dor da per da de um com pa -
nhe i ro, pela fa mí lia de João Dan tas de Bri to, sua es -
po sa e seus qua tro fi lhos, que ti ve ram esse epi só dio
la men tá vel em seu lar.

A Sr.ª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

A SR.ª MARINA SILVA(Blo co/PT – AC) – Ouço
V. Exª com pra zer.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
do ra Ma ri na Sil va, que ro sa u dar o seu pro nun ci a men -
to e com par ti lhar a pre o cu pa ção, in clu si ve já dis cu ti -
da na Casa por V. Exª, com re la ção ao com ple xo es tu -
a ri no la gu nar, os man gue za is es pa lha dos por este
País e de for ma mu i to es pe ci al no Nor des te. Tive a
opor tu ni da de de ver V. Exª fa zen do um pro nun ci a -
men to, na se ma na pas sa da, tra zen do pre o cu pa ções
gi gan tes cas em re la ção ao tema, so bre a ne ces si da -
de de esta Casa se de bru çar so bre esse tema tão im -
por tan te. O com ple xo es tu a ri no la gu nar de Ala go as
pode ali men tar di re ta men te mais de cem mil pes so as
e in fe liz men te é ví ti ma da ir res pon sa bi li da de go ver -
na men tal, da po lu i ção gi gan tes ca, da po lu i ção até
com or ga no clo ra do – algo gra vís si mo! O mais do lo ro -
so de uma si tu a ção como essa é que um fis cal da lei,
uma pes soa que nada mais está fa zen do do que cum -
prir com sua obri ga ção como ser vi dor pú bli co, ao
cum prir com essa obri ga ção, é co var de men te as sas -
si na do. Eu tam bém, como V. Exª, não te nho dú vi da:
não acre di to nes se tipo de co in ci dên cia, jus ta men te
de ser mor to o ser vi dor que le va va o ma te ri al apre en -
di do em uma ati vi da de de fis ca li za ção. Por tan to, com -
par ti lho sua pre o cu pa ção e sa ú do o pro nun ci a men to
de V. Exª. É de fun da men tal im por tân cia que exi ja mos 
da Casa e da Po lí cia Fe de ral o es ta be le ci men to de
me ca nis mos para acom pa nhar a in ves ti ga ção de um
cri me como esse. Qu an do se faz uma ocu pa ção num
pré dio pú bli co, ime di a ta men te a Po lí cia Fe de ral é aci -
o na da para re ti rar os po bres que ali es tão. Num mo -
men to como esse, em que um ser vi dor pú bli co é as -

sas si na do co var de men te, com o as sas si na to ab so lu -
ta men te vin cu la do a seu tra ba lho, é de fun da men tal
im por tân cia que isso seja de fato in ves ti ga do. Pois,
como bem dis se V. Exª, não é ape nas pela dor da fa -
mí lia e dos ami gos, se a in ves ti ga ção não se re a li zar
pode for ta le cer, pelo medo da im pu ni da de, a con vic -
ção dos ou tros ser vi do res de que não vale a pena
cum prir com suas obri ga ções. Ima gi nem V. Exªs o
que não pas sa pela ca be ça de um ser vi dor que vê o
com pa nhe i ro de tra ba lho ser as sas si na do bru tal men -
te em fun ção do cum pri men to de suas obri ga ções!
Além do que, os seus sa lá ri os são avil ta dos, há uma
con di ção de mi se ra bi li da de cres cen te, mu i tas ta re fas
e pou cas con di ções de tra ba lho e, di an te de uma si tu -
a ção como essa, cria-se o de ses pe ro pelo for ta le ci -
men to da im pu ni da de, o que leva às mais di ver sas
for mas de vi o lên cia. Qu e ro, por tan to, sa u dar o pro -
nun ci a men to de V. Exª e exi gir que as au to ri da des
pos sam ga ran tir a agi li da de ne ces sá ria para não di -
fun dir o medo, im pe din do que o tra ba lho do ser vi ço
pú bli co seja fe i to.

A SRª MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª e o in cor po ro ao meu pro nun -
ci a men to.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

A SRª MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na do ra Ma ri na Sil va, que ro pa ra be ni zá-la pelo seu
pro nun ci a men to e so li da ri zar-me com a pre o cu pa ção 
que V. Exª tem com re la ção à ques tão da de fe sa do
meio am bi en te, de nos sa flo res ta, de nos so povo. Qu -
e ro tam bém so li da ri zar-me com a fa mí lia do ser vi dor
as sas si na do. Ano pas sa do es ti ve no Rio Gran de do
Nor te e fi quei hos pe da do em uma pou sa da no li to ral
si tu a da em uma re gião onde ha via vá ri as cri a ções de
ca ma rão. Os pro du to res de ca ma rão são os ma i o res
pre da do res pois, para im plan ta rem seu sis te ma de
cri a ção de ca ma rão, des ma tam a lo ca li da de; eles tan -
to atin gem a mata atlân ti ca, que ain da exis te, quan to
o man gue zal. É uma ati vi da de bas tan te agres si va ao
meio am bi en te e de ve ria ser pro i bi da no Bra sil da for -
ma como é fe i ta. Além de uti li za rem esse tipo de ex pe -
di en te, ain da jo gam no mar um pro du to que é pro ve ni -
en te da la va gem dos tan ques onde são cri a dos os ca -
ma rões. Tal pro du to pro vo ca a mor te de ca ran gue jos,
de si ris e até mo lus cos. Con ver sei com pes ca do res
de uma co lô nia de pes ca do res da re gião que dis se -
ram es tar sem tra ba lho, por que esse pro du to, que é
tó xi co, mata os pe i xes e isso está ti ran do a so bre vi -



vên cia dos pes ca do res. Che ga mos a fa zer uma de -
nún cia ao Iba ma da re gião. O ca ma rão é um pro du to
mu i to ven di do e tam bém ex por ta do – lá es tão ho lan -
de ses, su í ços, eu ro pe us que fa zem esse tipo de ati vi -
da de, que, à pri me i ra vis ta, pa re ce ge rar em pre gos
na re gião, o que não é ver da de; essa ati vi da de não
traz em pre go e nem pro gres so, o que gera é des ma -
ta men to, é pre ju í zo e a agres são ao meio am bi en te.
Pa ra be ni zo-a pelo pro nun ci a men to e me so li da ri zo
com a fa mí lia do com pa nhe i ro João Dan tas. Re gis tro
tam bém que pre ci sa mos exi gir a apu ra ção do cri me
co me ti do con tra um tra ba lha dor que es ta va cum prin -
do o seu de ver. 

A SR.ª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Mu i to
obri ga da, Se na dor Ge ral do Cân di do, in cor po ro o
apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, que ro re gis trar que al guns fa tos
são por de ma is es tra nhos, fa tos que en vol vem essa
pro ble má ti ca que, se gun do a Po lí cia Fe de ral, não
pode ser ace i ta como sen do ape nas um cri me se gui -
do de rou bo, por que há o en vol vi men to de pes so as
que ti nham in te res se em ce i far a vida de João Dan tas
por ca u sa dos fa tos que ele vi nha apu ran do e das
mul tas que apli ca va a quem es ta va pra ti can do a car -
ci ni cul tu ra de for ma ile gal, ir re gu lar.

Des ses fa tos po de ria elen car al guns. Um de les
é o de que os co le gas de João Dan tas di zem que ele
an da va mu i to es tres sa do, men ci o nan do ame a ças
que vi nha so fren do da par te de pes so as atin gi das
pela fis ca li za ção do Iba ma.

Às vés pe ras de sua mor te, ti ve ram uma con ver -
sa com o ge ren te lo cal do Iba ma, de onde saiu ain da
mais abor re ci do. Co men tou com um co le ga que o ge -
ren te lo cal lhe ha via re co men da do si lên cio em re la -
ção a al gu mas in for ma ções que se ri am pe di das pela
equi pe do Iba ma fe de ral que fis ca li za, em Na tal, o
em pre en di men to de car ci ni cul tu ra em man gue za is.

No dia 30 de no vem bro pas sa do, foi vi si ta do e
en tre vis ta do pela equi pe da me ga o pe ra ção car ci ni -
cul tu ra e, se gun do o Dr. Si mões, mem bro des sa equi -
pe que foi de Bra sí lia, João Dan tas pres tou pron ta -
men te to das as in for ma ções que lhe fo ram re que ri -
das; ou seja, ha via uma re co men da ção, por par te do
Su pe rin ten den te do Iba ma do Rio Gran de do Nor te,
de que ele não pas sas se tan tas in for ma ções para a
equi pe de Bra sí lia. No en tan to, quan do João Dan tas
foi pro cu ra do pelo Dr. Si mões, que fa zia par te da equi -
pe de Bra sí lia, ele pres tou to das as in for ma ções, quer 
di zer, con tra ri ou a or dem do seu che fe. Logo, mu i tas
co i sas pre ci sam ser es cla re ci das. Não po de mos nos
con for mar com a ver são que a Po lí cia do Esta do do

Rio Gran de do Nor te está que ren do ven der para a so -
ci e da de bra si le i ra de que se tra ta de la tro cí nio, e a Po -
lí cia Fe de ral tem que in ves ti gar o caso. Gra ças a Deus 
ela já está fa zen do isso, por que se não, da qui a pou co, 
va mos ter o caso en cer ra do e, como mu i to bem dis se
a Se na do ra He lo í sa He le na, cri an do uma in ti mi da ção
para os ou tros fun ci o ná ri os que es tão re a li zan do essa 
ope ra ção con tra ati vi da des ir re gu la res. Com cer te za,
lan ça-se mão des se tipo de atro ci da de para bar rar a
ação da jus ti ça, das au to ri da des com pe ten tes, fa zen do
pre va le cer a lei do mais for te. Mas, gra ças a Deus, te -
mos uma Cons ti tu i ção, te mos a lei de cri mes am bi en ta -
is, te mos a Jus ti ça e pes so as dis pos tas a bus car a jus ti -
ça e a ver da de em re la ção a esse as sas si na to.

Qu e ro con clu ir ra pi da men te, Sr. Pre si den te, pe -
din do a V. Exª que por fa vor me dê um pou co mais de
tem po.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Com
mu i to pra zer, Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRª MARINA SILVA  (Blo co/PT – AC) – O fato
é que, às 20h30min, ele foi as sas si na do nas con di -
ções des cri tas an te ri or men te, após ter dado es sas in -
for ma ções.

Um ou tro as pec to é que, na se gun da-fe i ra, foi no -
ti ci a do por uma rede de tevê que ha via sido rou ba do
um note-book con ten do to das as in for ma ções, o re la -
tó rio re fe ren te à ope ra ção que es ta va sen do fe i ta pelo
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). É cla ro que rou ba ram es sas 
in for ma ções até para im pe dir as in ves ti ga ções.

Ain da um ou tro fato es tra nho, Sr. Pre si den te,
são al gu mas ame a ças de mor te que vêm sen do de -
nun ci a das apon ta das e o li cen ci a men to para es ses
in ves ti men tos sem que os seg men tos res pon sá ve is,
os se to res com pe ten tes da en ge nha ria de pes ca te -
nham apro va do os pro je tos de car ci ni cul tu ra que es -
tão sen do im ple men ta dos.

Além da ir re gu la ri da de da não-ob ser vân cia da
lei de cri mes am bi en ta is e dos es tu dos de im pac to
am bi en tal que de vem ser le va dos a cabo para em pre -
en di men tos como esse, não te mos por par te de qual -
quer en ge nhe i ro li ga do à Enge nha ria de Pes ca, um
ramo da Agro no mia, os pro je to com o de vi do aval da
au to ri da de com pe ten te. 

De sor te, Sr. Pre si den te, que eu gos ta ria de pe -
dir apo io prin ci pal men te aos Srs. Se na do res do Nor -
des te, para uma ação con jun ta no sen ti do de dar todo
apo io po lí ti co às ações do Iba ma e às ações da Po lí -
cia Fe de ral, para que esse caso seja in ves ti ga do e os
cri mi no sos se jam pu ni dos e que a ope ra ção de fis ca -
li za ção, de mul ta e de em bar go a in ves ti men tos ir re -



gu la res per ma ne çam. Ago ra, mais do que nun ca, de -
vem per ma ne cer, por que o que acon te ceu foi uma
afron ta ao es ta do de di re i to. Um fun ci o ná rio foi as sas -
si na do por pes so as que pen sam que pode pre va le cer 
a lei do mais for te.

Na se gun da-fe i ra, ha ve rá uma au diên cia pú bli ca 
no Rio Gran de do Nor te onde es ta rei pre sen te. To dos
os De pu ta dos Fe de ra is do Rio Gran de do Nor te es tão 
con vi da dos, e te nho cer te za de que S. Exªs com pa re -
ce rão, pois ali uma gra ve si tu a ção está sen do vi vi da
pe los pes ca do res, pe los fun ci o ná ri os pú bli co do Iba -
ma, pe las pes so as do Mi nis té rio Pú bli co e pe los am -
bi en ta lis tas, que co me çam a ser ame a ça dos.

Vá ri as pes so as es tão sen do ame a ça das, e não
ape nas as que têm vín cu los com o Iba ma: uma pes -
soa li ga da ao mo vi men to SOS Man gues, além de ou -
tros, so freu ame a ças.

E, an tes que te nha mos mais um ca dá ver com
mais uma jus ti fi ca ti va es drú xu la como a de que te ria
sido fur to se gui do de as sas si na to, nós te mos de to -
mar as de vi das pro vi dên ci as.

Qu e ro, aqui, so li da ri zar-me com a fa mí lia – os fi -
lhos, a es po sa – os ami gos, com to das as pes so as,
com o Dr. Ca sa ra, como Pre si den te do Iba ma. E o Mi -
nis tro Sar ney Fi lho, com cer te za, de ve rá to mar as
pro vi dên ci as ca bí ve is para apu rar to dos es ses fa tos. 

La men to que, ape sar da de nún cia fe i ta no Rio
Gran de do Nor te, dos en ca mi nha men tos que fiz jun to
ao Iba ma, das ati tu des cor re tas to ma das por par te
dos fun ci o ná ri os, uma vida foi ce i fa da. La men to que
isso te nha acon te ci do, mas nós não po de mos pa rar,
por que as pes so as que as sim pro ce dem que rem exa -
ta men te que en tre mos na toca como um ca ran gue jo
aco a do.

No Acre, con se gui mos so bre vi ver. Eles ma ta -
ram al guns, mas não ma tam to dos, por que uma idéia
nun ca é as sas si na da, nun ca é dis per sa da com ple ta -
men te. Ela con ti nu a rá no co ra ção e na men te de to -
dos aque les que que rem cum prir seu de ver. 

Cabe a este País a pro te ção des se ecos sis te ma 
tão im por tan te: os nos sos man gue za is.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ri na Sil -
va, 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. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Val mir Ama ral, Ro me ro Jucá 
e Mo za ril do Ca val can ti 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. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, as so mo a esta tri -
bu na para com par ti lhar com os meus no bres pa res
um as sun to que ocu pou boa par te da mí dia nos úl ti -
mos me ses: a ques tão edu ca ci o nal bra si le i ra, es pe ci -
al men te os ba i xos sa lá ri os pa gos aos pro fes so res.

Alguns acon te ci men tos, como a gre ve dos pro -
fes so res das uni ver si da des fe de ra is, de i xam-nos uma 
pon ta de pre o cu pa ção so bre o fu tu ro des sa pro fis são
que é, em úl ti ma aná li se, o fu tu ro da pró pria edu ca -
ção no País. Mais do que um ser vi ço pú bli co, a edu ca -
ção é um se tor es tra té gi co. Por con se guin te, go ver no,
sin di ca tos, alu nos, po lí ti cos, en fim, to dos de ve mos
nos de bru çar so bre as ques tões e bus car a me lhor
so lu ção para esse se tor.

Qu an do se tra ta da edu ca ção, é di fí cil não ali men -
tar mos o de se jo de fa zer mu i to mais do que está sen do
fe i to, ten do em vis ta a enor me im por tân cia da uni ver sa -
li za ção do en si no bá si co, do au men to de va gas no en si -
no su pe ri or, da ne ces si da de de no vos apor tes em ciên -
cia e tec no lo gia. Por tan to, é mais que na tu ral que do -
cen tes e suas en ti da des re pre sen ta ti vas se pro nun ci em 
com ve e mên cia, bus can do so lu ções para os pro ble mas 
que lhes afli gem, in clu si ve em ma ni fes ta ções como a
que vi mos no dia 3 de ou tu bro pas sa do. 

E es sas co bran ças, em nada in jus tas, apa ren te -
men te de ve ri am ter sido aten di das “on tem”. De modo
que,  qual quer re tar do em aten der aos ple i tos sem pre
pa re ce des ca so por par te do go ver no. A ques tão está
pos ta, pois, como uma ten são per ma nen te en tre o
que de ve ría mos ter e o que efe ti va men te po de mos fa -
zer no mo men to.

A gre ve das uni ver si da des fe de ra is, que se ar -
ras tou por mais de três me ses, é um exem plo des sa
ten são. Ale gam os do cen tes e téc ni cos ad mi nis tra ti -
vos que há um su ca te a men to das uni ver si da des.

Sus ten ta vam que os re a jus tes or ça men tá ri os
de 1995 para 2000 (da or dem de 30%) não se ri am su -
fi ci en tes para co brir os ín di ces in fla ci o ná ri os; que fal -
tam re cur sos para in ves ti men tos; que as ver bas para
ma nu ten ção de equi pa men tos são in su fi ci en tes; que
a quan ti da de de pro fes so res subs ti tu tos é su pe ri or ao 
re co men da do; que fal tam ver bas para pes qui sa; que
ao con si de rá vel au men to do nú me ro de alu nos não
tem cor res pon di do o au men to do nú me ro de pro fes -
so res. Enfim, uma sé rie de ale ga ções so bre as qua is
de ve mos nos de bru çar se ri a men te.

Por sua vez, o Mi nis tro Pa u lo Re na to con tra ar -
gu men tou, ale gan do não ha ver su ca te a men to das



Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or (IFES). De
ma ne i ra mu i to elo qüen te, o Sr. Mi nis tro as se gu ra que
a uni ver si da de pú bli ca bra si le i ra não foi aban do na da
e não está de modo al gum su ca te a da. Se gun do ele,
pelo con trá rio, te ria ha vi do avan ços sig ni fi ca ti vos na
uni ver si da de pú bli ca bra si le i ra.

Entre es ses avan ços es ta ria o cres ci men to das
ma trí cu las na gra du a ção do sis te ma fe de ral pú bli co
de en si no su pe ri or. Se ha via sido de ape nas 12,7%,
en tre 1980 e 1994; en tre 1995 e 2000, a ex pan são te -
ria sido de 3 1,2%. O nú me ro de va gas, no mes mo pe -
río do, te ria au men ta do 38% con tra 23% no pe río do
de 80 a 94.

Cer ta men te, não po de mos dis cor dar: es ses são
avan ços sig ni fi ca ti vos. Entre tan to, se ri am su fi ci en tes
para co bri rem a de man da dos que ter mi na ram o en si no
mé dio e que as pi ram por uma vaga no en si no su pe ri or? 

O pa ra do xal dis so é que, jus ta men te pelo su ces -
so no au men to do nú me ro de egres sos no en si no mé -
dio, é ma i or a ca rên cia de va gas no en si no su pe ri or.

Qu an to ao nú me ro de cur sos, este te ria cres ci -
do 30,4%, e o de alu nos ma tri cu la dos, 60,3%. Na
pós-gra du a ção, o nú me ro de ti tu la dos te ria pas sa do
de 8 mil por ano, em 1994, para 18 mil em 2000.

Enten de o cor po do cen te das IFES que, de
1995 até hoje, o Mi nis tro Pa u lo Re na to ale ga ter au to -
ri za do a re a li za ção de con cur sos para qua se 11 mil
no vos car gos de pro fes sor. Ain da se gun do o MEC, o
qua dro do cen te é hoje mu i to mais qua li fi ca do, com o
con tin gen te de pro fes so res dou to res ten do pas sa do
de 22% para 39%.

Se gun do o MEC, a cri a ção da Gra ti fi ca ção de
Estí mu lo à Do cên cia (GED) te ria re pre sen ta do ex -
pres si vo acrés ci mo de re mu ne ra ção para os pro fes -
so res. Se gun do o MEC,  a GED, num pri me i ro mo -
men to, te ria acar re ta do o in cre men to de 48% na re -
mu ne ra ção de al gu mas ca te go ri as.

Em re la ção à dis tri bu i ção do to tal dos re cur sos
en tre as IFES, o Mi nis tro ale ga que mu dan ças pro fun -
das vêm ocor ren do: en tre elas es tão a vin cu la ção en -
tre re pas se de re cur sos e os in di ca do res de de sem -
pe nho. Além dis so, pro gra mas como o de Mo der ni za -
ção da Infra-Estru tu ra Aca dê mi ca te ria alo ca do 300
mi lhões de dó la res na mo der ni za ção dos la bo ra tó ri os 
e dos hos pi ta is uni ver si tá ri os.

Em suma, o Mi nis tro ale ga que hoje o Bra sil in -
ves te 0,7% do PIB no fi nan ci a men to do sis te ma fe de -
ral de en si no su pe ri or, o que re pre sen ta ria 70% das
ver bas do Mi nis té rio da Edu ca ção. Des tes, 90% se ri -
am des ti na dos ao pa ga men to de pes so al. Mas o fato
é que, ape sar de to das es sas ale ga ções, os sa lá ri os

dos pro fes so res con ti nu am de fa sa dos; fal tam ver bas
para in ves ti men tos; os com pu ta do res não po dem ser
atu a li za dos. No va men te, te mos a ten são en tre o de -
se já vel e o dis po ní vel.

Como ob ser va dor da cena po lí ti ca bra si le i ra, en -
tre tan to, não pos so de i xar de re co nhe cer a ne ces si da -
de de se rem apli ca dos mais re cur sos na edu ca ção.

Des se pon to de vis ta, meu ape lo ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca é no sen ti do de que Sua Exce -
lên cia se de bru ce se ri a men te so bre os nú me ros apre -
sen ta dos e re ve ja as pri o ri da des. Não exis te pri o ri da -
de sem alo ca ção cor res pon den te de re cur sos.  Será
que não se ria o caso de au men tar mos o per cen tu al
do PIB des ti na do à edu ca ção? Será que a cri a ti vi da -
de uti li za da para con ce ber o Fun def não po de ria ser
em pre ga da, tam bém, para a cri a ção de me ca nis mos
des ti na dos a au men tar as ver bas para as uni ver si da -
des fe de ra is?

Por fa lar em Fun def, não po de ria de i xar de re co -
nhe cer o mu i to que esse me ca nis mo tem fe i to pelo in -
cre men to da edu ca ção no Bra sil. De fato, ele tem per -
mi ti do um apor te ma i or de re cur sos não só para o en -
si no fun da men tal, mas tam bém para a edu ca ção in -
fan til.

Para se ter uma idéia da im por tân cia des se ins ti -
tu to, o Fun do de De sen vol vi men to do Ensi no Fun da -
men tal (Fun def) tem per mi ti do o cres ci men to da
pré-es co la nos mu ni cí pi os, de modo a dar con cre tu de 
ao que es ta be le ceu a Lei de Di re tri zes e Ba ses da
Edu ca ção.

A LDB pre vê que 25% da re ce i ta dos mu ni cí pi os
se jam usa dos na edu ca ção in fan til e no en si no bá si -
co. Para as se gu rar esse prin cí pio, o Fun def re ser vou
15% para o en si no fun da men tal; a con se qüên cia é
que os ou tros 10% de vem ser des ti na dos à edu ca ção
in fan til, se gun do in for ma o Mi nis tro Pa u lo Re na to.
Com isso, pas sa mos a ter pré-es co la em mais de
90% das ci da des.

Cri a do para ten tar su pe rar as prin ci pa is di fi cul -
da des edu ca ci o na is, o Fun def, des ti na do a de sen vol -
ver o en si no fun da men tal, es ta be le ceu um piso de
gas to por cri an ça ma tri cu la da  da  1ª  à  4ª  sé rie  de
R$363,00 por ano  e,  para as da 4ª a 8ª sé rie, de 5% a 
mais. Gra ças à ga ran tia des ses re cur sos, as pre fe i tu -
ras pu de ram pa gar sa lá ri os um pou co me lho res aos
pro fes so res.

Com os es for ços go ver na men ta is, ele vou-se a
ma trí cu la na edu ca ção fun da men tal para 95% da po -
pu la ção em ida de es co lar.



Entre tan to, Srªs. e Srs. Se na do res, mes mo com
as me lho ri as pro por ci o na das pelo Fun def, a mé dia
sa la ri al na ci o nal dos pro fes so res ain da está em tor no
de R$400,00. Mas, como a mé dia não diz nada, é pre -
ci so no tar que, no Nor des te, ain da há mu ni cí pi os em
que esse va lor é de R$136,00, ao pas so que, no Su -
des te, che ga a R$854,00, o que re for ça ain da mais as 
de si gual da des re gi o na is.

Além do mais, se gun do a Orga ni za ção das Na -
ções Uni das para a Edu ca ção, Cul tu ra e Tec no lo gia
(UNESCO), o Bra sil paga o quar to pior sa lá rio do
mun do.

Ago ra, o Mi nis té rio da Edu ca ção am plia o pro -
gra ma que des ti na às mães ca ren tes R$15,00 por fi -
lho man ti do na rede es co lar pú bli ca, até o li mi te de
R$45,00 por três fi lhos. Se gun do o Mi nis tro Pa u lo Re -
na to, o Bol sa-Esco la Fe de ral se ria “o ma i or pro gra ma
de dis tri bu i ção de ri que za da his tó ria bra si le i ra” com
qua se 600 mil cri an ças re ce ben do o di nhe i ro em 559
mu ni cí pi os.

Mas, como nem tudo são flo res, cons ta ta-se
que a for ma ção do do cen te bra si le i ro está en tre as pi -
o res do mun do. Estu do re a li za do pela Unes co e a
Orga ni za ção para a Co o pe ra ção e o De sen vol vi men -
to Eco nô mi co (OCDE) com pa ran do in di ca do res de 47 
na ções mos tra que ape nas 22% dos pro fes so res do
en si no fun da men tal têm ní vel su pe ri or; no en si no mé -
dio, essa taxa sobe para 56%.

Essas de fi ciên ci as, as so ci a das a pro ble mas de
or ga ni za ção das es co las, como clas ses su per lo ta das
e ele va da car ga ho rá ria dos do cen tes, pro vo cam, en -
tre ou tros ma les, ta xas ele va das de re pe tên cia.

Se gun do o Cen so Edu ca ci o nal de 2000, ape sar
de cons ta ta das me lho ri as no de sem pe nho dis cen te,
11,1% dos alu nos de en si no fun da men tal das es co las 
pú bli cas re pe ti ram o ano.

O Mi nis té rio da Edu ca ção se de fen de ale gan do
que o Fun def vem cor ri gin do os pro ble mas de for ma -
ção dos pro fes so res. Mas, se gun do o 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, “as po lí ti cas ten tam
cor ri gir um pro ble ma atu al, mas não aten dem à de -
man da fu tu ra.” Ele acre di ta que se não fo rem de sen -
vol vi das ações po lí ti cas para atra ir jo vens para a car -
re i ra do cen te, fal ta rá gen te para le ci o nar. ”Os mais
qua li fi ca dos são os mais ve lhos.  Nos pró xi mos anos,
1 mi lhão de do cen tes, me ta de dos que es tão na ati va, 
vão apo sen tar-se“.

Além da for ma ção de pro fes so res, há ou tros as -
pec tos que re cla mam me lho ri as. Um de les é a quan ti -
da de de alu nos por clas se: no en si no fun da men tal
são qua se 34 alu nos por pro fes sor, e no mé dio, 39 –

qua se o do bro da mé dia dos pa í ses pes qui sa dos, 21
alu nos por pro fes sor.

O es tu do da Unes co ava lia que o ex ces so de
alu nos pode pre ju di car o tra ba lho do pro fes sor e, con -
se quen te men te, a qua li da de do en si no.

Como se vê, Srªs. e Srs. Se na do res, o en si no
pre ci sa me lho rar mu i to no País, ape sar dos avan ços. 
Espe ro que es sas re fle xões que fa ze mos aqui pos sam
ser vir de aler ta para que es co lhas di fe ren tes pos sam
ser fe i tas.  E tais es co lhas, com cer te za, te rão de re -
dun dar no apor te de mais re cur sos para a edu ca ção.

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, se tem bro úl ti -
mo não pode, em ab so lu to, ser ca rac te ri za do so men -
te como o mês dos trá gi cos acon te ci men tos que aco -
me te ram me tró po les nor te-ame ri ca nas. Por mais do -
lo ro sa que seja, te mos que des mis ti fi car tal iden ti fi ca -
ção. Para tan to, pro po nho que exal te mos, aqui no
Bra sil, ou tros fe i tos cuja con fi gu ra ção de sen ti do se
apro xi me mais do pólo po si ti vo e en ri que ci do da ação
so ci al. Mais es pe ci fi ca men te, gos ta ria de apro ve i tar a
oca sião para te cer co men tá ri os elo gi o sos à pu bli ca -
ção de se tem bro úl ti mo da Fun da ção de Estu dos e
Pro je tos (Fi nep), in ti tu la da Pro je to Ino var: Ações e
Re sul ta dos.

Como é de co nhe ci men to pú bli co, a Fi nep se de -
fi ne como em pre sa emi nen te men te pú bli ca, vin cu la da
ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, que se des ti na a 
pro mo ver o de sen vol vi men to tec no ló gi co e a ino va ção
do País, em con so nân cia com as me tas es ta be le ci das
pelo Go ver no Fe de ral. Nes se con tex to, pri vi le gia o
apo io a em pre sas e ins ti tu i ções que in ves tem em de -
sen vol vi men to de no vos pro du tos e pro ces sos.

Dito isso, o ”Pro je to Ino var“ se en qua dra, com per -
fe i ção, nes sa de fi ni ção, bus can do não so men te re du zir
o cus to, mas tam bém sim pli fi car o aces so aos re cur sos
fi nan ce i ros e à in for ma ção ne ces sá ri os ao pro ces so de
ino va ção. Como bem fri sou o Mi nis tro da Ciên cia e Tec -
no lo gia, em ba i xa dor Ro nal do Sar den berg:

Este é um tra je to ne ces sá rio em que
in te ra gem ciên cia e tec no lo gia: co nhe ci men -
to bá si co, pes qui sa apli ca da e de sen vol vi -
men to de tec no lo gi as, um tra je to no qual a
uni ver si da de e a em pre sa se des co brem re -
ci pro ca men te, sob o es tí mu lo de no vos ins -
tru men tos e no vas for mas de fi nan ci a men to.

De fato, lan ça do em maio de 2000, o Pro je to
Ino var cri ou um ar ca bou ço ins ti tu ci o nal – uma pon te
en tre as em pre sas e os in ves ti do res –, que es ti mu la a
cul tu ra de in ves ti men tos de ca pi tal de ris co em em -
pre sas nas cen tes e emer gen tes de base tec no ló gi ca.



Embo ra in ci pi en te no Bra sil, o for ta le ci men to de tal
cul tu ra con tri bui para o fe cha men to do ci clo bra si le i ro
da ino va ção tec no ló gi ca. A ori en ta ção que pa u tou o
de sen vol vi men to do Pro je to se ba se ou em dois prin -
cí pi os fun da men ta is. De um lado, con gre ga ram-se di -
ver sas ins ti tu i ções em tor no de um ob je ti vo co mum;
de ou tro, bus cou-se de sen vol ver ações que con tri bu -
am, efe ti va men te, para a me lho ria do pa ta mar do ce -
ná rio tec no ló gi co bra si le i ro. Des de sua con cep ção,
par ce i ros do por te do BID, Se brae, CNPq e CNI vi e -
ram a se agre gar ao Pro je to Ino var.

Em suma, tra ta-se de uma ini ci a ti va iné di ta no
País, que pre ten de ar ti cu lar in te res ses vol ta dos para o
pre en chi men to de es pa ços ne ces sá ri os, para que o
mer ca do de ca pi tal de ris co pos sa su prir o hi a to de fi -
nan ci a men to às em pre sas de tec no lo gia nos es tá gi os
nas cen tes e emer gen tes. His to ri ca men te, me di an te
um am plo di ag nós ti co, foi de tec ta da, em 99, uma
gama de ações que de ve ria ser con du zi da pelo Esta do 
para agi li zar nos so po ten ci al tec no ló gi co, por meio da
dis se mi na ção da cul tu ra do ca pi tal de ris co no Bra sil.

Nes sa li nha, es ta be le ce ram-se me tas bem de fi -
ni das, vi san do ao es tí mu lo do for ta le ci men to de um
mer ca do de ca pi ta is de ris co no País, bem como ao
es tí mu lo da cri a ção de no vas em pre sas de base tec -
no ló gi ca, por in ter mé dio da dis po ni bi li za ção dos re -
cur sos fi nan ce i ros. Entre as ações em exe cu ção, des -
ta ca-se a “Incu ba do ra de Fun dos Ino var”, por meio da 
qual se es ti mu la a cri a ção de no vos fun dos de ca pi tal
de ris co, bem como se dis se mi nam as me lho res prá ti -
cas de aná li se para se le ção dos mes mos fun dos.

Na mes ma li nha, o ”Fun do Bra sil Ven tu re“ con -
sis te num acor do de in ves ti men to en tre a FINEP e o
Se brae, a par tir do qual se em pres ta apo io pri o ri tá rio
a fun dos di re ci o na dos a em pre sas nas cen tes de base 
tec no ló gi ca. Com va lor ini ci al es ti ma do em 30 mi lhões 
de re a is, seu ter mo de com pro mis so se as se me lha
em mu i to com o ”Por tal Ven tu re Ca pi tal Bra sil“, ou tra
mo da li da de de ação do Pro je to Ino var, des ti na do tam -
bém a ala van car, por meio da in ter net, in te res se de in -
ves ti do res por in ves ti men tos de ris co em em pre sas
bra si le i ras. A exis tên cia de um por tal so bre o tema é,
cer ta men te, um ele men to que con tri bui para es ti mu -
lar essa ati vi da de no Bra sil.

Por ou tro lado, o ”Ven tu re Fo rum Bra sil“, como
bem su ge re o nome, pro põe-se a or ga ni zar ro das de
ne gó ci os, em cu jos en con tros em pre en de do res e in -
ves ti do res se de bru çam so bre as van ta gens da bus ca 
de ca pi tal de ris co e das boas opor tu ni da des de in -
ves ti men to. Tra ta-se de uma agen da per ma nen te, ao
lon go da qual o em pre sa ri a do apre sen ta seus pla nos

de ne gó ci os a uma pla téia de in ves ti do res se le ci o na -
dos. Par ti ci pam das ro das os ges to res de fun dos de
ca pi tal, in ves ti do res cor po ra ti vos, ban cos de in ves ti -
men to, fun dos de pen são, além de re pre sen tan tes
dos pa tro ci na do res.

Ao lado das ro das de ne gó ci os, o Pro je to Ino var
ina u gu rou a de no mi na da ”Rede Ino var“, que con sis te
em pros pec tar opor tu ni da des de ne gó ci os, apo i ar a
ela bo ra ção de pro pos tas de fi nan ci a men to, acom pa -
nhar pro je tos apo i a dos por ins tru men tos de fi nan ci a -
men to, pres tar ser vi ços de acom pa nha men to dos
pro je tos e, por fim, apo i ar as em pre sas na qui lo que
con cir na à cons ti tu i ção ju rí di ca, pro te ção à pro pri e da -
de in te lec tu al, ca pa ci ta ção ge ren ci al e ne go ci a ção
com in ves ti do res.

Do pon to de vis ta dos re sul ta dos, o qua dro não
po de ria ser mais aus pi ci o so. No caso da “Incu ba do ra
de Fun dos”, fo ram apre sen ta das 18 pro pos tas de 15
di fe ren tes ges to res, quan ti da de que su pe rou a ex pec -
ta ti va dos par ce i ros. Em agos to úl ti mo, foi apro va do o
in ves ti men to no pri me i ro fun do a ser ca pi ta li za do pela 
Incu ba do ra de Fun dos. Para o “Por tal Ven tu re”, cre di -
ta-se o re cor de de mais de 20 mil aces sos, ten do se
tor na do pon to de con ver gên cia en tre os in te res sa dos
em co nhe cer me lhor a ati vi da de de ca pi tal de ris co. 

So bre o ”Ven tu re Fo rum“, já fo ram re a li za dos
qua tro ro da das de ne gó ci os, com a in ter ven ção de
ato res re le van tes, ex tra í dos dos mais pro mis so res
seg men tos da tec no lo gia: soft wa re, te le co mu ni ca -
ções, sa ú de e bi o tec no lo gia. Por úl ti mo, da ”Rede Ino -
var“, re gis tra-se pro gres so in con tes tá vel no ob je ti vo
de ar ti cu lar agen tes e nú cle os es ta du a is, para a pros -
pec ção e mo ti va ção de em pre en di men tos de base
tec no ló gi ca nas cen tes ou emer gen tes no Bra sil.

Para o fu tu ro pró xi mo, o ”Pro je to Ino var“ su ge re
no vas li nhas de fi nan ci a men to, uma das qua is co nec -
ta da com o Novo Mer ca do da Bo ves pa, com o ob je ti vo
de fi nan ci ar os in ves ti men tos ne ces sá ri os à aber tu ra
de ca pi tal. Pa ra le la men te, es tu da-se a pos si bi li da de de 
in tro du zir um pro gra ma vol ta do para a ca pa ci ta ção de
ges to res de fun dos no Bra sil. O ob je ti vo do pro gra ma é
o de aper fe i ço ar o co nhe ci men to des ses pro fis si o na is
so bre o po ten ci al de in ves ti men to na área de tec no lo -
gia, fa mi li a ri zan do-os com os con ce i tos e for mas de
ava li a ção en vol vi dos nes se seg men to.

Para con clu ir – Se nhor Pre si den te –, gos ta ria de 
con gra tu lar toda a equi pe de pro fis si o na is da Fi nep,
so bre tu do da que les que se de di cam ao ”Pro je to Ino -
var“, na con vic ção de que a de pen dên cia de nos so
de sen vol vi men to tec no ló gi co às amar ras co lo ni za do -
ras da im por ta ção de sa ber e co nhe ci men to tem seus 



dias con ta dos. De res to, apro ve i to o en se jo para pa ra -
be ni zar o Mi nis tro Sar den berg pelo ex cep ci o nal tra -
ba lho que ora exe cu ta jun to à pas ta de Ciên cia e Tec -
no lo gia.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, che gam-nos
no tí ci as pre o cu pan tes so bre  ati vi da de do nar co trá fi -
co na Ama zô nia bra si le i ra e, es pe ci fi ca men te, so bre a 
for te pro du ção de co ca í na que se vem con cen tran do
em ter ri tó rio co lom bi a no pró xi mo às nos sas fron te i -
ras, com a vi sí vel in ten ção de usar ci da des da nos sa
Ama zô nia como ca na is de dis tri bu i ção des sa dro ga.

Não bas tas se o po der des tru ti vo da co ca í na
como in du to ra do cri me or ga ni za do e de inú me ras tra -
gé di as pes so a is, a si tu a ção que se vai cri an do em
nos sa fron te i ra ad qui re es pe ci al com ple xi da de e pe ri -
go, por es tar a pro du ção de co ca í na sob a pro te ção
das FARC – For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co -
lôm bia, or ga ni za ção guer ri lhe i ra que ten ta, há mu i tos
anos, der ru bar os go ver nos de mo cra ti ca men te ele i -
tos na que le país.

Essas no tí ci as fo ram pu bli ca das pelo jor nal Fo -
lha de S.Pa u lo, em sua edi ção de 11 de no vem bro
pas sa do. Envol vem ma té ria que, para nós bra si le i ros,
tem im por tan tes re per cus sões do pon to de vis ta po li -
ci al, mas tam bém im pli ca ções po lí ti cas e de se gu ran -
ça na ci o nal.

Ba se ia-se a re por ta gem da que le jor nal em re la -
tó rio re ser va do da Po lí cia Fe de ral que des cre ve os
da dos por ela le van ta dos em mu i tos me ses de in ves ti -
ga ção, so bre a pro du ção e o trans por te de co ca í na
jun to à nos sa fron te i ra. A pro du ção, ain da está em ter -
ri tó rio co lom bi a no, mas do nos so se apro xi ma. O
trans por te, aé reo, apro ve i ta-se des sa pro xi mi da de
para aden trar o Bra sil clan des ti na men te e fa zer che -
gar a dro ga, no ata ca do, a ci da des nos sas, tais como
Gu a ja rá-Mirim e Por to Ve lho, em Ron dô nia; Rio Bran -
co, no Acre; Ta ba tin ga, São Ga bri el da Ca cho e i ra e
Mana us, no Ama zo nas; e Boa Vis ta, em Ro ra i ma.
Essas ci da des es tão pro va vel men te ser vin do de apo io
lo gís ti co para a rede con ti nen tal de trans por te da dro ga.

A in ves ti ga ção es pe ci al da Po lí cia Fe de ral se dá
sob o nome Ope ra ção Co bra, si gla re ti ra da das pa la -
vras Co lôm bia e Bra sil. Essa ope ra ção pre ten de não
só ma pe ar mas tam bém de sar ti cu lar o nar co trá fi co na 
Ama zô nia bra si le i ra. Fo ram iden ti fi ca das 6 ba ses de
pro du ção de co ca í na pró xi mas a nos sa fron te i ra sob
o do mí nio das FARC. Essas 6 ba ses, cha ma das com -
ple xos, con jun tos de la bo ra tó ri os de re fi no e de pis tas
clan des ti nas, pro du zem men sal men te cer ca de 56 to -
ne la das de clo ri dra to de co ca í na. A dro ga par te em
aviões para a Eu ro pa, Esta dos Uni dos e Bra sil.

A Po lí cia Fe de ral não tem dú vi das so bre as re la -
ções es tre i tas en tre a guer ri lha e o nar co trá fi co. A
guer ri lha tem o co man do dos com ple xos, e isso po -
ten ci a li za a ame a ça con tra a nos sa fron te i ra. Algu mas 
des sas ba ses es tão ape nas na re gião de nos sa fron -
te i ra; 2 de las, o com ple xo Ta ra í ra e o com ple xo Ca ru -
ru, es tão bem pró xi mas a ela.

Três des ses com ple xos pro du zem, cada um, 1
to ne la da men sal de co ca í na pura por mês. Já o com -
ple xo de Caño Ja bon pro duz 4 to ne la das men sa is;  o
com ple xo Ca ru ru pro duz 8 to ne la das. A ma i or base é
o com ple xo Bar ran co mi na que pro duz 30 to ne la das
men sa is de clo ri dra to de co ca í na. O qui lo des sa co ca í -
na pura atin ge o va lor de 60 mil dó la res no mer ca do
nor te-americano.

Nos sa Po lí cia Fe de ral iden ti fi cou, em cada com -
ple xo, a lo ca li za ção das pis tas clan des ti nas. E tam -
bém de ter mi nou, para cada base, a exa ta uni da de
das FARC, e seu co man dan te, que do mi na o com ple -
xo. No caso da ma i or base, a de Bar ran co mi na, o con -
tro le é exer ci do por To más Me di na Ca ra cas, ape li da -
do de ”Ne gro-Acá cio“, co man dan te da Fren te 16 das
Farc. Foi esse per so na gem que deu abri go e pro te ção 
ao tra fi can te bra si le i ro Fer nan di nho Be i ra-Mar em
sua fuga para a Co lôm bia,.

Du ran te a in ves ti ga ção, a Po lí cia Fe de ral usou in -
for man tes, pa tru lha men to flu vi al, ter res tre e aé reo, bem
como mo ni to ra men to por sa té li te, em con vê nio com o
INPE – Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Espa ci as.

As ba ses co lom bi a nas pro du to ras  de co ca í na
sob o do mí nio das FARC re fi nam dro ga bru ta, pro du -
zi da prin ci pal men te no Peru e na Bo lí via. As FARC,
com 16 mil com ba ten tes, se de fi nem como uma for ça
po lí ti co-mi li tar que nas ceu como bra ço ar ma do do
Par ti do Co mu nis ta Co lom bi a no no ano de 1964. Seus 
in te gran tes ne gam ofi ci al men te li ga ções com o nar -
co trá fi co. Mas o go ver no co lom bi a no, de há mu i to, as
de nun cia como es tre i ta men te li ga das à pro du ção de
co ca í na. A guer ri lha dá pro te ção ar ma da aos nar co -
tra fi can tes em tro ca, prin ci pal men te, de ar ma men to.

O go ver no co lom bi a no acu sa as FARC, ain da,
de usar o ter ri tó rio que do mi nam  para ocul tar as ví ti -
mas de se qües tros, for ma de cri me de há mu i to ado -
ta da pela guer ri lha para ob ter re cur sos, que fi nan ci -
em suas ati vi da des.

Sr. Pre si den te, toda essa pres são nar co tra fi can -
te já tem re fle xos di re tos lo ca is em ci da des bra si le i ras 
da fron te i ra. Em Ta ba tin ga, Esta do do Ama zo nas,
fron te i ra com a Co lôm bia, a Po lí cia Mi li tar in for mou
que a dis pu ta de pon tos de dro ga en tre tra fi can tes co -
lom bi a nos e bra si le i ros é o prin ci pal fa tor de cri mi na li -
da de no mu ni cí pio. Nes te ano, 8 bra si le i ros fo ram as -



sas si na dos, até ago ra, em Ta ba tin ga  por pe ru a nos e
co lom bi a nos; no ano pas sa do, fo ram 11. 

Em Ta ba tin ga es tão pre sos 57 tra fi can tes, sen -
do 42 bra si le i ros, 8 co lom bi a nos, 6 pe ru a nos e 1 ja po -
nês. Um dos co lom bi a nos é mem bro das FARC e foi
con tra ta do por um tra fi can te co lom bi a no para as sas -
si nar um ri val bra si le i ro. A paga se ria 3 mil re a is.

Sr. Pre si den te, ve mos que a Po lí cia Fe de ral se
vem re ve lan do aten ta e ope ro sa di an te da ame a ça da 
nar co guer ri lha, que usa como ins tru men tos a pro xi -
mi da de a nos so ter ri tó rio, o es pa ço aé reo bra si le i ro e
ci da des da nos sa Ama zô nia que ser vem de apo io lo -
gís ti co no trans por te da dro ga e mes mo como ca na is
co mer ci a is ata ca dis tas.

Uma fron te i ra como a da Ama zô nia é mu i to per -
meá vel. A imen si dão do ter ri tó rio di fi cul ta o con tro le. A 
so lu ção é for ta le cer a pre sen ça do Po der Pú bli co em
pon tos es tra té gi cos. Di an te des ses pe ri gos, de ve mos
fa zer avan çar o pro je to Ca lha Nor te, um pro gra ma
pre pon de ran te men te ci vil e so ci al. Espe ra mos, para
bre ve, a ple na ope ra ção do pro je to SIVAM, pri o ri tá rio
para que pos sa mos mo ni to rar todo o es pa ço aé reo
ama zô ni co.

O Exér ci to man tém des ta ca dos 6.000 sol da dos
em 20 pe lo tões da Ama zô nia Oci den tal. A Po lí cia Fe -
de ral vem fa zen do sua par te, com 180 agen tes, con -
tan do com o apo io das For ças Arma das, do IBAMA,
da FUNAI e dos Po de res Exe cu ti vos, Le gis la ti vos e
Ju di ciá ri os da Re gião. Esses bra si le i ros, ar ma dos
com es ses me i os de di men são ape nas me di a na, es -
tão fa zen do o seu pa pel. O res to do País tem o de ver
de dar-lhes apo io e, an tes de mais nada, man ter-se
bem in for ma do so bre esse cân cer em nos sa fron te i ra
nor te, em par te, ame a ça po ten ci al e, em par te, já vi si -
vel men te um mal con cre ti za do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 – 
REQUERIMENTO Nº 729, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
729, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, so li ci tan do seja en vi a -
da mo ção di ri gi da ao Go ver no e ao Con gres so dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, ma ni fes tan do a pre o cu -
pa ção do Se na do Fe de ral com as anun ci a das me di -
das pro te ci o nis tas re co men da das pela Co mis são de
Co mér cio Inter na ci o nal, vin cu la do ao Go ver no Ame ri -

ca no e que po de rão afe tar sig ni fi ca ti va men te as ex -
por ta ções bra si le i ras de aço para aque le País.

– 2 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 723, 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 Re so -
lu ção nº 59, de 2001 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 1.426, de 2001, Re la tor: Se na dor Car los Be zer -
ra), que au to ri za o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG a
con tra tar ope ra ção de cré di to Fi na me jun to ao Ban co
ABN AMRO Real S/A, no va lor de R$ 6.800.000,00
(seis mi lhões e oi to cen tos mil re a is).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 3 – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 724, 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 Re so -
lu ção nº 60, de 2001 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 1.427, de 2001, Re la tor: Se na dor Car los Be zer -
ra), que au to ri za o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG a
con tra tar ope ra ção de cré di to com Ban co ABN AMRO 
Real S/A – Le a sing, no va lor de R$ 1.200.000,00 (um
mi lhão e du zen tos mil re a is).

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.

– 4 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 12, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 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.



– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 27, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 27, 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 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, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am bi -
en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do
Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, 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.

– 6 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 313, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 313, de 2001 (nº 760/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Su baé Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.264, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck Orne -
las, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 314, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 314, de 2001 (nº 767/2000, 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 São João Bos co
da Re gião das Alte ro sas a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Be tim, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.388, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 333, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 333, de 2001 (nº 875/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a

Asso ci a ção Edu ca ci o nal, Cu tu ral e Artís ti ca Novo
Tem po – AECANT a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Iga ci, Esta do de Ala go as,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.390, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Te o tô nio Vi le -
la Fi lho.

– 9 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 355, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 355, de 2001 (nº 1.004/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Assis ten ci al Ma ria do Car mo Pe dro sa
Men des – FUMACPEM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Na za re zi nho, Esta do
da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.318, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor  Fre i -
tas Neto.

– 10 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 364, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 364, de 2001 (nº 969/2001, 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.319, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

 – 11 – 
REQUERIMENTO Nº 678, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
678, de 2001, do Se na dor Ma u ro Mi ran da, so li ci tan do
o de sa pen sa men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 16,
de 2001, do Pro je to de Lei do Se na do nº 133, de 1999.

–1 2 –
REQUERIMENTO Nº 680, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
680, de 2001, do Se na dor Pe dro Si mon, so li ci tan do a
re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 503, de 1999, de sua au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 36 
mi nu tos.)



Ata da 169ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 6 de de zem 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, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
 Car los Wil son, La u ro Cam pos, Ro meu Tuma e Gil vam Bor ges

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 – Be ní cio Sam pa io –
Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio 
– Car los Wil son – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer -
nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém – Fer nan do
Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo -
í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no –
José Alen car – José Co e lho – José Fo ga ça – José
Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos –
Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho –
Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro
Mi ran da – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Ri car do San tos
– Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur -
ni no – Ro bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma 
– Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio
Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir
Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO DE
 MINAS E ENERGIA

Nº 341/2001, de 29  de no vem bro úl ti mo, en ca -
mi nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri -
men to nº 25, de 2001, de ini ci a ti va da Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le, ex ce to quan to ao que si to nº
5, por es tar re ves ti do de ab so lu to si gi lo, de acor do
com os §§1º e 2º do art. 155 e art. 157 da Lei nº 6.404,
de 1976; e

Nº 339/2001, de 29 de no vem bro úl ti mo, so li ci -
tan do di la ta ção do pra zo para en tre ga da res pos ta,
por mais 30 dias, ao Re que ri men to nº 544, de 2001,
de ini ci a ti va da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

Os avi sos fo ram ane xa dos aos pro ces -
sa dos dos Re que ri men tos aos qua is se re -
fe rem.

O Re que ri men to nº 525, de 2001, vol ta 
à Co mis são de Fis ca li za çao e Con tro le.

O Re que ri men to nº 544, de 2001, fi ca rá
na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa aguar dan do as
in for ma ções do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia.

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 526/2001, de 28 de no vem bro úl ti mo, do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in for -
ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 575, de
2001, do Se na dor Car los Be zer ra; e

Nº 359/2001, de 3 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia so ci al, en ca mi -
nhan do as in for ma ções, bem como dis que te, em res -
pos ta ao Re que ri men to nº 636, 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, aos Re que ren tes, bem como o dis -
que te que acom pa nha o avi so nº 359/2001.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.



MATÉRIA RECEBIDA 
DA  CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº  53, DE 2001

(Nº 222/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos

Acres cen ta o art. 149A à 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 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 Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar
acres ci da do se guin te art. 149A:

“Art. 149A. Os Mu ni cí pi os e o Dis tri to
Fe de ral po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, na
for ma das res pec ti vas leis, para o cus te io do 
ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 150, III.

 Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da a co bran -
ça da con tri bu i ção a que se re fe re o ca put,
na fa tu ra de con su mo de ener gia elé tri ca.”

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 222, DE 2000

Dá nova re da ção ao art. 145, II, e §
2º 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 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 a nal:

Arti go úni co. O in ci so II e o § 2º do art. 145 da
Cons ti tu i ção

Fe de ral pas sam a ter a se guin te re da ção:

“Art. 145. ..........................................”
II – ta xas pela uti li za ção do ser vi ço de

ilu mi na ção  pú bli ca, bem como em ra zão do 
po der de po li cia ou pela uti li za ção, efe ti va
ou po ten ci al, de de ma is ser vi ços pú bli cos
es pe cí fi cos e di vi sí ve is, pres ta dos ao con tri -
bu in te ou pos tos a sua dis po si ção;

.............................................................
§ 2º As ta xas não po de rão ter base de

cál cu lo pró pria de im pos tos, à ex ce ção da
taxa de ilu mi na ção pú bli ca.”

Jus ti fi ca ção

É de to dos sa bi do que mu i tos Mu ni cí pi os bra si -
le i ros vi nham ins ti tu in do e co bran do a taxa de ilu mi -
na do pú bli ca para fa zer face aos cus tos da im plan ta -

ção e ma nu ten ção des se ser vi ço in dis pen sá vel para
as co mu ni da des ur ba nas.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, po rém, já fir mou
ju rís pru dên cia  no sen ti do de con si de rá-la in cons ti tu -
ci o nal. por não se tra tar de ser vi ço pú bli co es pe cí fi co
e di vi sí vel e, em cer tos ca sos, por ter ela base de cál -
cu lo co in ci den te com a de im pos tos, como im pos to
pre di al e ter ri to ri al ur ba no (IPTU).

Como os Mu ni cí pi os não têm con di ções efe ti vas 
de cus te ar a ilu mi na ção pú bli ca atra vés de seus im -
pos tos e tam bém não po dem per ma ne cer ina dim -
plen tes com as em pre sas con ces si o ná ri as ou dis tri -
bu i do ras de ener gia elé tri ca, a so lu ção que se al vi tra
é a de emen dar-se a Cons ti tu i ção, para que eles pos -
sam vir a  ins ti tu ir e co brar a taxa de ilu mi na ção pú bli -
ca, den tro da le ga li da de e sem os per cal ços das de -
man das ju di ci a is.

A emen da ex ce tua ex pli ci ta men te a taxa de ilu -
mi na ção pú bli ca das re gras cons ti tu ci o na is res tri tas
quan do à ins ti tu i ção de ta xas em ge ral.

Pela re le vân cia do tema, es pe ro con tar com  o
apo io dos no bres pa res do Con gres so Na ci o nal para
a apro va ção des ta emen da cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 24 de no vem bro de  1999. –
De pu ta do Ju qui nha.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 149. Com pe te ex clu si va men te à União ins ti -

tu ir con tri bu i ções so ci a is, de in ter ven ção no do mí nio
eco nô mi co e de in te res se das ca te go ri as pro fis si o na -
is ou eco nô mi cas, como ins tru men to de sua atu a ção
nas res pec ti vas áre as, ob ser va do o dis pos to nos arts. 
146, III, e 150, I e III, e sem pre ju í zo do pre vis to o art.
195, § 6º, re la ti va men te às con tri bu i ções a que alu de
o dis po si ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e 
os Mu ni cí pio po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, co bra da
de seus ser vi do res, para o cus te io, em be ne fí cio des -
tes, de sis te mas de pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al.

Se ção II
Das Li mi ta ções do Po der de Tri bu tar

Art. 150. Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as as se -
gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:

 I – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta -
be le ça;



II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in tes 
que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi da
qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si o nal
ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te da de -
no mi na ção ju rí di ca  ren di men tos, tí tu los ou di re i tos;

III – co brar tri bu tos:
a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes

do iní cio da vi gên ci cia da lei que os hou ver ins ti tu í do
ou au men ta do;

b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja
sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu ou au men tou;

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
V – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so -

as ou bens, por meio de tri bu tos in te res ta du a is ou in -
ter mu ni ci pa is, res sal va da a co bran ça de pe dá gio pela 
uti li za ção de vias con ser va das pelo Po der Pú bli co;

VI – ins ti tu ir im pos tos so bre:
a) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços, uns dos ou -

tros;
b) tem plos de qual quer cul to;
c) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços dos par ti dos

po lí ti cos, in clu si ve suas fun da ções, das en ti da des
sin di ca is dos tra ba lha do res, das ins ti tu i ções de edu -
ca ção e de as sis tên cia so ci al, sem fins lu cra ti vos,
aten di dos os re qui si tos da lei;

d) li vros jor na is, pe rió di cos e o pa pel des ti na do
a sua im pres são.

§ 1º – A ve da ção do in ci so III, “b”, não se apli ca aos 
im pos tos pre vis tos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II.

§ 2º – A ve da ção do in ci so VI, “ a”, é ex ten si va às
au tar qui as e às fun da ções ins ti tu í das e man ti das pelo 
Po der Pú bli co, no que se re fe re ao pa tri mô nio, à ren -
da e aos ser vi ços, vin cu la dos a suas fi na li da des es -
sen ci a is ou  ou às de las de cor ren tes.

§ 3º – As ve da ções do in ci so VI, “a”, e do pa rá -
gra fo an te ri or não se apli cam ao pa tri mô nio, à ren da e 
aos ser vi ços, re la ci o na dos com ex plo ra ção de ati vi -
da des eco nô mi cas re gi das pe las nor mas apli cá ve is a
em pre en di men tos pri va dos, ou em que haja con tra -
pres ta ção ou pa ga men to de pre ços ou ta ri fas pelo
usuá rio, nem exo ne ra o pro mi ten te com pra dor da
obri ga ção de pa gar im pos to re la ti va men te ao bem
imó vel.

§ 4º As ve da ções ex pres sas no in ci so VI, alí ne -
as “b” e “c”  com pre en dem so men te o pa tri mô nio, a
ren da e os ser vi ços, re la ci o na dos com as fi na li da des
es sen ci a is das en ti da des ne las men ci o na das.

§ 5º A lei de ter mi na rá me di das para que os con -
su mi do res se jam es cla re ci dos acer ca dos im pos tos
que in ci dam so bre mer ca do ri as e ser vi ços.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 17-3-93:

“ § 6º Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re du ção de
base de cál cu lo, con ces são de cré di to pre su mi do,
anis tia ou re mis são, re la ti vas a im pos tos, ta xas ou
con tri bu i ções, só po de rá ser con ce di do me di an te lei
es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu le
ex clu si va men te as ma té ri as aci ma e nu me ra das ou o
cor res pon den te tri bu to ou con tri bu i ção, sem pre ju í zo
do dis pos to no ar ti go 155, § 2º, XII, g.”

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 3, de 17– 3-93:

“§ 7º A lei po de rá atri bu ir a su je i to pas si vo de
obri ga ção tri bu tá ria  con di ção de res pon sá vel pelo
pa ga men to de im pos tos ou con tri bu i ção, cujo fato
ge ra dor deva ocor rer pos te ri or men te, as se gu ra da a
ime di a ta e pre fe ren ci al res ti tu i ção da quan tia paga,
caso não se re a li ze o fato ge ra dor pre su mi do.”
............................. .......................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo -
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin -
tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 109, de 2001, de
au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy, que al te ra a Lei nº
9.096, de 19 de se tem bro de 1995, e a Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, para dis ci pli nar a re a li za ção
de ele i ções pri má ri as para a es co lha de can di da tos; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 188, de 2001, de
au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, que as se gu ra a ins -
ta la ção de Mu ni cí pi os cri a dos por Lei Esta du al.

Ten do sido apre ci a dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o
Pro je to de Lei do Se na do nº 188, de 2001, apro va do,
vai à Câ ma ra dos De pu ta dos; e o de nº 109, de 2001,
re je i ta do, vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 273, DE 2001

Alte ra a Lei nº 8.955, de 15 de de zem -
bro de 1994 (Lei de Fran qui as) para ve dar
a su blo ca ção de imó ve is, pelo fran que a -
dor, por va lor su pe ri or ao da lo ca ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:



Art. 1º A alí nea “ b” do in ci so VIII do art. 3º da Lei
nº 8.955, de 15 de de zem bro de 1994, pas sa a vi go rar 
com a se guin te re da ção:

Art. 3º...................................................
.............................................................
VIII – ....................................................
.............................................................
b) alu guel de equi pa men tos ou pon to

co mer ci al, sen do ve da do ao fran que a dor
su blo car imó vel ao fran que a do por vai r su -
pe ri or ao da lo ca ção. (NR)

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

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 8.245, de 18 de ou tu bro de 1991 (Lei de
Lo ca ções), em seu art. 21, veda a su blo ca ção por va -
lor su pe ri or ao da lo ca ção, pro i bin do ao lo ca dor o lu -
cro sem es for ço pes so al, às cus tas da mera es pe cu -
la ção imo bi liá ria.

No en tan to, é fre qüen te a prá ti ca de su blo ca ção
de imó ve is alu ga dos por fran que a do res a seus fran -
que a dos por pre ço su pe ri or ao da lo ca ção, mu i tas ve -
zes com di fe ren ças sig ni fi ca ti vas de va lor.

Qu es ti o na do, o Po der Ju di ciá rio tem ad mi ti do a
con du ta dos fran que a do res, ale gan do a es pe ci a li da -
de do con tra to de fran quia, que so men te se sub me te
ao re gi me da Lei de Fran qui as, omis sa so bre o tema
da su blo ca ção, não se apli can do à es pé cie a Lei de
Lo ca ções.

Não ve mos ra zão para ex cep ci o nar os con tra tos 
de fran quia da re gra ge ral que pro í be a su blo ca ção de 
imó ve is por va lor su pe ri or ao da lo ca ção, mo ti vo pelo
qual es ta mos sub me ten do a esta Casa o pre sen te
pro je to de lei, para o qual con ta mos com o apo io dos
ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 6 de de zem bro de 2001. –
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.955, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1994

Dis põe so bre o con tra to de fran quia 
em pre sa ri al (fran chi sing) 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. 3º Sem pre que o fran que a dor ti ver in te res se 

na im plan ta ção de sis te ma de fran quia em pre sa ri al,
de ve rá for ne cer ao in te res sa do em tor nar-se fran que -
a do uma cir cu lar de ofer ta de fran quia, por es cri to e

em lin gua gem cla ra e aces sí vel, con ten do obri ga to ri -
a men te as se guin tes in for ma ções:

I – his tó ri co re su mi do, for ma so ci e tá ria e nome
com ple to ou ra zão so ci al do fran que a dor e de to das
as em pre sas a que es te ja di re ta men te li ga do, bem
como os res pec ti vos no mes de fan ta sia e en de re ços;

II – ba lan ços e de mons tra ções fi nan ce i ras da
em pre sa fran que a do ra re la ti vos aos dois úl ti mos
exer cí ci os;

III –  in di ca ção pre ci sa de to das as pen dên ci as
ju di ci a is em que es te jam en vol vi dos o fran que a dor, as 
em pre sas con tro la do ras e ti tu la res de mar cas, pa ten -
tes e di re i tos au to ra is re la ti vos à ope ra ção, e seus
sub fran que a do res, ques ti o nan do es pe ci fi ca men te o
sis te ma da fran quia ou que pos sam di re ta men te vir a
im pos si bi li tar o fun ci o na men to da fran quia;
........................................ ............................................

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dis põe so bre as lo ca ções dos imó -
ve is ur ba nos e os pro ce di men tos a elas
per ti nen tes.

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. 21. O alu guel da su blo ca ção não po de rá ex -

ce der o da lo ca ção; nas ha bi ta ções co le ti vas mul ti fa -
mi li a res, a soma dos alu guéis não po de rá ser su pe ri or 
ao do bro do va lor da lo ca ção.

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to des te ar ti go 
au to ri za o su blo ca tá rio a re du zir o alu guel até os li mi -
tes nele es ta be le ci dos.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIOS

Ofí cio nº 1.648-L-PFL/01

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001
Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Dr. Go mes

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 ao De pu ta do Fran cis co Gar cia.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.



OF/GAB/I/Nº  338-PDT

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001

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

Fer nan do Co ru ja para in te grar, na con di ção de Su -
plen te, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men to Pú -
bli co e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Olím pio Pi res.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa  Exce lên cia pro tes tos 
de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do Miro
Te i xe i ra, Lí der do PDT.

OF. GL/PMDB/Nº 339 /01

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção do Se na do res Gil vam Bor ges
e Mar lu ce Pin to, como ti tu la res, em subs ti tu i ção, res -
pec ti va men te, aos Se na do res Sér gio  Ma cha do e Na -
bor Jú ni or, na Co mis são Mis ta, in cum bi da de exa mi -
nar e emi tir pa re cer a Me di da Pro vi só ria nº 2.218, de
4-9-2001, que “Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos mi li -
ta res do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as, fi -
can do a mes ma as sim cons ti tu í da:
Ti tu la res Su plen tes
Gil vam Bor ges Pe dro Si mon
Mar lu ce Pin to Ju vên cio da Fon se ca

Cor di al men te, – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te em
exer cí cio, Se na dor Edi son Lo bão, o Pre si den te do Se -
na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Ra -
mez Te bet, co mu ni cou à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia – fa zen do um con vi te ao seu Pre -
si den te para com pa re cer a esta so le ni da de – que
hoje, às 11 ho ras, será fe i ta a en tre ga pelo Pre si den te 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves,
de toda a ma té ria em der re dor da imu ni da de par la -
men tar. A tra mi ta ção des sa ma té ria teve iní cio nes ta
Casa e, de po is de so frer al te ra ções na Câ ma ra dos
De pu ta dos, vol ta hoje para ser en tre gue ofi ci al men te.

É um fato aus pi ci o so, por que se omi te a ori gem:
o Se na do Fe de ral. Foi aqui que ti ve ram iní cio as ma ni -
fes ta ções em der re dor da imu ni da de par la men tar,

com vá ri as emen das cons ti tu ci o na is, in clu si ve uma
de mi nha au to ria, ti ran do dos cri mes co muns a pos si -
bi li da de de se rem eles pro te gi dos pelo man to da imu -
ni da de par la men tar, que es ta va a se re ve lar im pu ni -
da de.

Como o con vi te é para as 11 ho ras e te nho uma
mis são fora do Se na do, co mu ni quei ao Pre si den te
Ra mez Te bet que ain da hoje será de sig na do o Se na -
dor José Fo ga ça para re la tar a ma té ria, por que foi
quem a re la tou no iní cio da sua tra mi ta ção nes ta
Casa. Por tan to, S. Exª é a pes soa mais in di ca da para
isso.

Além dis so, com bi na mos que, na quar ta-fe i ra, a
ma té ria será tra ta da ex tra pa u ta, ape sar de, em se tra -
tan do de emen da cons ti tu ci o nal, não mais po der ser
apro va da ain da este ano, por ca u sa do rito re gi men -
tal. Entre tan to, o Se na do cum pri rá com seu de ver.

Cum pri men to V. Exª, Se na dor Edi son Lo bão,
um dos que mais atu ou na Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia quan do as me di das con cer nen -
tes à imu ni da de par la men tar da vam os pri me i ros pas -
sos. Cum pri men to tam bém o Pre si den te do Se na do,
Se na dor Ra mez Te bet, e o Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, 
Dr. Ra i mun do Car re i ro, pela efi ciên cia com que essa
ma té ria foi tra ta da.

Era essa a co mu ni ca ção que me pa re cia im por -
tan te. Sen do a ma té ria en tre gue às 11 ho ras, o Pre si -
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia de sig na rá hoje mes mo um Re la tor. Se tudo cor -
rer bem, nós a apre ci a re mos na pró xi ma re u nião or di -
ná ria de quar ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, o que ob je ti va men te V. Exª co mu ni -
ca à Casa é que, re ce bi da hoje essa emen da cons ti -
tu ci o nal, que tem ori gem no Se na do – como lem bra
opor tu na men te -, ain da hoje ela será dis tri bu í da ao
Re la tor, Se na dor José Fo ga ça.

Re cor do a V. Exª, por igual, que teve ori gem no
Se na do essa emen da cons ti tu ci o nal que sus pen de
as imu ni da des par la men ta res para cri mes co muns,
ins ti tu to an ti go exis ten te em qua se to dos os pa í ses do 
mun do, mas que, em nos so caso, está sen do aper fe i -
ço a do para que so bre vi va ape nas a imu ni da de pela
emis são de pa la vras e vo tos no pró prio ple ná rio do
Con gres so Na ci o nal.

Em ver da de, essa emen da foi vo ta da com ex tre -
ma ra pi dez e por una ni mi da de no Se na do da Re pú bli -
ca, ten do sido en vi a da à Câ ma ra dos De pu ta dos, que
ago ra, de po is de um lon go de ba te, re tor na a emen da
ao Se na do para que seja apre ci a da, em ra zão das al -
te ra ções lá efe tu a das.



V. Exª, Se na dor Ber nar do Ca bral, atu ou de ma -
ne i ra sig ni fi ca ti va não ape nas na Cons ti tu in te, mas
tam bém em to dos os mo men tos aqui no Se na do Fe -
de ral, seja como Re la tor das ma té ri as mais im por tan -
tes, seja como Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, em al guns ca sos, até acu -
mu lan do a Pre si dên cia e a Re la to ria – como é o caso,
por exem plo, da re for ma do Po der Ju di ciá rio.

Con gra tu lo-me com to dos os Srs. Se na do res
pelo que ocor re e, em par ti cu lar, com V. Exª; com o
Se na dor José Fo ga ça, Re la tor da ma té ria; com o Se -
na dor Ro nal do Cu nha Lima, au tor e pri me i ro subs cri -
tor des sa emen da cons ti tu ci o nal; e com o Pre si den te
Ra mez Te bet.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pelo Blo co, como Lí -
der do PDT, por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos, nos ter mos do 
art. 14 do Re gi men to Inter no.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
pedi a pa la vra como Lí der por que sou mem bro ti tu lar
da CPI do Fu te bol, e os tra ba lhos es tão sen do aber -
tos pelo Se na dor Álva ro Dias.

Ve nho a esta tri bu na la men tar um epi só dio ocor -
ri do no meu Esta do e tra zer mi nhas des cul pas, em
nome do povo do Ama pá, ao Go ver no e ao povo in -
glês. Tra ta-se do as sas si na to do co man dan te do iate
de pes qui sas Se a mas ter, de ban de i ra in gle sa, que se
en con tra va fun de a do ao lar go do bal neá rio de Fa zen -
di nha, na ci da de de Ma ca pá. O co man dan te pre pa ra -
va-se para de i xar o Bra sil quan do foi as sas si na do por
pi ra tas.

Isso, sem dú vi da ne nhu ma, mos tra o agra va -
men to da vi o lên cia em nos so Esta do. Ao des cul -
par-me, em nome do povo do Ama pá, com o Go ver no
in glês e ao dis cor rer so bre esse epi só dio – jus ti fi ca rei
por que o faço –, so li ci to ao Go ver na dor do Esta do,
João Alber to Ca pi be ri be, que tome to das as pro vi dên -
ci as para apu rar o fato, haja vis ta que a vi o lên cia
tem-se agra va do de ma ne i ra in con tro lá vel no Esta do
do Ama pá. Como um Esta do que se pro põe a de sen -
vol ver o tu ris mo pode con vi ver com esse tipo de acon -
te ci men to, que de ni gre a sua ima gem? Res ta-me
ape nas la men tar esse acon te ci men to.

O co man dan te do na vio in glês de ti nha o tí tu lo
de Sir. Por tan to, ti nha vin cu la ção di re ta ao Go ver no
in glês. O na vio, que en trou no Bra sil pelo por to de São 
Se bas tião, di ri gia-se à Ve ne zu e la. Encon tra vam-se
pre sen tes, pelo me nos, dez ci en tis tas e pro fis si o na is

da BBC de Lon dres e da Dis co very Chan nel, emis -
so ra de te le vi são in gle sa.

O epi só dio, sem dú vi da ne nhu ma, terá re per -
cus são in ter na ci o nal. Faço um ape lo tam bém ao Mi -
nis tro Cel so La fer no sen ti do de que en tre em con ta to, 
ime di a ta men te, com o Go ver no do Ama pá, para que
não ape nas as in ves ti ga ções, mas tam bém to das as
pro vi dên ci as que di zem res pe i to ao fato, in clu si ve ao
trans por te do cor po do co man dan te mor to, se jam to -
ma das pelo Go ver no bra si le i ro por in ter mé dio do Ita -
ma raty.

Como dis se, o co man dan te as sas si na do de ti -
nha o tí tu lo no bi liá rio de Sir, con ce di do so men te a
quem se des ta ca ser vin do Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca, a 
Ra i nha Eli za beth II. 

La men to tra zer esta no tí cia ao Se na do Fe de ral
e ao Bra sil. Faço-o por que, sen do ma té ria que terá re -
per cus são na ci o nal e in ter na ci o nal, tra go as des cul -
pas ne ces sá ri as ao povo e ao Go ver no in glês em
nome do povo do Ama pá. Essa ma té ria está pu bli ca -
da no Diá rio do Ama pá  de hoje, jor nal de gran de cre -
di bi li da de e gran de cir cu la ção no Esta do, de pro pri e -
da de do jor na lis ta Luiz Melo. Pro cu rei cer ti fi car-me
dos por me no res do fato an tes de pro nun ci ar-me no
Se na do Fe de ral.

Fi cam aqui os vo tos de con do lên ci as, por tan to.
Sei que mi lha res de as sas si na tos es tão acon te cen do
no Ama pá, dia a dia. Fa zer re fe rên cia ao as sas si na to
de um in glês pa re ce algo não mu i to ade qua do para
um Se na dor ama pa en se, mas, pela re per cus são que
o fato terá, pelo as pec to ne ga ti vo que pode tra zer,
pre o cu po-me e por isso tra go aqui as des cul pas do
povo do Ama pá.

Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res
para uma co mu ni ca ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel, Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de se jo fa lar so bre a cri se
que se aba teu so bre a Trans bra sil. Essa com pa nhia
aé rea tra di ci o nal e tão que ri da dos bra si le i ros re sol -
veu, de vi do a suas di fi cul da des fi nan ce i ras, sus pen -
der suas ati vi da des por tem po in de ter mi na do. Isso
oca si o nou, sem dú vi da al gu ma, gran de per da para
seus ser vi do res e para os pas sa ge i ros que já ha vi am
ad qui ri do bi lhe tes, con fi an tes na con ti nu i da de dos
tra ba lhos da Trans bra sil. Tam bém ge rou, pe ran te a
so ci e da de bra si le i ra, uma ex pec ta ti va bas tan te ne ga -
ti va quan to aos des ti nos de nos sas com pa nhi as aé re -



as, que, como sa be mos, es tão pas san do por sé ri as
di fi cul da des, de cor ren tes de vá ri as co i sas: má ad mi -
nis tra ção, alta exa ge ra da do pre ço dos com bus tí ve is
e, tam bém, um fa tor que, se fos se re sol vi do, aju da ria,
e mu i to, as com pa nhi as aé re as, que é o res sar ci men -
to do ICMS pe los Go ver nos Esta du a is. 

Se gun do as com pa nhi as aé re as, tais Go ver nos
co bra ram-lhes in de vi da men te e apli ca ram alí quo tas
do ICMS so bre as pas sa gens que fo ram ven di das du -
ran te al guns anos. Se gun do as in for ma ções da pró -
pria Trans bra sil, pelo me nos 335 mi lhões de re a is te ri -
am sido pa gos a mais a Go ver nos dos Esta dos. 

Sr. Pre si den te, essa cri se pode ter con se qüên ci -
as im pre vi sí ve is. Ela pode alas trar-se e fe char ou tras
com pa nhi as. Quem ga nha ria com isso? Na tu ral men -
te as com pa nhi as es tran ge i ras, as com pa nhi as in ter -
na ci o na is que des cem as suas ae ro na ves em nos so
ter ri tó rio, em de tri men to do em pre go, que será pre ju -
di ca do. Mi lha res e mi lha res de bra si le i ros per de rão
seus pos tos de tra ba lho. Enquan to isso, o Go ver no
Fe de ral sim ples men te lava as mãos e diz que não tem 
nada a ver com o fato. Como não, Sr. Pre si den te? É
ne ces sá ria uma in ter ven ção pron ta e enér gi ca do Go -
ver no Fe de ral para es tan car a cri se. Não digo que o
Go ver no Fe de ral vá to mar di nhe i ro do Te sou ro Na ci o -
nal e en tre gar às com pa nhi as aé re as, mas é pre ci so
que haja in ter fe rên cia dele no sen ti do de so lu ci o nar
pen dên ci as, de con ce der mais pra zo para o pa ga -
men to das dí vi das.

Se isso es ti ves se acon te cen do nos Esta dos
Uni dos, o Pre si den te da Re pú bli ca es ta ria pre o cu pa -
do. É bom lem brar que após o aten ta do ao World Tra -
de Cen ter e ao Pen tá go no as com pa nhi as aé re as
ame ri ca nas mer gu lha ram numa cri se sem pre ce den -
tes. E o que fez o Go ver no dos Esta dos Uni dos? Inter -
ve io para que as com pa nhi as não que bras sem di an te
do medo, do pa vor ge ne ra li za do que se es pa lhou na -
que le país após os aten ta dos ter ro ris tas. 

Ao con clu ir, Sr. Pre si den te, pois, as sim como V.
Exª, sou cum pri dor do Re gi men to, de se jo pon de rar
ao Go ver no Fe de ral, ao Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, que, por meio dos ór gãos com pe ten tes, 
pro cu re me i os de ate nu ar a cri se. que pro vo ca o de -
sem pre go, que fe cha em pre sas. O Go ver no já in ter -
ve io em ou tras áre as. Por exem plo, em pre gou US$20
bi lhões para sal var os ban cos. Nos sas com pa nhi as
aé re as es tão fe chan do. Da qui a pou co, para que eu
pos sa vi a jar para Ser gi pe te rei de uti li zar uma das
com pa nhi as ame ri ca nas em que os ter ro ris tas as sas -
si na ram pes so as ino cen tes.

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

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – 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. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta -
ria que V. Exª me ins cre ves se para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri to.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, da mes ma for ma, peço que faça mi nha
ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri to, igual men te.

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 Car los Pa tro cí -
nio. 

S. Exª dis põe de vin te 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, gos ta ria, nes ta
opor tu ni da de, de la men tar o in fa us to acon te ci men to
ocor ri do no iní cio des ta se ma na em meu que ri do To -
can tins, mais pre ci sa men te na Be lém-Bra sí lia, es tra -
da da in te gra ção na ci o nal, que se rom peu em tor no
do qui lô me tro 421, du ran te a no i te, pois o acú mu lo de
água era mu i to ma i or do que a ca pa ci da de do bu e i ro.
A rup tu ra des se tre cho da Be lém-Bra sí lia fez com que 
vá ri os car ros ca ís sem den tro da que le pre ci pí cio. Fo -
ram re gis tra das qua tro mor tes, e al guns cor pos só vi -
e ram a ser res ga ta dos on tem.

Te mos ocu pa do esta tri bu na fre qüen te men te,
Sr. Pre si den te, para de plo rar as con di ções das nos -
sas ro do vi as fe de ra is. A Be lém-Bra sí lia, ou a BR-153,
que vai do Rio Gran de do Sul até Ma ra bá, no Pará, foi
cons tru í da ain da na dé ca da de 50 pelo nos so que ri do 
Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek. Asfal ta da en tre
1972 e 1974, daí para cá só even tu al men te ope ra -
ções para ta par bu ra cos fo ram re a li za das. O flu xo de
ve í cu los, cada vez mais pe sa do, cada vez ma i or, está
fa zen do com que a Be lém-Bra sí lia ve nha ce i fan do
inú me ras vi das, o que é mu i to tris te. Tam bém têm au -
men ta do mu i to as des pe sas dos ca mi nho ne i ros, so -
bre tu do o cus to dos fre tes, de vi do aos es tra gos, às
ava ri as nos ca mi nhões, nas car re tas e até nos car ros
de pas se io.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de ape lar ao Mi nis tro
Inte ri no dos Trans por tes para que, por meio da Con -
tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co, a
Cide, cri a da ago ra com a fle xi bi li za ção do mo no pó lio



da Pe tro bras, re cur sos que se gu ra men te o Go ver no
ar re ca da rá – mais de R$1 bi lhão – e que se rão des ti -
na dos às ro do vi as fe de ra is se jam tam bém des ti na dos 
à Be lém-Bra sí lia. A jus ti fi ca ti va são as for tes chu vas
que caem no nor te do Bra sil, so bre tu do no meu Esta -
do, e no Ma ra nhão e no Esta do do Pará, as qua is cer -
ta men te oca si o na rão no vas ocor rên ci as. 

Ape lo, en tão, ao Mi nis tro para que pro mo va a
nor ma li za ção do trá fe go que, em um pri me i ro mo -
men to, foi des vi a do, pro vo can do fila de mais de 10
qui lô me tros, sen do que os des vi os cer ta men te pro vo -
ca rão mu i tos trans tor nos aos mo to ris tas.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de abor dar um as sun to
que diz res pe i to ao abu so que se pra ti ca con tra a po -
pu la ção bra si le i ra. Ti ve mos no tí cia de que os pre ços
dos me di ca men tos su bi ram re cen te men te, al guns até 
300%. Isso é um ab sur do! É ne ces sá rio que os ór -
gãos de de fe sa do con su mi dor to mem as pro vi dên ci -
as de vi das.

“Ge né ri cos são ir re ver sí ve is!” Com essa fra se, o 
Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, re su miu a con so li da -
ção e a evo lu ção da Po lí ti ca de Me di ca men tos Ge né -
ri cos no Bra sil. Em en tre vis ta à im pren sa, o Mi nis tro
res sal tou que, em me nos de dois anos, a re cep ti vi da -
de do povo bra si le i ro per mi tiu que exis tam, hoje, 424
des ses me di ca men tos re gis tra dos na Agên cia Na ci o -
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa).

Co me ça mos com 30 anos de atra so em re la ção
aos Esta dos Uni dos, mas lá, como em ou tros pa í ses
de sen vol vi dos, a par ti ci pa ção dos ge né ri cos no mer -
ca do de mo rou mais de 10 anos.

Acre di to que, atu al men te, o que mais di fe ren cia
os ge né ri cos dos re mé di os de mar ca é o pre ço, em
mé dia 40% me nor. Isso, é ób vio, fez com que a pre fe -
rên cia da po pu la ção co me ças se a se de fi nir em fa vor
des ses pro du tos. Não po de ria, é cla ro, ser de ou tro
modo em um País onde os pre ços de re mé di os co -
muns che gam a su bir até 368%. Isso ocor reu, Sr. Pre -
si den te, após o Go ver no ter au to ri za do um au men to
de ape nas 3,79%, re cen te men te.

Pes qui sa re a li za da pelo Con se lho Re gi o nal de
Far má cia do Dis tri to Fe de ral/Insti tu to de De fe sa dos
Usuá ri os de Me di ca men tos ava li ou 10 mil itens. Iden -
ti fi cou que, den tre es ses, 7.044 so fre ram re a jus tes,
dos qua is 2.105 aci ma do per cen tu al au to ri za do pelo
Go ver no. O Con se lho atri bui esse ver da de i ro as sal to
à fal ta de fis ca li za ção dos pre ços dos me di ca men tos
– res pon sa bi li da de da Anvi sa.

O Pre si den te do Con se lho Re gi o nal de Far má -
cia do Dis tri to Fe de ral, Dr. Antô nio Bar bo sa, em de -
cla ra ções aos jor na is des ta ci da de, pede a pu ni ção

de to dos os res pon sá ve is, la bo ra tó ri os e ór gãos fis ca -
li za do res, e aler ta que a in fra ção é du pla:

A pri me i ra por que, por meio de uma re so lu ção,
o Go ver no der ru bou a Lei nº 10.213, que de ter mi na va 
o con ge la men to dos pre ços dos re mé di os até de zem -
bro de 2002. A se gun da é com re la ção ao au men to
abu si vo, su pe ran do os 3,79% de ter mi na dos pela
mes ma re so lu ção.

Ao acu sar a Anvi sa de cum pli ci da de com os la -
bo ra tó ri os no re a jus te exa ge ra do, o Pre si den te do
Con se lho Re gi o nal de Far má cia do Dis tri to Fe de ral
es cla re ceu que fór mu las, em ba la gens, do sa gem e
con cen tra ção só são al te ra das com a per mis são da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, 28 la bo ra tó ri -
os são sus pe i tos de au men tar e ar re don dar pre ços, ir -
re gu lar men te, de 214 re mé di os, nos me ses de ou tu -
bro e no vem bro. Caso es sas im pro pri e da des se jam
com pro va das pela Se cre ta ria Exe cu ti va da Câ ma ra
de Me di ca men tos, os la bo ra tó ri os po de rão pa gar
mul tas de até R$3,192 mi lhões.

Ou tra gra ve de nún cia do Con se lho Re gi o nal de
Far má cia do Dis tri to Fe de ral se re fe re ao cha ma do
pro ces so de ma qui a gem de mu i tos me di ca men tos:
pe que nas al te ra ções na fór mu la ou na apre sen ta ção,
au to ri za das, que per mi tem a ele va ção dos pre ços.
Com es sas mo di fi ca ções mí ni mas, os fa bri can tes
con se gui ram no vos re gis tros e, em con se qüên cia,
no vos pre ços.

Se esse pro ces so de mó di cas e su ces si vas al te -
ra ções for con si de ra do de for ma re tro a ti va, per ce be -
re mos que 140 me di ca men tos fo ram re a jus ta dos
ape nas no mês de agos to. Obser van do um pe río do
mais am plo, des de ju lho, ve ri fi ca re mos que o to tal de
re mé di os ma qui a dos pas sa de mil.

Sr. Pre si den te, pode pa re cer es tra nho que o ór -
gão res pon sá vel não per ce ba es sas mu dan ças ou
con cor de com elas, tão fre qüen tes – pode-se até di -
zer cos tu me i ras –, mas o Pre si den te do Con se lho Re -
gi o nal de Far má cia es cla re ce: “O Go ver no ga nha, por 
cada novo re gis tro, de R$30 a R$100 mil.”

O Sr. Antô nio Bar bo sa aler ta para ou tro as pec to
mu i to sé rio e pou co con si de ra do do pro ble ma. No
Bra sil, a au to me di ca ção, bem como a su ges tão de re -
mé di os por far ma cêu ti cos e até por sim ples bal co nis -
tas é uma re a li da de, e to dos sa be mos dis so. No caso
de uma des sas al te ra ções de fór mu la não ser in for -
ma da ao pa ci en te, o ris co é bas tan te gran de e as con -
se qüên ci as po dem ser gra ves. Esses da nos com pre -
en dem des de a não-ocor rên cia do efe i to de se ja do, se 
a con cen tra ção ti ver sido re du zi da, até uma dose le -
tal, se a con cen tra ção ti ver sido au men ta da.



Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver -
no pre ci sa con si de rar a si tu a ção dos anal fa be tos, in -
ca pa zes de ler ao me nos o nome do me di ca men to
que es tão com pran do; ex pos tos às in fluên ci as de
qual quer ven de dor de bal cão, por me nos qua li fi ca do
que seja; con de na dos a com prar sem pre o re mé dio
mais ba ra to, que, mes mo as sim, ge ral men te, está aci -
ma de suas pos si bi li da des fi nan ce i ras.

É ne ces sá rio, ou tros sim, le var em con ta as ne -
ces si da des dos apo sen ta dos, dos ido sos em ge ral.
Sa be mos que exis te uma re la ção in ver sa en tre ida de
e sa ú de: quan to mais ve lho o in di ví duo, me nos re sis -
tên cia o or ga nis mo tem. Se a essa re la ção per ver sa
se acres cem a po bre za, as di fi cul da des e a fal ta de di -
nhe i ro, te mos aí o qua dro da ve lhi ce no Bra sil. E ago -
ra ela, a ve lhi ce, tam bém está ame a ça da pe las al te ra -
ções nos me di ca men tos de que ne ces si ta para man -
ter-se viva por mais al gum tem po.

Não é sem mo ti vos, no bres Se na do res, que a
fra gi li da de, o cal ca nhar de Aqui les do atu al Go ver no é 
a área so ci al. Dis to to dos es ta mos ci en tes. Entre tan -
to, e pa ra do xal men te, do cu men to do Obser va tó rio da
Ci da da nia/So ci al Watch há pou co di vul ga do re ve lou
que os in di ca do res so ci a is bra si le i ros se apro xi ma -
ram das me tas es ta be le ci das em con fe rên cia da
ONU. Em al gu mas de las, che ga mos a su pe rar os
Esta dos Uni dos. Nos sos prin ci pa is re sul ta dos se en -
con tram nas áre as de edu ca ção e sa ú de; no que si to
sa ú de in fan til, o Bra sil su pe rou os ob je ti vos fi xa dos;
quan to à sa ú de e es pe ran ça de vida, hou ve al gum
avan ço no rit mo dos pro gra mas e qua se atin gi mos a
meta.

Tam bém o IBGE di vul gou, no dia 3 des te mês de 
de zem bro, que a ex pec ta ti va de vida em nos so País
au men tou em dois anos e sete me ses. Deve-se tal re -
sul ta do, prin ci pal men te, aos avan ços da me di ci na e à
re du ção da mor ta li da de in fan til.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, temo que
os pró xi mos re la tó ri os na ci o na is e in ter na ci o na is
apre sen tem um re tro ces so nos atu a is re sul ta dos. Se
con ti nu a rem os ab sur dos de re mé di os ma qui a dos e o 
au men to es pú rio dos pre ços, em bre ve os ín di ces de
mor ta li da de in fan til e adul ta se ele va rão.

Qu e ro res sal tar que, se gun do a pes qui sa do
Con se lho Re gi o nal de Far má cia do Dis tri to Fe de ral,
até os ge né ri cos es tão sen do re a jus ta dos sem fis ca li -
za ção.

Srªs e Srs. Se na do res, per mi tam-me ob ser var:
de ve mos, que re mos e pre ci sa mos eli mi nar a po bre -
za; não os po bres. É per fe i ta men te apli cá vel, nes se
con tex to, a já fa mo sa fra se do ân co ra Bó ris Ca soy: É
uma ver go nha!

Em be ne fí cio do povo bra si le i ro e pre o cu pa do,
es pe ci al men te, com as cri an ças, as ges tan tes e os
ido sos, so li ci to à Mesa des ta Casa e do Con gres so e
a cada Se na dor, em par ti cu lar, que acom pa nhem
aten ta men te as in ves ti ga ções que o Mi nis té rio Pú bli -
co Fe de ral e a Câ ma ra de Me di ca men tos de vem re a -
li zar.

O povo bra si le i ro está far to de de nún ci as, es -
cân da los e in ves ti ga ções não con clu si vas; em suma,
da im pu ni da de ge ne ra li za da. Esta é, in fe liz men te,
uma das ca rac te rís ti cas ne ga ti vas des te País, que
nos re ba i xa aos olhos da nos sa pró pria gen te e tam -
bém das na ções de sen vol vi das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é hora de
se apu ra rem as res pon sa bi li da des e de se pu ni rem
to dos os cul pa dos.

É a sa ú de do nos so povo que está em jogo!
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa -
tro cí nio, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra, como Lí der do PMDB, à
Se na do ra Mar lu ce Pin to.

V. Exª terá cin co mi nu tos para fa zer o seu dis cur -
so.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, atro pe lan do qual quer tipo de bom
sen so, sem ne nhum am pa ro nos cam pos da ló gi ca e
da ra ci o na li da de, mais uma vez a Fu nai mira Ro ra i ma 
com sua in con se qüen te po lí ti ca de de mar ca ção pura
e sim ples de ter ras in dí ge nas.

Des ta vez, não sa tis fe i tos com os es tra gos so ci -
a is e eco nô mi cos ca u sa dos à so ci e da de ro ra i men se
pela li ti gi o sa e até hoje não re sol vi da ques tão da área
Ra po sa/Ser ra do Sol, os di ri gen tes da Fu nai abrem
nova fren te de ba ta lha con tra nos so povo: por meio da 
Por ta ria nº 824, de 11 de ou tu bro pas sa do, cri ou um
gru po de es tu do para de li mi tar mais uma área in dí ge -
na em Ro ra i ma, con tí gua às áre as de São Mar cos e
Ra po sa, de no mi na da “Área Indí ge na Ana rô, do Gru -
po Ma cu xi”.

Esse novo “cir co da dis cór dia”, Sr. Pre si den te,
foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União do dia 15 de
ou tu bro re cém-pas sa do e, a bem da ver da de, é um
amon to a do de eva si vas onde, de con cre to, só vis lum -
bra mos seu nú me ro e a data de sua pu bli ca ção.



Sem ar ra zo a do al gum, sem jus ti fi ca ti vas, sem
ra zões mí ni mas para nor te ar uma de ci são des se vul -
to – que é a de cer ce ar todo um povo de usu fru ir um
di re i to ina li e ná vel –, um úni co mo ti vo po de mos apon -
tar para tão pre ci pi ta da de ci são: a re cen te Lei nº
10.304, de 2001, ori gi ná ria de um pro je to de mi nha
au to ria, que trans fe riu para Ro ra i ma as ter ras até en -
tão per ten cen tes à União.

Não te nho dú vi das dis so, Sr. Pre si den te: essa
por ta ria da Fu nai foi as si na da exa ta men te um dia
após a apro va ção, aqui no Se na do, da que le meu pro -
je to.

Por esse mo ti vo é que vim ago ra a esta tri bu na.
Qu e ro in for mar ao povo de Ro ra i ma que já es tou to -
man do as de vi das pro vi dên ci as no sen ti do de es tan -
car mais essa in ves ti da da Fu nai.

Ante on tem mes mo es ti ve com o Mi nis tro da Jus -
ti ça, a quem fiz lon go e mi nu ci o so re la to da ques tão.
Além de ve e men te ma ni fes ta ção de con tra ri e da de a
mais esse ab sur do, de i xei tam bém com o Mi nis tro um
mapa onde es tão re gis tra das to das as áre as in dí ge -
nas já de mar ca das e em pro ces so de de mar ca ção
em nos so Esta do.

Nos dias de hoje, Sr. Pre si den te, Ro ra i ma con ta
ape nas com 40% de suas ter ras para aten der to das
as de man das da so ci e da de. Os ou tros 60% es tão as -
sim re ser va dos: 

– 45% em áre as in dí ge nas, quan do os ín di os re -
pre sen tam pou co mais de 5% da po pu la ção do Esta do.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem a pa la vra 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,
há um mo ti vo ur gen te para eu ter pe di do a pa la vra
pela or dem. 

Pelo que aca ba de re la tar o Se na dor Ro ber to
Re quião, a so lu ção des te pro ble ma virá em be ne fí cio
de V. Exª, Se na do ra Mar lu ce Pin to. 

Sr. Pre si den te, nun ca ocor reu isso an tes. A ses -
são do Se na do não está sen do trans mi ti da ao vivo,
está sen do trans mi ti da a CPI do Fu te bol. 

E faço isso em be ne fí cio de V. Exª, Se na do ra
Mar lu ce Pin to, pois há V. Exª de com pre en der que o
pro nun ci a men to que faz de ve ria es tar sen do trans mi -
ti do ao vivo.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Eu
agra de ço a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Se na dor Ro ber to Re quião aca ba de ob ser var que a 
TV Se na do está trans mi tin do a CPI do Fu te bol, o que

nun ca ocor reu an tes. A ses são do Se na do ao vivo
sem pre tem pre ce dên cia e pri o ri da de ab so lu ta. Por
essa ra zão, pedi a pa la vra, pois achei que de ve ria
aler tar a Casa, in clu si ve em nome da Se na do ra Mar -
lu ce Pin to, que fala pela Li de ran ça do PMDB. 

O mé ri to é do Se na dor Ro ber to Re quião, Sr.
Pre si den te

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Mu i -
to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Edu ar do Su plicy, eu gos ta ria de agra -
de cer a V. Exª, e nós já pro vi den ci a mos jun to à con -
sul to ria da Mesa a trans mis são ime di a ta dos tra ba -
lhos do nos so Ple ná rio.

Con ti nua com a pa la vra a Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, como é um as sun to de tan ta im por tân cia
para o nos so Esta do, eu gos ta ria, se pos sí vel fos se,
de aguar dar a trans mis são. Eu es ti ve no Esta do na
se ma na pas sa da, con vi da da pela Assem bléia Le gis -
la ti va a ir àque la ins ti tu i ção onde se en con tra vam os
fa zen de i ros, que es ta vam mu i to pre o cu pa dos com a
de mar ca ção da área, por que es tão cor ren do um sé rio 
ris co de te rem de sair de lá.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria que meu pro nun ci a -
men to fos se trans mi ti do pela te le vi são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na do ra Mar lu ce Pin to, es ta mos ve ri fi can do
se re al men te essa in for ma ção pro ce de, uma vez que
há uma ou tra in for ma ção de que um fun ci o ná rio te ria
in clu í do um ca nal, que não o do ple ná rio, em que não
apa re ce a ima gem dos nos sos tra ba lhos. Mas já está
tudo em or dem. V. Exª pode dar con ti nu i da de ao seu
pro nun ci a men to, no qual es ta mos mu i to in te res sa -
dos. V. Exª pode re co me çar. Eles es ta vam as sis tin do
a um ou tro ca nal, se gun do in for ma ção que es ta mos
re ce ben do.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, mu i to obri ga da pela de fe rên cia. Agra de ço 
aos meus no bres Co le gas a com pre en são. Agra de ço
prin ci pal men te ao Se na dor Edu ar do Su plicy, que to -
mou a ini ci a ti va da ad ver tên cia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, atro pe -
lan do qual quer tipo de bom sen so, sem ne nhum am -
pa ro nos cam pos da ló gi ca e da ra ci o na li da de, mais
uma vez, a Fu nai mira Ro ra i ma com sua in con se -
qüen te po lí ti ca de de mar ca ção pura e sim ples de ter -
ras in dí ge nas.

Des ta vez, não sa tis fe i tos com os es tra gos so ci -
a is e eco nô mi cos ca u sa dos à so ci e da de ro ra i men se
pela li ti gi o sa e até hoje não re sol vi da ques tão da área



Ra po sa/Ser ra do Sol, os di ri gen tes da FUNAI abrem
nova fren te de ba ta lha con tra nos so povo: pela Por ta -
ria nº 824, de 11 de ou tu bro pas sa do, cri ou-se um
gru po de es tu do para de li mi tar mais uma área in dí ge -
na em Ro ra i ma, con tí gua às áre as de São Mar cos e
Ra po sa, de no mi na da “Área Indí ge na Ana rô, do Gru -
po Ma cu xi”.

Esse novo “Cir co da Dis cór dia”, Sr. Pre si den te,
foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União do dia 15 de
ou tu bro re cém-pas sa do e, a bem da ver da de, é um
amon to a do de eva si vas onde, de con cre to, só vis lum -
bra mos seu nú me ro e a data de sua pu bli ca ção.

Sem ar ra zo a do al gum, sem jus ti fi ca ti vas, sem
ra zões mí ni mas para nor te ar uma de ci são des se vul -
to – que é a de cer ce ar todo um povo de usu fru ir um
di re i to ali e ná vel –, um úni co mo ti vo po de mos apon tar
para tão pre ci pi ta da de ci são: a re cen te Lei nº 10.304,
de 2001, ori gi ná ria de um pro je to de mi nha au to ria
que trans fe riu para Ro ra i ma as ter ras até en tão per -
ten cen tes à União.

Não te nho dú vi das dis to, Sr. Pre si den te: essa por -
ta ria da Fu nai foi as si na da exa ta men te um dia após a
apro va ção, aqui no Se na do, da que le meu pro je to.

Por esse mo ti vo, ve nho ago ra a esta tri bu na. Qu -
e ro in for mar ao povo de Ro ra i ma que já es tou to man -
do as de vi das pro vi dên ci as no sen ti do de es tan car
mais essa in ves ti da da Fu nai.

Ante on tem mes mo, es ti ve com o Mi nis tro da
Jus ti ça, a quem fiz lon go e mi nu ci o so re la to so bre a
ques tão. Além de ve e men te ma ni fes ta ção de con tra ri -
e da de a mais esse ab sur do, de i xei tam bém com o Mi -
nis tro um mapa onde es tão re gis tra das to das as áre -
as in dí ge nas já de mar ca das e em pro ces so de de -
mar ca ção em nos so Esta do.

Nos dias de hoje, Sr. Pre si den te, Ro ra i ma con ta
ape nas com 40% de suas ter ras para aten der a to das
as de man das da so ci e da de. Os ou tros 60% es tão as -
sim re ser va dos:  45% em áre as in dí ge nas, quan do os
ín di os re pre sen tam pou co mais de 5% da po pu la ção
do nos so Esta do; 6% são re ser vas eco ló gi cas in to cá -
ve is; ou tros 6% são áre as ala ga das; 2% re pre sen tam
áre as mon ta nho sas; e 1% é re ser va es tra té gi ca das
For ças Arma das.

Por tan to, nes te mo men to, digo aos ro ra i men ses
que já es tou em ação. Estou, des de o dia 4, so man do as
for ças ne ces sá ri as, onde es ti ve rem, para im pe dir que
mais essa in sen sa tez seja co me ti da con tra Ro ra i ma.

Tive óti ma re cep ção por par te do Mi nis tro da
Jus ti ça, que, com se re ni da de, ou viu mi nhas pre le -
ções. Con fio em sua sen si bi li da de e que ro con tar com 
sua mais ágil ação para es tan car mais essa in jus ti ça
da Fu nai con tra nos so povo. S. Exª so li ci tou-me, por

es cri to, um re la tó rio cir cuns tan ci a do da ques tão, o
qual fa rei o mais rá pi do pos sí vel.

Di an te dis so, que ro e pre ci so con tar com a so li -
da ri e da de de meus co le gas Se na do res e tam bém de
V. Exª, Sr. Pre si den te, para que una mos for ças em
des fa vor de mais esse des man do.

Não mais po de mos per mi tir que a Fu nai tri pu die
so bre nos sa so be ra nia, so bre pu je nos sa von ta de e
so bre po nha o di re i to e a jus ti ça, como se aci ma da
bem e do mal es ti ves se.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, hoje mais um
Se na dor de Ro ra i ma usa rá da tri bu na para fa lar exa -
ta men te so bre os pro ble mas cri a dos pela Fu nai no
nos so Esta do.

Eu gos ta ria de, nes te mo men to, so li ci tar aos no -
bres Pa res des ta Casa que nos una mos. Não so mos
con trá ri os aos ín di os. Mu i to pelo con trá rio, da mos
mu i ta co ber tu ra às co mu ni da des in dí ge nas do nos so
Esta do. Digo, de pú bli co, por que sei que al guns de ve -
rão es tar me ou vin do, que a ma i o ria das co mu ni da -
des in dí ge nas de Ro ra i ma não ace i ta a de mar ca ção
da área con tí nua. O que elas que rem re al men te é
con vi ver com a so ci e da de não-ín dia, para con tri bu ir
não só para o de sen vol vi men to do nos so Esta do, mas 
tam bém para seu pró prio pro gres so e para o sus ten to 
de suas fa mí li as. Se elas fos sem de pen der da Fu nai,
nem sei se te ri am con di ções de so bre vi vên cia. São o
Go ver no do Esta do e as au to ri da des ro ra i men ses
que dão gua ri da às co mu ni da des in dí ge nas da nos sa
re gião. Não há co o pe ra ção por par te da Fu nai. Ape -
nas uns pou cos ín di os re ce bem pas sa gens para vi a -
jar até para o ex te ri or, para for mar uma pe que no gru -
po de ín di os con tra os não-ín di os.

Des de que che guei a Ro ra i ma, há 22 anos,
acom pa nho a si tu a ção das co mu ni da des in dí ge nas,
que vi vi am har mo ni ca men te com os fa zen de i ros. Tra -
ba lha ram para au men tar o re ba nho do Esta do, sem -
pre na mais pa cí fi ca con vi vên cia. Hoje, por in ter fe rên -
cia de al gu mas ONGs que es tão se ins ta lan do lá, está 
mu dan do a si tu a ção de con vi vên cia en tre in dí ge nas e 
não-ín di os.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, pelo que me
foi con ce di do an te ri or men te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Edu ar do Su plicy, in for mo – por que te -
nho cer te za de que V. Exª não ti nha co nhe ci men to
dis so – que os tra ba lhos da Casa es ta vam sen do
trans mi ti dos des de o iní cio pela TV Se na do. É esta a
ori en ta ção da Mesa: dar sem pre pri o ri da de aos tra ba -
lhos e aos dis cur sos pro nun ci a dos em ple ná rio pe las
Srªs Se na do ras e pe los Srs. Se na do res. V. Exª re ce -
beu uma in for ma ção equi vo ca da.



O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
agra de ço a pro vi dên cia e a in for ma ção, mas es cla re -
ço que o Se na dor Ro ber to Re quião e eu agi mos de
boa-fé. Ao ver o apa re lho de te le vi são sem pre li ga do
no ple ná rio do Se na do Fe de ral, ob ser van do que es ta -
va sen do trans mi ti da a re u nião da CPI, o Se na dor Ro -
ber to Re quião pen sou que se tra tas se da TV Se na do, 
mas era a Glo bo News. Foi de boa-fé que cha ma mos a 
aten ção para esse fato. Fe liz men te, o erro não ocor -
reu.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Escla re ci do e su pe ra do o fato, agra de ço a V.
Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Anto 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, do PFL de Ro ra i ma, por 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, por fe liz
co in ci dên cia, usou a pa la vra an tes de mim a Se na do -
ra Mar lu ce Pin to, pela Li de ran ça do PMDB, fa lan do
so bre tema que eu me ha via pre pa ra do para abor dar
no dia de hoje. A emi nen te Se na do ra Mar lu ce Pin to,
que está no Se na do Fe de ral há onze anos, in sis ten te -
men te vem ba ta lhan do para en con trar uma so lu ção
har mô ni ca para o pro ble ma re la ti vo às ter ras in dí ge -
nas e às ter ras re ser va das ao res tan te da po pu la ção
do Esta do de Ro ra i ma.

O pro ble ma exis ten te no Esta do de Ro ra i ma
pre ci sa, re al men te, ser ana li sa do com mais ca ri nho,
sem pre con ce i tos e com isen ção, por que não é pos sí -
vel que um Esta do, de ten tor da ter ce i ra po pu la ção in -
dí ge na do País, pos sua, dis pa ra da men te, a ma i or
quan ti da de de ter ras des ti na das às re ser vas in dí ge -
nas. Deve-se, no mí ni mo, des con fi ar que algo, além
sim ples men te da de fe sa dos ín di os, está em ca u sa.

Sr. Pre si den te, não se tra ta ape nas da de li mi ta -
ção de ter ras já re a li za da. Des ti na-se, ago ra, à am pli -
a ção das ter ras já de mar ca das. A Se na do ra Mar lu ce
Pin to fa lou so bre a re gião do Ana ro. Esse é um caso
tí pi co de ín di os re ti ra dos de ter ras já de mar ca das e
mo bi li za dos para no vas áre as. Por tan to, par te-se
para uma am pli a ção da área já de mar ca da e de li mi ta -
da. Esse pro ces so está sen do re a li za do, igual men te,
em ou tras re giões, como na Ta ba las ca da, em Ca no a -
ni, na Ser ra da Moça, no Tru a ru e na re gião do Mor ce -
go. Essas são áre as já de mar ca das, e o pes so al da
Fu nai tem ten ta do, obs ti na da men te, con ven cer os ín -
di os da im por tân cia de ad qui ri rem mais ter ras e de
am pliá-las.

É la men tá vel que, con for me os pre ce i tos es ta -
be le ci dos na Cons ti tu i ção Fe de ral, nada pos sa ser le -
gal men te re a li za do. Bas ta um an tro pó lo go, con tra ta -
do pela Fu nai e a ser vi ço de uma ONG, dar um la u do,
que este cer ta men te será su pe ri or a qual quer ação
ju di ci al, a qual quer pro vi dên cia que um re pre sen tan te 
dos Esta dos pos sa to mar no Se na do Fe de ral. Isso re -
al men te é um ab sur do.

Eu, in clu si ve, co me ça ria o meu dis cur so fa zen -
do uma aná li se de uma ma té ria pu bli ca da no jor nal O
Esta do de S.Pa u lo, em 2 de de zem bro des te ano,
que diz: “Go ver no quer o fim do pa ter na lis mo da Fu -
nai”. Por tan to, o Go ver no já de sig nou uma co mis são
que vai es tu dar a re es tru tu ra ção da Fu nai.

Sr. Pre si den te, quan do as su mi meu atu al man -
da to de Se na dor em 1999, a pri me i ra co i sa que fiz foi
apre sen tar um pro je to au to ri za ti vo, pro pon do a ex tin -
ção da Fu nai. Para mi nha sur pre sa, não hou ve ne -
nhu ma re a ção de ne nhu ma ONG con tra essa pro pos -
ta de ex tin ção da Fu nai. Por isso, fi quei, como diz o
povo, com “a pul ga atrás da ore lha”, já que, toda vez
em que se faz algo que pos sa ser, de leve, in ter pre ta -
do como con trá rio aos ín di os, logo se é ta cha do de
ge no ci da, de ini mi go dos ín di os, de ini mi go das
ONGs, de ini mi go da so ci e da de ci vil. Então, a ma i o ria
fica re tra í da, numa es pé cie de acu a men to, com medo 
mes mo de ex por uma ver da de que está fa zen do mu i -
tas pes so as so fre rem.

No meu Esta do, a si tu a ção co me çou com a re ti -
ra da dos ga rim pe i ros, e a so ci e da de en ten deu que os 
ga rim pe i ros po de ri am efe ti va men te pro mo ver ma le fí -
ci os não só ao meio am bi en te, como tam bém aos ín -
di os, etc. Foi de mar ca da uma ex ten sa área para os ín -
di os ia no mâ mis: nove mi lhões de hec ta res só no meu
Esta do para qua tro mil ín di os ia no mâ mis. Ti ra ram dali 
os ga rim pe i ros, mu i to bem. De po is, vi e ram os fa zen -
de i ros. Na ver da de, em Ro ra i ma, não há fa zen de i ro,
não há nin guém que te nha mais do que três mil re ses; 
a ma i o ria ab so lu ta é for ma da por pe que nos cri a do -
res, que pos su em em tor no de 200 a 300 re ses. Ti ra -
ram os fa zen de i ros de uma ex ten sa área pre ten di da
pela Fu nai, área tra di ci o nal men te ha bi ta da por cri a -
do res de gado. Ti ra ram dali os fa zen de i ros e, ago ra,
es tão ti ran do os ar ro ze i ros. Ro ra i ma, que é um dos
ma i o res pro du to res de ar roz, com ma i or ín di ce de
pro du ti vi da de da re gião, ago ra está ven do seus ar ro -
ze i ros ame a ça dos.

Mais re cen te men te, es tão im pe din do o Exér ci to
de cons tru ir um pe lo tão numa fron te i ra li ti gi o sa, pe ri -
go sa, en tre a Ve ne zu e la, a Güi a na e o Bra sil. Todo
mun do sabe que a Ve ne zu e la con tes ta há mu i to tem -
po uma gran de área que faz fron te i ra com nos so País, 



con tes ta o do mí nio da Güi a na so bre essa área – quer
di zer que essa é uma área em li tí gio. Uma en ti da de
cha ma da Con se lho Indi ge nis ta de Ro ra i ma (CIR) mo -
bi li zou os ín di os. É pre ci so di zer que fo ram mo bi li za -
dos ape nas al guns ín di os, por que, na ver da de, a ma i -
o ria dos ín di os de Ro ra i ma não ace i ta isso. Vou ci tar
aqui o exem plo de vá ri os ín di os que per ten cem a en ti -
da des for ma das por eles pró pri os, como a So ci e da de
de De fe sa dos Índi os (So diu), a Asso ci a ção Re gi o nal
Indí ge na do Rio Qu i nô, Co tin go e Mon te Ro ra i ma
(Ari con), a Alid cir. Esses ín di os que não re zam nes sa
car ti lha fun da men ta lis ta ta li bâ ni ca des sas ou tras en -
ti da des não são ou vi dos.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Já lhe con ce do o apar te, Se na dor Lú dio Co e lho.

Essa ma té ria que tra ta da Fu nai diz o se guin te:

Com qua se 30 anos de atra so, o Go -
ver no pre ten de mo di fi car a po lí ti ca in di ge -
nis ta do País, para ten tar aca bar com o pa -
ter na lis mo exis ten te na Fun da ção Na ci o nal
do Índio (Fu nai). Antes de de i xar o car go, o
ex-Mi nis tro da Jus ti ça, José Gre go ri, cri ou
uma co mis são in ter mi nes te ri al, com a par ti -
ci pa ção da so ci e da de ci vil [so ci e da de ci vil
ago ra vi rou co que lu che, mas é algo amor fo,
am plo, in de fi ni do, é a nova moda para aco -
ber tar uma sé rie de ins ti tu i ções que, às ve -
zes, são for ma das por ape nas uma, duas ou 
três pes so as com o mes mo pen sa men to],
para de li ne ar os ru mos da ins ti tu i ção, que
hoje gas ta qua se R$6 mi lhões em as sis tên -
cia so ci al para ín di os [quer di zer que es tão
com ba ten do o fato de a en ti da de gas tar R$6 
mi lhões em as sis tên cia so ci al para os ín di -
os], R$2 mi lhões a mais que o va lor uti li za -
do para a fis ca li za ção das ter ras in dí ge nas.

Obser vem que que rem pri o ri zar a fis ca li za ção
das ter ras in dí ge nas em de tri men to da as sis tên cia
so ci al efe ti va aos ín di os. O ser hu ma no ín dio é me nos
im por tan te do que as ter ras di tas in dí ge nas.

E diz mais a ma té ria:
Não é a pri me i ra vez que o Go ver no ten ta aca -

bar com o as sis ten ci a lis mo da Fu nai. Ou tros Pre si -
den tes da ins ti tu i ção e Mi nis tros da Jus ti ça já pro cu ra -
ram mo di fi car a po lí ti ca in di ge nis ta bra si le i ra, mas es -
bar ra ram na re sis tên cia de gru pos acos tu ma dos com
as fa ci li da des ofe re ci das nos úl ti mos anos. O re sul ta -
do foi um só: aca ba ram des ti tu í dos pe los pró pri os ín -
di os e de sis ti ram do car go por ca u sa do des gas te.

Le rei mais um tre cho e gos ta ria de pe dir que o ar -
ti go cons tas se na ín te gra como par te de meu pro nun ci -
a men to. O ar ti go diz que a Fu nai tem 1.009 car gos de
con fi an ça, qua se o do bro da Po lí cia Fe de ral, e que, des -
se to tal, 190 es tão em Bra sí lia, mas que só 10% do qua -
dro tem ní vel su pe ri or. Mais adi an te, é dito:

A dis tri bu i ção dos fun ci o ná ri os da Fu -
nai tam bém apre sen ta uma de si gual da de
em re la ção a ou tros ór gãos pú bli cos. Cer ca
de 1.650 fun ci o ná ri os da ins ti tu i ção es tão lo -
ta dos nas áre as ur ba nas e ape nas 339 tra -
ba lham nas áre as in dí ge nas.

Por tan to, Sr. Pre si den te, gos ta ria que o ar ti go,
que não le rei to tal men te, cons tas se como par te de
meu pro nun ci a men to, pois de se jo te cer al guns co -
men tá ri os, a fim de ilus trar me lhor essa si tu a ção.

Pre ci sa mos fi car aler tas quan to à res tru tu ra ção
da Fu nai, que, na ver da de, as su me a cul pa por atos
que nem sem pre pra ti ca. Atu al men te, quem co man da 
a po lí ti ca in di ge nis ta no Bra sil, de fato, são as or ga ni -
za ções não go ver na men ta is, que cu i dam da de mar -
ca ção de ter ras, da fis ca li za ção e da sa ú de dos ín di -
os. O Go ver no li be ra mi lhões de re a is por mês para
en ti da des não go ver na men ta is cu i da rem da sa ú de
dos ín di os, abrin do mão, no meu en ten der, até ile gal -
men te, do pre ce i to cons ti tu ci o nal que obri ga o Esta do 
a cu i dar da sa ú de de todo ci da dão, prin ci pal men te da
dos ín di os.

Os 325 mil ín di os exis ten tes no Bra sil são, na
ver da de, ma ni pu la dos por es sas ins ti tu i ções. E nem
se quer são ou vi dos. O ar ti go men ci o na a so ci e da de
ci vil, mas não diz, por exem plo, que há uma re pre sen -
ta ção eqüi ta ti va dos ín di os para fa lar por eles e sa ber
o que re al men te que rem de uma fu tu ra nova Fu nai.

O que exis te é um tra ba lho de in cen ti vo à se pa -
ra ção in te rét ni ca, en tre ín di os e não-ín di os, e até in -
tra-ét ni ca, pois aque la et nia ín dia que não ace i ta esse 
tipo de co i sa é mar gi na li za da. Em meu Esta do, há a
fa mo sa Ra po sa/Ser ra do Sol, que, na ver da de, é uma
fa bri ca ção, pois são áre as dis tin tas: uma área é Ra -
po sa, e a ou tra é Ser ra do Sol. Mas os “on gue i ros” re -
sol ve ram di zer que se tra ta va de uma mes ma re gião.
E hoje, mun di al men te, fala-se na fa mo sa e pre ten di da 
re ser va in dí ge na Ra po sa Ser ra do Sol.

A Se na do ra Mar lu ce ape lou para que nos unís -
se mos. Eu ape lo para que re al men te nos una mos
mais para lu tar con tra isso e para que te nha mos ati tu -
des mais ou sa das. S. Exª aca bou de di zer que fez um
re la to ao Mi nis tro da Jus ti ça, que era Se cre tá rio-Ge -
ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca até há pou co tem po,
numa re u nião em que es tá va mos pre sen tes tam bém



eu e o Go ver na dor. Sei que S. Exª já fez mi lha res de
re la tos, eu já fiz ou tros tan tos, e não ob ti ve mos re sul -
ta do. Fi ca mos nes ta Casa vo tan do a fa vor do Go ver -
no, que pa tro ci na, no fim, atos con tra o nos so Esta do.

Mes mo so zi nho, a par tir de hoje, vol ta rei a fa zer
o que já fiz – sus pen di mi nha ati tu de de dar um cré di to 
de con fi an ça jus ta men te ao Mi nis tro Aloy sio Nu nes
Fer re i ra, quan do era Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, e ao Mi nis tro Pa ren te, Che fe da Casa
Ci vil –: abs ter-me-ei de vo tar em to dos os pro je tos de
in te res se do Go ver no. A par tir de hoje, de cla ro pu bli -
ca men te que me abs te rei de vo tar em to dos os pro je -
tos de ori gem do Exe cu ti vo; ou me lhor, vo ta rei con tra
to dos eles. Vo ta rei con tra, por que não pos so fi car a fa -
vor de um Go ver no que está aca ban do com o meu
Esta do, que está en tre gan do o meu Esta do à po lí ti ca
de uma meia dú zia de or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is.

Sr. Pre si den te, Se na do ra Mar lu ce Pin to, não fi -
quei ape nas na in dig na ção e nos re la tos. Tam bém
apre sen tei uma pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção
que re ce beu pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Amir Lan -
do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 
Na mi nha pro pos ta, su ge ri que to dos os atos de de -
mar ca ção de ter ras in dí ge nas e eco ló gi cas e de par -
ques na ci o na is fos sem apre ci a dos pelo Se na do Fe -
de ral, por que o Go ver no Fe de ral está ti ran do um pe -
da ço de ter ra do Esta do de ma ne i ra uni la te ral. Essa
ques tão do con tra di tó rio é mu i to re la ti va, não há es -
pa ço para o con tra di tó rio. O Se na do, que re pre sen ta
os Esta dos, de ve ria, as sim como apre cia em prés ti -
mos para os Esta dos, apre ci ar to das as pro pos tas de
cri a ção de re ser vas eco ló gi cas e in dí ge nas, a fim de
que os Se na do res de to das as cor ren tes ide o ló gi cas
pos sam de ba ter e, ao fim, apro var ou não o tra ba lho
de le van ta men to fe i to. Pro pus tam bém, de ma ne i ra
ace i tá vel, que cada Esta do da Fe de ra ção pu des se
ce der até 30% de sua área para es ses es pa ços; o res -
tan te, para ou tros bra si le i ros – bran cos, ne gros, ama -
re los – que vi vem nes sas re giões. 

O Se na dor Amir Lan do aco lheu a mi nha pro pos -
ta e fez al gu mas al te ra ções, e o Se na dor José Edu ar -
do Du tra pe diu vis ta. É la men tá vel que es te ja mos tor -
nan do ide o ló gi co esse pro ble ma, pois es ta mos ca u -
san do o sa cri fí cio de mi lha res de pes so as e, aci ma de 
tudo, o en tra ve de um de sen vol vi men to que de ve ria
ser har mô ni co en tre ín di os e não ín di os. Os in dí ge nas 
não são ou vi dos. Te nho tes te mu nhas de que, no caso
da am pli a ção das ter ras in dí ge nas, o pes so al da Fu -
nai está con ven cen do os ín di os acer ca da im por tân -
cia des sa am pli a ção. Não são os ín di os que es tão de -
man dan do a am pli a ção. Na pró xi ma se ma na, ha ve rá

uma re u nião na área de Ser ra da Moça, Tru a ru e Mor -
ce go, com do cu men to já le va do pela Fu nai e pelo Cir
para que os ín di os as si nem e di gam o que que rem.

É um ab sur do. Estou in dig na do e, a par tir de
hoje, vo ta rei con tra to dos os pro je tos de ori gem do
Po der Exe cu ti vo, como um pro tes to do meu povo con -
tra essa si tu a ção.

Con ce do, ini ci al men te, o apar te ao Se na dor Lú -
dio Co e lho.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, há pou cos dias fiz um
pro nun ci a men to no Se na do tra tan do des se as sun to.
Só não tra tei da de ci são de V. Exª de não vo tar mais
com o Go ver no. Te nho a im pres são de que ela po de -
ria ser re e xa mi na da. Esses con fli tos que es tão sur -
gin do de vem ser tra ta dos como V. Exª está fa zen do,
com mu i ta se ri e da de. De ve ría mos co brar do Exe cu ti -
vo uma po si ção de fi ni da so bre o as sun to. Este meu
apar te é mais um de po i men to que pres ta rei ao Se na -
do da Re pú bli ca. No meu Esta do – em Mato Gros so
do Sul e em Mato Gros so – não hou ve qual quer tipo
de con fli to en tre ín di os e não ín di os que seja do co -
nhe ci men to da ge ra ção atu al men te viva. Os con fli tos
ocor re ram há sé cu los, de que eu te nha co nhe ci men -
to. Hoje, no meu Esta do, es tão ocor ren do co i sas in crí -
ve is. O re la ci o na men to dos ín di os com os não ín di os
é da me lhor qua li da de. No en tan to, na co lô nia de
Dou ra dos – onde o Pre si den te Var gas fez o ma i or as -
sen ta men to da his tó ria do nos so País e tal vez da hu -
ma ni da de, lo te an do uma área enor me e en tre gan do a 
agri cul to res, por vol ta de 1943 a 1945, áre as de 15,
20 e 25 hec ta res –, há mu i tas fa mí li as tra ba lhan do.
Mas, há dois anos, in ven ta ram que aque la área é ter -
ra de ín di os. Esses agri cul to res vêm exer cen do a sua
ati vi da de em Pa nam bi, que co nhe ço pes so al men te,
há mais de meio sé cu lo, sem ne nhu ma pro vi dên cia
que de mons tras se que aque las ter ras per ten ci am
aos ín di os an ti ga men te. Ago ra, em Si dro lân dia, tam -
bém es tão se guin do essa mes ma ori en ta ção que V.
Exª re la tou, de fa ze rem le van ta men tos, con tra ri an do
o que pres cre ve a Cons ti tu i ção, que man da res pe i tar
ter ras que es te jam sen do ha bi ta das por in dí ge nas e
não pro cu rar ter ras que, even tu al men te, fo ram ocu pa -
das por ín di os há sé cu los. Se se se guir essa li nha de
pen sa men to, o País todo deve per ten cer aos ín di os,
por que os des co bri do res da Amé ri ca en con tra ram as
ter ras ocu pa das por ín di os. Na se ma na pas sa da, no
Mu ni cí pio de Antô nio João, um fa zen de i ro de 84 anos
que está na re gião há mais de 60 anos, o qual co nhe -
ço pes so al men te, teve o fi lho de 52 anos agre di do por 
um gru po de in dí ge nas acam pa dos numa pon ta da fa -
zen da, mu i tos vin dos do Pa ra guai. Te mos de to mar



uma pro vi dên cia para que nos sa con vi vên cia seja
mais ade qua da. Não há cli ma para bri gas en tre ir -
mãos. Os pró pri os in dí ge nas que es tão fa zen do le -
van ta men to de área na re gião não que rem con fli to. A
res pon sa bi li da de de de fi nir ade qua da men te ter ras
efe ti va men te per ten cen tes aos ín di os é nos sa. Exis te
um de cre to, cujo nú me ro não me lem bro ago ra, que
está sen do usa do para jus ti fi car que em to das as ter -
ras onde exis ta qual quer ves tí gio de ocu pa ção an te ri -
or por po vos in dí ge nas lhes per ten ce. Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, con si de ro o pro nun ci a men to de V.
Exª mu i to per ti nen te, e de ve ría mos tra ba lhar para en -
con trar uma so lu ção, a fim de não ter mos mais con fli -
tos com nos sos ir mãos in dí ge nas. Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª. Se na dor Lú dio Co e lho, 
V. Exª co nhe ce de per to esse pro ble ma em seu Esta -
do. Se V. Exª ob ser var essa si tu a ção no mapa do Bra -
sil, ve ri fi ca rá que o pro ble ma está as su min do pro por -
ções in sus ten tá ve is, es pe ci al men te na Ama zô nia.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do o apar te à Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª dis se que, mu i tas ve zes,
não é a Fu nai que fis ca li za, mas as ONGs. Pas mem V. 
Exªs, na por ta ria a que me re fe ri, es tão de sig na dos
cin co téc ni cos para fa zer o le van ta men to da nova
área que pre ten dem de mar car. Os dois pri me i ros fa -
zem par te do Pro gra ma das Na ções Uni das para o
De sen vol vi men to, quer di zer, são re mu ne ra dos em
dó lar. Qu an to aos ou tros três, ape nas se sabe que um 
se cha ma José Ra i mun do Ba tis ta, téc ni co em agro -
pe cuá ria, e que o ou tro será de sig na do pelo Incra. To -
dos sa be mos que há, por par te de au to ri da des do ex -
te ri or, gran de in te res se por nos sa Ama zô nia. Como a
Fu nai as si na uma por ta ria de mar can do nova área in -
dí ge na, con tí gua à ou tra, e ain da no me ia cin co pes -
so as, das qua is duas são des se pro gra ma e a ter ce i ra 
faz par te da di vi são fun diá ria da Admi nis tra ção Exe -
cu ti va Re gi o nal da Fu nai, em Ma na us? Quer di zer, as
áre as de Ro ra i ma se rão de mar ca das, mas não por
um téc ni co ou re pre sen tan te do Go ver no do Esta do
ou da Assem bléia. Isso nos de i xa bas tan te pre o cu pa -
dos, por que, se eles es tão de sig na dos, eles vão to -
mar a ini ci a ti va. Por isso, fui ra pi da men te ao Mi nis tro.
Como ti nha no meu ar qui vo um mapa da de mar ca ção 
de to das as ter ras de Ro ra i ma e as pre ten di das, le -
vei-o para o Sr. Mi nis tro. S. Exª me so li ci tou um re la tó -
rio com ple to, que já man dei ela bo rar. Le va rei à apre ci -
a ção não só dos re pre sen tan tes de Ro ra i ma no Con -

gres so Na ci o nal, como tam bém da Pre si dên cia des ta
Casa para, quem sabe, po der mos apro var o pro je to
de V. Exª em re gi me de ur gên cia ur gen tís si ma. Tam -
bém re lem bro, para que os de ma is Se na do res te -
nham co nhe ci men to, que V. Exª ci tou que há vá ri as
áre as pre ten di das, to das lo ca li za das no nor te do
Esta do, e que eles, achan do que toda Re gião Nor te
ain da é pou co, já es tão par tin do para a Re gião Sul. V.
Exª sabe mu i to bem que já há ín di os na re gião dos
Mu ni cí pi os de São João da Ba li za e do Ca ro e be, da
co mu ni da de Wai-wai, que vi e ram do Pará. São ín di os
do Pará, já lo ca li za dos na nos sa re gião, e a Fu nai
está pre ten den do de mar car aque la re gião como sen -
do área in dí ge na. Era essa a com ple men ta ção que
gos ta ria de fa zer, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR)
– Se na do ra Mar lu ce Pin to, agra de ço aV. Exª pelo
apar te. Re i te ro que não ape nas nós, de Ro ra i ma,
como to dos da re gião Ama zô ni ca de ve mos nos unir,
por que é pre ci so fa zer uma aná li se de sa pa i xo na da
do pro ble ma e fa zer jus ti ça. Sou ple na men te a fa vor
de que os ín di os te nham suas ter ras e lá se es ta be le -
çam. Co nhe ço a ma i or par te dos ín di os de Ro ra i ma
que vi vem nas pro xi mi da des de Boa Vis ta. Eles são
pro du to res de hor ti fru ti gran je i ros e os ven dem na fe i -
ra, em Boa Vis ta, in clu si ve uti li zan do ca mi nhões for -
ne ci dos pelo Go ver no do Esta do, que vão bus cá-los
se ma nal men te. Quem for à Fe i ra do Pro du tor em Boa
Vis ta verá que a ma i or par te dos pro du tos é ven di da
pe los ín di os, que, de po is da fe i ra, vol tam para as suas 
ter ras.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – 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 a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, te mos de re pe tir esse tema, 
pois ele pre ci sa ser re fle ti do pelo Con gres so Na ci o -
nal. Infe liz men te, so men te nós da Ama zô nia sen ti -
mos, por que sen ti mos na car ne o peso de uma po lí ti -
ca equi vo ca da, de uma po lí ti ca er rô nea, que não tem
nada a ver com o hu ma nis mo do ín dio, que não tem
nada a ver com a pre ser va ção do ín dio, a não ser com 
o seu ex ter mí nio. Cito o exem plo dos Ka ri pu nas, que
hoje con ta com onze re pre sen tan tes. Na dé ca da de
40, fo ram ín di os be li co sos, quan do da aber tu ra da
Ma de i ra-Ma mo ré, que liga Por to Ve lho a Gu a ja rá-Mi -
rim. Há um tem po ain da re cen te, fo ram uma na ção
pu jan te. Hoje, mes mo sen do onze, e têm uma re ser va 
in com pa tí vel. Não sou con tra re ser va, mas não adi an -
ta ter re ser va e man ter o ín dio na ida de da pe dra, na
pré-his tó ria. Isso é um equí vo co, é de ter mi nar o ex ter -



mí nio. Hoje nin guém re sis te den tro de pa drões fora de 
seu tem po. Por isso, é uma hi po cri sia essa po lí ti ca, é
uma fa lá cia, um pro ces so en ga no so, e quem per de é
o ín dio. Uma fac ção dos Uru-eu-wau-waus, que não
eram mais do que 90 há seis anos – 6 ou 7 anos –, in -
te gra ram-se, es tão pro du zin do café, le i te, cri an do
gado, e hoje são mais de 300, já che gan do a 400. O
ín dio que vive den tro de uma casa com luz elé tri ca,
ser vi ços que a tec no lo gia ofe re ce, tem tudo para au -
men tar a sua po pu la ção. Mas o que se quer é cri ar o
con fli to, a con fu são, como se acon te ceu em Mato
Gros so e acon te ce em Ron dô nia. Quer di zer, de re -
pen te se quer co lo car o ín dio onde ele não está, e se
cria um con fron to en tre os atu a is ocu pan tes e ele, que 
te ria sido o ocu pan te his tó ri co. O ha bi tat in dí ge na há
mu i to não exis te. Ele foi que bra do, so bre tu do na Ama -
zô nia, – nem va mos fa lar do Sul – des de que o bran co 
do mi nou os rios, cor tou as vias de um re la ci o na men to 
in clu si ve evo lu ti vo, co mer ci al, tec no ló gi co, cla ro que
den tro da sua es tru tu ra. Tan to é que esse ha bi tat foi
que bra do que, se vol tar mos a olhar os ins tru men tos
de tra ba lho... Vou en cer rar, Sr. Pre si den te, mas o
tema é re al men te apa i xo nan te. É pre ci so di zer à Na -
ção que tem de se aca bar com essa men ti ra! De ve -
mos pa rar de fa zer uma in ter pre ta ção er rô nea. Eu di -
zia que os ins tru men tos d’arte da que la épo ca, os pro -
du tos fa bri ca dos pelo ín dio, ti nham uma qua li da de
mu i to su pe ri or aos de hoje, por que o ín dio está em um 
pro ces so de in vo lu ção, de des tru i ção. Va mos aca bar
com ele. Há um ge no cí dio sen do pra ti ca do con tra o
ín dio. As na ções mais de sen vol vi das, aque las que já
não têm ne nhum im pul so re pro du ti vo ca paz de apre -
sen tar uma pers pec ti va ge né ti ca para as ge ra ções fu -
tu ras, que rem ape nas um ban co ge né ti co pre ser van -
do es sas es pé ci es ra ras. Isso é um cri me con tra eles,
que ti nham o di re i to de vi ver, de cres cer, de se de sen -
vol ver e se in te grar, para, um dia, se rem como os de -
ma is po vos in dí ge nas da Amé ri ca La ti na, por exem -
plo, onde você re al men te en con tra uma po pu la ção in -
dí ge na mais ex pres si va. Aqui, não, aqui há o ex ter mí -
nio. Nós es ta mos que ren do, com uma po si ção re al -
men te hi pó cri ta, de fen der, mas es ta mos des tru in do
os po vos in dí ge nas. Essa é a ver da de bru tal, e tudo
isso em nome exa ta men te da con quis ta do ter ri tó rio
na ci o nal para ou tros in te res ses con trá ri os àque les
dos bra si le i ros.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na dor
Mo za ril do Ca val cantI, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, eu ape lo para a com pre en são de V.
Exª, mas não gos ta ria de en cer rar sem an tes ou vir a
nos sa que ri da Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, res pe i to a po si ção ex pos ta
por V. Exª em seu pro nun ci a men to por que en ten do
que o Se na do, em bo ra nem sem pre re pre sen te e lute
pela de mo cra cia bra si le i ra – pois não exis te de mo cra -
cia sem jus ti ça so ci al -, sen do uma Casa plu ral, per -
mi te e dá im por tân cia ao fato de que um Se na dor vá à
tri bu na e tra ga um tema de alta com ple xi da de como
esse. Faço esse apar te, pri me i ro, para fa zer um pe -
que no re pa ro ao pro nun ci a men to de V. Exª, quan do
cita o Se na dor José Edu ar do Du tra. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Pe diu vis ta.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – E diz
que é uma pena que a isso aca be sen do dado uma
ca rac te ri za ção ide o ló gi ca. V. Exª e to dos nós sa be -
mos que um pe di do de vis ta pelo pra zo de cin co dias
é um ins tru men to re gi men tal uti li za do por to dos nós.
Não se tra ta de um me ca nis mo pro te la tó rio, até por -
que nem for ça te mos para es ta be le cer me ca nis mos
pro te la tó ri os para ro lar pro je tos por vá ri as co mis sões, 
como mu i tas ve zes faz a ma i o ria da Casa faz, apro -
van do re que ri men to que inun da vá ri as Co mis sões ao
mes mo tem po. Então, de fato, não se tra ta de um me -
ca nis mo pro te la tó rio, mas da ne ces si da de ob je ti va de 
pro ce der mos ao de ba te. É uma dis cus são com ple xa,
po lê mi ca. Evi den te men te, não di re mos ago ra que são 
os ín di os que es tão to man do as ter ras dos bran cos,
con tra pon do-nos à pró pria his tó ria da nos sa ci vi li za -
ção. A Opo si ção tem uma gi gan tes ca pre o cu pa ção
com os es pa ços dos po vos in dí ge nas, até mes mo em
face da ne ces si da de de cum pri men to da lei. Além dis -
so, ela bo ra pro pos tas con cre tas para ga ran tir o de -
sen vol vi men to sus ten ta do e a si tu a ção do pe que no e
mé dio pro du tor ru ral no nos so País, tema so bre o
qual, pelo Blo co da Opo si ção, ire mos fa lar ain da. Sa li -
en to que a ir res pon sa bi li da de do Go ver no para com o
pe que no e mé dio pro du tor ru ral do Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te não se deve à ques tão dos po vos in dí -
ge nas. Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, faço ape nas
um pe que no re pa ro O Se na dor José Edu ar do Du tra
não está aqui para apar teá-lo, pois está hos pi ta li za do, 
mas pe diu vis ta da ma té ria sim ples men te na pers pec -
ti va de pos si bi li tar a dis cus são. Não é um pro je to sim -
ples, mas uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal.
Por tan to, di an te da com ple xi da de tra zi da à Casa pelo
tema, é fun da men tal que nós, re pre sen tan tes dos
Esta dos da Fe de ra ção, pos sa mos dis cu ti-lo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR)
– Se na do ra He lo í sa He le na, faço um re pa ro ao re pa -
ro de V. Exª. Na ver da de, não faz cin co dias que o Se -
na dor José Edu ar do Du tra pe diu vis ta da ma té ria. S.
Exª o fez no dia 7 de no vem bro. Por tan to, já vai com -
ple tar um mês.



A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor, até por que te nho obri ga ção de co nhe cer o Re gi -
men to Inter no, devo di zer a V. Exª que o pra zo má xi -
mo de um pe di do de vis ta é de uma ses são or di ná ria
a ou tra. O fato de o pro je to não ter sido co lo ca do em
pa u ta não tem nada a ver com o pe di do de vis ta da
ma té ria; a Co mis são é que não o co lo cou na Ordem
do Dia, já que o pra zo má xi mo de vis ta são cin co dias.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Por tan to, está há mais tem po do que isso com vis ta
ao Se na dor José Edu ar do Du tra. Mas, acre di to que
isso, Se na do ra He lo í sa He le na, seja um pro ble ma de
so me nos im por tân cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, per dão por in ter rom per V. Exª.
Eu sei que o tema é mu i to im por tan te, mas V. Exª já ul -
tra pas sou o pra zo re gi men tal em mais de 15 mi nu tos.
Peço a V. Exª que co la bo re com a Mesa, já que V. Exª
é um dos guar diães do Re gi men to Inter no.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con clu i rei jus ta men te di zen do que o pro ble ma não
é o tem po – um mês ou dois me ses – em que a ma té -
ria es te ja em dis cus são; o mais im por tan te é que ela
seja efe ti va men te dis cu ti da e que esta Cons ti tu i ção
seja al te ra da, para se res guar da rem os di re i tos de to -
dos. Acre di to que não há jus ti ça so ci al com di re i tos
so men te de uns, con tra o di re i to de ou tros. Tem de ha -
ver jus ti ça igual men te para to dos.

Para fi na li zar, gos ta ria de fa zer um ape lo que te -
nho re pe ti da men te fe i to aqui: que o Pre si den te da Re -
pú bli ca apro ve i te essa re for ma da Fu nai e co lo que, na 
sua di re ção, ín di os. O Pre si den te da Fu nai deve ser
ín dio. Os di ver sos ór gãos da Fu nai de vem ter ín di os
em seus qua dros. Exis tem mu i tos de les até mes mo
com cur so su pe ri or, ca pa zes de cu i da rem de seus
pró pri os in te res ses. É pre ci so de i xar fora es ses in di -
ge nis tas re si den tes em São Pa u lo, no Rio de Ja ne i ro
e até mes mo em ou tros pa í ses. É o ape lo que faço, re -
i te ran do que, a par tir de hoje, em fun ção des se qua -
dro, pas sa rei a vo tar con tra to das as ma té ri as de in te -
res se do Po der Exe cu ti vo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(in se ri do na for ma do art. 210 do Re gi -
men to Inter no.)

Go ver no quer o fim do pa ter na lis mo na Fu nai

Edson Luiz

Bra sí lia – Com qua se 30 anos de atra so, o go ver no pre ten de

mo di fi car a po lí ti ca in di ge nis ta do País para ten tar aca bar com o pa -

ter na lis mo exis ten te na Fun da ção Na ci o nal do Índio (FUNAI). Antes
de de i xar o car go, o ex-mi nis tro da Jus ti ça, José Gre go ri, cri ou mais

uma co mis são in ter mi nis te ri al, com a par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil,
para de li ne ar os ru mos da ins ti tu i ção, que hoje gas ta qua se R$ 6 mi -

lhões em as sis tên cia so ci al para ín di os, R$ 2 mi lhões a mais que o va -

lor uti li za do para a fis ca li za ção das ter ras in dí ge nas.

Não é a pri me i ra vez que o go ver no ten ta aca bar com o as -

sis ten ci a lis mo den tro da Fu nai. Ou tros pre sen tes da ins ti tu i ção e

mi nis tros da Jus ti ça já pro cu ra ram mo di fi car a po lí ti ca in di ge nis ta
bra si le i ra, mas es bar ra ram na re sis tên cia de gru pos acos tu ma dos

com as fa ci li da des ofe re ci das nos úl ti mos anos. O re sul ta do foi um
só: aca ba ram des ti tu í dos pe los pró pri os ín di os ou de sis ti ram do

car go por ca u sa do des gas te.

Hoje a Fu nai con ti nua sen do, den tro do go ver no fe de ral, um dos 

ór gãos com ma i or nú me ro de car gos de con fi an ça no País: são 1.009,
qua se o do bro da Po lí cia Fe de ral. Des te to tal, 190 car gos es tão em Bra -

sí lia. Mas só 10% do qua dro tem ní vel su pe ri or. No de par ta men to de
Pa tri mô nio Indí ge na e Meio am bi en te 40 pro je tos de ex tre ma im por tân -

cia, como os de cons tru ção de hi dre lé tri ca e ro do vi as, es tão pa ra dos
por fal ta de pa re cer. Um acor do de co o pe ra ção com a Orga ni za ção das 

Na ções Uni das (ONU) foi fir ma do para a con tra ta ção de 20 pro fis si o na -

is (an tro pó lo gos) ap tos para de sen vol ver o tra ba lho.

Lo ta dos na ci da de  – A dis tri bu i ção dos fun ci o ná ri os da Fu -

nai tam bém apre sen ta uma de si gual da de em re la ção a ou tros ór -

gãos pú bli cos. Cer ca de 1.650 ser vi do res da ins ti tu i ção es tão lo ta -

dos nas áre as ur ba nas e ape nas 339 pes so as tra ba lham nas áre as 

in dí ge nas. Na sede, em Bra sí lia, es tão 303 fun ci o ná ri os, sen do que 
34 ín di os tra ba lham na Admi nis tra ção Re gi o nal do Xin gu que, ao

con trá rio das de ma is áre as que abri gam gru pos in dí ge nas, con ta
com um es cri tó rio re gi o nal no Dis tri to Fe de ral.

Nem a pró pria Fu nai tem con tro le de quan tos ín di os es tão

fora das al de i as, prin ci pal men te em Bra sí lia. Os que che gam re al -

men te à pro cu ra de aju da para suas al de i as são pou cos. Gran de

par te dos que ocu pam hoje as pen sões pró xi mas à sede da Fu nai

está mes mo a pas se io e so men te no ano pas sa do fo ram res pon sá -

ve is por um gas to de R$ 800 mil em hos pe da gem. Qu a se o mes mo

va lor de sem bol sa do pela ins ti tu i ção para fun ci o na men to dos pos -

tos in dí ge nas e re cur sos su pe ri o res aos que fo ram usa dos na re cu -

pe ra ção am bi en tal das ter ras in dí ge nas.

“O que exis te é pa ter na lis mo e não as sis ten ci a lis mo. Te mos

de res ga tar o tra ba lho co mu ni tá rio”, afir ma o pre si den te da Fu nai,

Glê nio Alva rez, que já pre vê um im pac to na re es tru tu ra ção da fun -

da ção. Uma de suas pro vi dên ci as é jus ta men te re du zir os gas tos

com hos pe da gens e eli mi nar a fi gu ra do ín dio-re si den te, aque le

que che ga à ci da de, ocu pa um quar to de pen são e pas sa até mais

de ano sem re tor nar à al de ia.

A fal ta de pes so al de cam po tal vez ex pli que os mu i tos pro -

ble mas en fren ta dos nas áre as in dí ge nas. Se gun do a di re to ria fun -
diá ria da Fu nai, são pelo me nos 30 con fli tos de gran des pro por -

ções que po dem re sul tar in clu si ve em mor tes. É o caso de Mato

Gros so do Sul, onde exis te o ris co de um con fron to en tre fa zen de i -

ros e pe que nos co lo nos por cul pa do pró prio go ver no, que não se



de ci de so bre o li tí gio, cuja ori gem tem qua se 50 anos. O mes mo
pro ble ma ocor re em Pau Bra sil, na Ba hia, e em Ro ra i ma.

Ile gal – Nem sem pre a ques tão da ter ra é a ca u sa prin ci pal
dos con fli tos. Na área ia no ma mi, ga rim pe i ros vol ta ram a ex plo rar

ouro na re gião. Mas o caso mais gra ve en vol ve ín di os e fun ci o ná ri -

os da Fu nai. Em Espi gão D’Oste, onde cer ca de 2 mil ho mens es -

tão re ti ran do di a man tes das ter ras dos ín di os cin tas-lar gas, no Par -

que Ro o se velt, a Po lí cia Fe de ral iden ti fi cou ser vi do res da Fun da -

ção e li de ran ças in dí ge nas en vol vi dos com a ati vi da de ile gal.
Alguns de les de vem ser pre sos logo.

Após sua cri a ção, a co mis são in ter mi nis te ri al terá 60 dias –
pror ro gá ve is por mais 30 – para tra ba lhar na re es tru tu ra ção da po lí -
ti ca in dí ge na e da pró pria Fu nai. Se gun do fon tes do Mi nis té rio da
Jus ti ça, o cur to es pa ço de tem po tem uma ra zão: os con fli tos es tão

se de sen vol ven do na mes ma pro por ção em que cres ce a po pu la -
ção in dí ge na do País, hoje em tor no de 360 mil pes so as. Se não

hou ver uma so lu ção rá pi da, se gun do fon tes do go ver no, a si tu a ção
po de rá fi car igual à de sé cu los pas sa dos quan do o Bra sil não ti nha

qual quer po lí ti ca para o se tor.

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO Nº 38, DE 1999

“A1te ra os ar ti gos 52, 225 e 231 da
Cons ti tu i ção Fe de ral”.

Au to ria: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e ou tros Se -
nho res Se na do res.
Re la tor: Se na dor Amir Lan do.
Pa re cer: Pela apro va ção, com as Emen das n0s 1 a
4 que apre sen ta.
Obs: Em 7-11-01. foi con ce di da vis ta ao Se na dor
José Edu ar do Du tra.
Re sul ta do: Adi a do.

A ma té ria teve sua vo ta ção adi a da na úl ti ma
re u nião da CCJ, con for me in for ma ção aci ma.

O re fe ri do pro je to en con tra-se na pa u ta da Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça para a re u nião de ama -
nhã, dia 21-11-01, con tu do não acre di to que seja apre -
ci a do de vi do ao pro je to do Có di go Ci vil, re la ta do pelo
Se na dor Ber nar do Ca bral tam bém es tar na pa u ta.

PARECER Nº ,     DE 1999

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 38, de 1999,
que al te ra os arts. 52, 225 e 231 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

 Re la tor: Se na dor Amir Lan do

I - Re la tó rio

De au to ria do no bre Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti e de ou tros vin te e oito Se na do res, a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de 1999, “al te ra os
arts. 52, 225 e 231 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Seu art. 1º  man da adi ci o nar o in ci so XV ao art.
52 da Car ta Mag na, por in ter mé dio do qual inc 1ui-se,
en tre as com pe tên ci as pri va ti vas do Se na do Fe de ral,
a apro va ção do pro ces so de de mar ca ção de ter ras in -
dí ge nas.

O art. 2º da pro pos ta con fe re nova re da ção ao
in ci so III do § 1º do art. 225 da Lei Ma i or, com a fi na li -
da de de sub me ter a cri a ção de uni da des de con ser -
va ção am bi en tal aos li mi tes de ter mi na dos pelo novo
§ 2º do art. 231, adi ci o na do pelo art. 4º da pro po si ção
sob exa me.

O art. 3º pres cre ve a in clu são, no ca put do art.
231, da ne ces si da de de o Se na do Fe de ral, apro var o
pro ces so de de mar ca ção das ter ras dos ín di os.

O art. 4º pre co ni za a adi ção ao art. 231, de novo
§ 2º re no me an do-se os de ma is de ma ne i ra a li mi tar o
con jun to das áre as des ti na das às ter ras in dí ge nas e
às uni da des de con ser va ção ao má xi mo de trin ta por
cen to da su per fí cie de cada es ta do bra si le i ro.

Por fim, o art. 5º cu i da da cláu su la de vi gên cia
da pro pos ta.

Em sua jus ti fi ca ção, o Se na dor ro ra i men se afir -
ma que, sen do os re cur sos na tu ra is a base da eco no -
mia do Nor te do País, a po pu la ção lo cal está cons ci e -
ti za da da ne ces si da de de pre ser va ção am bi en tal a
fim de as se gu rar a per pe tu a ção do pa tri mô nio na tu ral 
que re pre sen ta o su por te do de sen vol vi men to da re -
gião. Entre tan to, as sis te-se ao re du ci o nis mo que con -
fun de a de fe sa do meio am bi en te com a in to ca bi li da -
de  da co ber tu ra ve ge tal da Flo res ta Ama zô nia.

No que se re fe re às ter ras dos ín di os - con ti nua
o Au tor da pro po si ção -, têm-se de mar ca do ter ri tó ri os
in te i ra men te des pro por ci o na is à po pu la ção in dí ge na
a que se des ti na, tor nan do ina pro ve i ta das para a ex -
plo ra ção eco nô mi ca am plas áre as de es ta dos bra si -
le i ros.

Em face da cri a ção in dis cri mi na da de uni da des
de con ser va ção e de ter ras in dí ge nas, con clui o Se -
na dor de Ro ra i ma, “al gu mas uni da des da Fe de ra ção
vêem com pro me ti do o seu pro ces so de de sen vol vi -
men to, em de cor rên cia da re du ção de vas ta área de
sua su per fí cie que po de ria ser des ti na da a ati vi da de
eco nô mi ca”.

II – Aná li se

Nos úl ti mos tem pos, a so ci e da de bra si le i ra ad -
qui riu sig ni fi ca ti vo grau de cons ciên cia acer ca da im -
pres cin bi di li da de da pre ser va ção am bi en tal, como



meio de ga ran tir as con di ções de vida no pla ne ta. Pro -
va dis so é a le gis la ção pá tria so bre o meio am bi en te,
re co nhe ci da como mais mo der nas do mun do.

Da mes ma for ma, o ca pí tu lo de di ca do aos
pré-co lom bi a nos pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988
re pre sen ta avan ço de tal ‘Ordem que mo di fi cou ra di -
cal men te a po lí ti ca in di ge nis ta bra si le i ra. Antes da
Car ta vi gen te, as ações do Po der Pú bli co di ri gi das ao
ín dio ti nham como ho ri zon te sua in te gra ção à so ci e -
da de abran gen te, ori en ta ção subs ti tu í da pela con -
cep ção que as se gu ra às po pu la ções in dí ge nas o di -
re i to de vi ver de acor do com sua tra di ções cul tu ra is.

O im pac to ca u sa do pelo ad ven to das pre o cu pa -
ções com o meio am bi en te e pelo novo en fo que da
pro te ção aos ín di os após a Car ta Mag na de 1988 le -
vou, ini ci al men te, a com pre en sí vel su per di men si o na -
men to das me di das im ple men ta das nes ses dois se to -
res, as qua is vêem, nos úl ti mos tem pos, sen do fle xi bi -
li za das, sem com pro me ter os fins a que se des ti nam.

Essa fle xi bi li za ção é de enor me re le vân cia, uma 
vez que per mi tiu as sen tar a com pre en são de que a
pre ser va ção do meio am bi en te e a ga ran tia de as co -
mu ni da des in dí ge nas po de rem vi ver se gun do suas
tra di ções não são in com pa tí ve is com a im plan ta ção
de pro je tos de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
da so ci e da de.

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção sob aná li -
se si tua-se no con tex to de tal fle xi bi li za ção. Ao pre co -
ni zar li mi tes ter ri to ri a is para a cri a ção de uni da des de
con ser va ção e ter ras in dí ge nas, es ta be le ce con di -
ções de pre vi si bi li da de para o pla ne ja men to e exe cu -
ção, de pro je tos de de sen vol vi men to uma vez que as
au to ri da des es ta du a is sa be rão pre vi a men te da área
de cada es ta do que po de rá ser imo bi li za da para re -
ser va am bi en tal e in dí ge na.

Sem dú vi da, as dis po si ções le ga is ora vi gen tes
so bre a ma té ria de i xam um grau de im pre vi si bi li da de
bas tan te am plo. O art. 23 da Cons ti tu i ção, nos in ci sos
VI e VII, as se gu ra com pe tên cia ma te ri al co mum à
União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí -
pi os para pro te ger o meio am bi en te e com ba ter a po -
lu i ção em qual quer de suas for mas, bem como pre -
ser var as flo res tas, a fa u na e a flo ra.

O art. 24, no in ci so VI, por sua vez, con fe re à
União, aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral com pe tên cia 
para le gis lar con cor ren te men te so bre flo res tas, caça,
pes ca, fa u na, con ser va ção da na tu re za, de fe sa do
solo e dos re cur sos na tu ra is pro te ção do meio am bi -
en te e con tro le da po pu la ção.

O art. 22, in ci so XIV. fi nal men te, pre ce i tua com -
pe tir pri va ti va men te à União le gis lar so bre as po pu la -
ções in dí ge nas.

Em face des sas pre vi sões cons ti tu ci o na is, a
União, os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral po dem ins ti tu ir
uni da des de con ser va ção am bi en tal. To da via, en -
quan to os dois úl ti mos en tes pos su em po de res para

cons ti tu ir tais uni da des  nos li mi tes de seus ter ri tó ri os, 
a União pode cri ar, a seu cri té rio, re ser vas am bi en ta is 
e in dí ge nas em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Assim, uma
po lí ti ca de de sen vol vi men to pro pos ta pe las au to ri da -
des go ver na men ta is das uni da des da Fe de ra ção
pode, a qual quer mo men to, ver-se com pro me ti da por
de ci sões a res pe i to do ter ri tó rio es ta du al que es tão
sub me ti das ape nas à dis cri ção da União.

Por isso, em boa hora vem à apre ci a ção do Con -
gres so Na ci o nal a pro pos ta sob exa me. So mos fa vo -
rá ve is a seu aco lhi men to. vis to que sua apro va ção
pos si bi li ta rá a des ti na ção de área das Uni da des da
Fe de ra ção su fi ci en te men te am pla para a ga ran tia da
pre ser va ção do meio am bi en te e das po pu la ções in -
dí ge nas, sem com pro me ter a pre vi si bi li da de das po lí -
ti cas im pres cin dí ve is para o de sen vol vi men to dos es -
ta dos bra si le i ros.

No nos so en ten di men to, en tre tan to, a pro po si -
ção ne ces si ta de um ou ou tro ajus te, a fim de aper fe i -
çoá-la tec ni ca men te.

Jul ga mos deva o in ci so XV do art. 52 da Cons ti -
tu i ção, ob je to do art. 1º da pro pos ta em tela, pre ver a
com pe tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral para apro -
var, me di an te pro pos ta do Po der Exe cu ti vo, o ato de -
mar ca tó rio das ter ras in dí ge nas e não todo o pro ces -
so de de mar ca ção dos re fe ri dos ter ri tó ri os. Con quan -
to o la u do an tro po ló gi co e de ma is es tu dos de vam ins -
tru ir o ato de mar ca tó rio sub me ti do ao Se na do Fe de -
ral, à nos sa com pre en são não deve essa Casa do
Con gres so Na ci o nal apre ci ar pro ces so con du zi do, já, 
com base no prin cí pio ju rí di co do con tra di tó rio.

Com res pe i to ao art. 2º da pro po si ção, deve-se
cor ri gir im pre ci são de na tu re za re da ci o nal cons tan te
de seu ca put, vis to que o in ci so III a que se re fe re o
dis po si ti vo faz par te do § 1º do art.. 225 e não do ca -
put des se ar ti go.

O art. 3º deve ser emen da do, com vis tas a com -
pa ti bi li zar a nova re da ção pro pos ta para o ca put do
art. 23 da Car ta Mag na com o tex to pos tu la do para o
in ci so XV do art.. 52 da Lei Ma i or. se gun do a mo di fi ca -
ção por nós aci ma al vi tra da.

No que se re fe re ao art. 4º da pro pos ta, re cor de -
mos que por mais de três dé ca das vi go ra ram as de -
ter mi na ções do Có di go Flo res tal  Lei nº 4.771, de 15
de se tem bro de 1965, —. de acor do com as qua is só
se per mi tia a ex plo ra ção

flo res tal a cor te raso na Ama zô nia se man ti da
re ser va le gal de co ber tu ra ar bó rea cor res pon den te a



pelo me nos cin qüen ta por cen to da área d. a pro pri e -
da de.

Ha três anos, po rém, a Me di da Pro vi só ria nº
1.885/99 es ti pu lou que, em áre as co ber tas por flo res -
tas, essa re ser va deve ele var-se a oi ten ta por cen to.
Sem dú vi da, tal mu dan ça não apre sen ta fun da men ta -
ção téc ni ca con sis ten te e re ves te-se de ca rá ter ca su ís ti -
co, uma vez que es sên cia, bus ca pas sar à opi nião pú bli -
ca na ci o nal e in ter na ci o nal a ima gem de fir me atu a ção
do Po der Pú bli co na de fe sa do meio am bi en te.

Deve con ti nu ar a pre va le cer, pois, o en ten di -
men to téc ni co, já con sa gra do ao lon go dos anos, de
que, na Ama zô nia,  me ta de de cada pro pri e da de
pode ser ex plo ra da eco no mi ca men te, sem com pro -
me ter a pre ser va ção am bi en tal.

À nos sa com pre en são os cri té ri os em pre ga dos
pelo Có di go flo res tal em re la ção à pro pri e da de pri va da
de vem ser mu ta tis mu tan dis, apli ca dos para toda a su -
per fí cie dos es ta dos bra si le i ros. Nes se caso, a me ta de
cor res pon den te à re ser va le gal ne ces sa ri a men te en -
glo ba as uni da des de con ser va ção da na tu re za e as
áre as in dí ge nas, uma vez que o art. 3º, § 2º do Có di go
Flo res tal re co nhe ce como de pre ser va ção per ma nen te
as flo res tas exis te mes nas ter ras dos ín di os.

Em face dis so, jul ga mos deva ser emen da do o
art. 4º a pro po si ção a fim de ele var para cin qüen ta por
cen to o per cen tu al cons tan te do § 2º a ser adi ci o na do
ao art. 231 da Cons ti tu i ção.

III – Voto

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de
1999, é ju rí di ca e re di gi da de acor do com os pa drões da 
boa téc ni ca le gis la ti va, con quan to ne ces si te das ade -
qua ções con subs ten ci a das pe las emen das aba i xo. Do
pon to de vis ta do mé ri to, re pre sen ta con tri bu i ção de
gran de re le vân cia para apri mo rar a cri a ção de uni da des 
de con ser va ção am bi en tal e de ter ras in dí ge nas.

Assim, opi na mos por sua apro va ção, com as al -
te ra ções in tro du zi das pe las se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1 

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 1º:
Art. 1º Adi ci o ne-se ao art. 52 da Cons -

ti tu i ção Fe de ral o in ci so XV, com a se guin te
re da ção:

“Art. 52. Com pe te pri va ti va me nen te ao 
Se na do

Fe de ral:
...........................................................
XV —  Apro var, me di an te pro pos ta do

Po der Exe cu ti vo, o ato de mar ca tó rio das
ter ras in dí ge nas.

EMENDA Nº 2

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 2º:
Art. 2º O in ci so III do § 1º do art. 225

da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção;

“Art. 225. .............................................
.............................................................
§ 1º Para as se gu rar a efe ti vi da de des -

se di re i to, in cum be ao po der pú bli co:
............................................................
III —   de fi nir, em to das as uni da des da 

Fe de ra ção, ob ser va dos os li mi tes fi xa dos no 
art. 231 § 2º, es pa ços ter ri to ri a is e Seus
com po nen tes a se rem es pe ci al men te pro te -
gi dos, sen do a al te ra ção e a su pres são per -
mi ti das so men te por meio de lei, ve da da
qual quer ‘ uti li za ção que com pro me ta a in te -
gri da de dos atri bu tos que jus ti fi quem sua
pro te ção: (NR)”

EMENDA Nº  3

Dê-se a se guin te re da cão ao art. 3º:

Art. 3 º O ca put do art. 231 da Cons ti -
tu iç ção Fe de ra1 pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 231. São re co nhe ci dos aos ín di os 
sua or ga ni za ção so ci al, cos tu mes, lín guas.
cren ças e tra di ções, e os di re i tos ori gi ná ri os
so bre as ter ras que tra di ci o nal men te ocu -
pam, com pe tin do à União de mar cá-la, pro -
te ger e fa zer res pe i tar to dos os seus bens, e 
ao Se na do Fe de ral apro var, me di an te pro -
pos ta do Po der Exe cu ti vo, O ato de mar ca tó -
rio de suas ter ras. (NR)”

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art, 4º a se guin te re da ção:
Art. 4º  Adi ci o ne-se ao art. 231 da Cons ti tu i ção

Fe de ral o § 2º, com a se guin te re da ção, re nu me ran -
do-se os de ma is:

“Art. 231. .............................................
.............................................................
“§ 2º A área des ti na da às ter ras in dí -

ge nas e às uni da des de con ser va ção am bi -
en tal não po de rá ul tra pas sar, con jun ta men -
te, 50% (cin qüen ta por cen to) da su per fi cie
de cada uni da de da Fe de ra ção.







Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, por vin te mi nu tos. 

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na, mais uma vez, para fa lar de um mal que
há mu i to atin ge o meu que ri do Nor des te. Não me re fi -
ro à seca nem à po bre za, tão fa la das, tão de can ta das
nes ta Casa. Re fi ro-me à fal ta de po lí ti cas pla ne ja das
para a Re gião.

Fa rei um bre ve re tros pec to do ano de 2001: es ti -
a gens, Mu ni cí pi os em ca la mi da de pú bli ca e – a gran -
de no vi da de do ano – o ra ci o na men to de ener gia.
Che ga mos qua se a nos acos tu mar com as ima gens
for tes das emis so ras de te le vi são quan do mos tram a
seca, o chão ra cha do, o ser ta ne jo pe ram bu lan do à
bus ca de so cor ro.

O que nos en tris te ce – e é exa ta men te o mo ti vo
da mi nha fala hoje aqui – é que nada foi fe i to para se
re sol ver a ques tão. As se cas se re pe tem e os pro ce di -
men tos go ver na men ta is tam bém: nada an tes e nada
de po is; no mo men to da cri se, ces tas bá si cas e fren -
tes de tra ba lho.

Pois bem, a nova di fi cul da de apre sen ta da ao
povo do Nor des te foi o ra ci o na men to de ener gia, cuja
cul pa o Go ver no cos tu ma atri bu ir à fal ta de chu vas.
Não, Sr. Pre si den te, a cri se de cor reu da fal ta de pla -
ne ja men to e, so bre tu do, de in ves ti men tos no se tor hi -
dre lé tri co.

Pas sa ram-se os me ses crí ti cos, mas, no Nor -
des te, não veio a chu va, como era es pe ra do. Não veio 
a água do céu, mas, em com pen sa ção, vi e ram os fe ri -
a dos pro gra ma dos, que ge ra ram pre ju í zos para o se -
tor in dus tri al e para o co mér cio e trou xe ram uma re du -
ção drás ti ca do nos so PIB, além do au men to do ní vel
de de sem pre go.

Já es ta mos em de zem bro e o que con clu í mos é
que 2001 trou xe ain da mais de si gual da de re gi o nal
para o País e mais po bre za para a Re gião que abri ga,
la men ta vel men te, mais da me ta de da mi sé ria ab so lu -
ta na ci o nal.

Nor mal men te, de zem bro é um mês alen ta dor
para o nor des ti no, não só pelo es pí ri to na ta li no que
ilu mi na o co ra ção dos ho mens, como tam bém em vir -
tu de da nos sa vo ca ção tu rís ti ca. Co me ça a épo ca do
tu ris mo, bra si le i ros e es tran ge i ros de todo o mun do

in va dem nos sas pra i as, nos so li to ral, com sua ân sia
de apro ve i tar o sol e o mar, tra zen do di vi sas para o
co mér cio e ge ran do em pre gos, em bo ra tem po rá ri os.
Tudo isso faz a eco no mia da Re gião mo vi men tar-se.

Con tu do, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, quem
vem às pra i as do Nor des te quer uma es tru tu ra mí ni -
ma, quer con for to. Além do re fres can te mer gu lho no
mar azul, quer be ber algo ge la do e dor mir em quar to
cli ma ti za do. E esta se ria a chan ce de re ver ter um pou -
co as per das do ano. O que a seca im pe diu fos se co -
lhi do, o que o ra ci o na men to im pe diu fos se pro du zi do
po de ria ser re pos to com a mis ce lâ nea de so ta ques,
lín guas e cul tu ras que vi si tam o li to ral nor des ti no no
ve rão. Mas, para isso, é pre ci so ener gia. É ne ces sá rio
que tam bém as ci da des tu rís ti cas nor des ti nas pos -
sam uti li zar-se do per cen tu al de ra ci o na men to de 7%, 
como está sen do ofer ta do para as ci da des as sim
clas si fi ca das pela Embra tur nas re giões Cen tro-Oes -
te e Su des te.

Não des co nhe ço – e os nor des ti nos não des co -
nhe cem – o fato de os re ser va tó ri os es ta rem ba i xís si -
mos. Isso é in con tes te. Ape nas não en ten do por que a 
re gião que hoje mais pre ci sa de in ves ti men tos e de
flu xo de ca pi tal deva ser a mais cas ti ga da pela er rô -
nea vi são en san de ci da de tec no cra tas que, sen ta dos
em seus ga bi ne tes – com cer te za, cli ma ti za dos –, de -
ci dem se guir uma po lí ti ca eco nô mi ca que sa cri fi ca o
se tor pro du ti vo em prol da bus ca de um su pe rá vit fis -
cal a qual quer pre ço.

Sei que as di fi cul da des ener gé ti cas não se rão
re sol vi das num pas se de má gi ca. Com pre en do que
é ne ces sá rio um lon go pro ces so de cons ci en ti za ção 
no que diz res pe i to ao fato de a ener gia ser um re -
cur so pre ci o so. Em bre ve, vi ve re mos uma si tu a ção
se me lhan te em re la ção aos re cur sos hí dri cos se
nada for fe i to nos pró xi mos anos.

Pre ju di car a já sen sí vel eco no mia nor des ti na,
im pe din do-a de cres cer com o tu ris mo, é qua se uma 
afron ta às es pe ran ças de um fi nal de ano me lhor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço um 
ape lo ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, ao Sr.
Pe dro Pa ren te e a to dos que par ti ci pam da Câ ma ra
de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca para que
ana li sem a si tu a ção do Nor des te e com par ti lhem co -
nos co a nos sa re a li da de. Va mos às ruas. Va mos ver 
a im por tân cia da in dús tria tu rís ti ca para a nos sa re -
gião. Essa é a for ma que te mos de re du zir as gran -
des de si gual da des e dar aos nor des ti nos me lho res
con di ções e mais em pre gos. Tam bém é ne ces sá rio
re ver as me tas das ci da des tu rís ti cas da Re gião
Nor des te. Nós, nor des ti nos, de se ja mos ver o País



cres cer, a des pe i to de aten ta dos e da cri se na
Argen ti na, mas o Bra sil como um todo e não so men -
te as já ri cas Re giões Sul e Su des te. E, para que
isso ocor ra, para o bem de nos so povo, é pri mor di al
que es pe ci al aten ção seja dada aos Esta dos nor -
des ti nos, que se jam exa ta men te le va das em con ta
as ques tões do Nor des te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço um 
ape lo ao bom sen so dos man da tá ri os des ta imen sa
Na ção bra si le i ra para que ces sem a dis cri mi na ção
ao povo nor des ti no e lhe dêem uma chan ce de me -
lho rar a re tros pec ti va do ano de 2001, fa vo re cen do
a in dús tria do tu ris mo e, as sim, tra zen do mais ren da 
e em pre gos para nos sos con ter râ ne os.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ria do
Car mo Alves, 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. 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. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 735, DE 2001

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o PLC  nº 117, de 
2001.

Sala das Ses sões,  6 de de zem bro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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, in ci so II, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pas -
sa-se à 

Item 1:

REQUERIMENTO Nº 729, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 729, de 2001, de ini ci a ti va da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, so li ci tan do seja en vi a da mo ção di -
ri gi da ao Go ver no e ao Con gres so dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca, ma ni fes tan do a pre -
o cu pa ção do Se na do Fe de ral com as anun -
ci a das me di das pro te ci o nis tas re co men da -
das pela Co mis são de Co mér cio Inter na ci o -
nal, vin cu la do ao Go ver no Ame ri ca no e que
po de rão afe tar sig ni fi ca ti va men te as ex por -
ta ções bra si le i ras de aço para aque le País.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
tem a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa ques -
tão, que foi ob je to de pro nun ci a men tos meus em pelo
me nos duas opor tu ni da des no ple ná rio do Se na do
Fe de ral, pre o cu pa-me mu i to, pois atin ge os in te res -
ses vin cu la dos à si de rur gia bra si le i ra e de ve rá afe tar
tam bém a eco no mia do País. 

A Co mis são de Co mér cio Inter na ci o nal dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca re co men dou, no dia 22
do mês pas sa do, ao Pre si den te Ge or ge W. Bush que
se jam ado ta das me di das pro te ci o nis tas com re la ção
às ex por ta ções de aço para o mer ca do ame ri ca no.
Tais me di das, com cer te za, afe ta rão as ex por ta ções
do Ter ce i ro Mun do para os Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca e, em par ti cu lar, as ex por ta ções bra si le i ras.

Essa po de ro sa Co mis são, ao re co men dar ao
Pre si den te Ge or ge W. Bush me di das de ca rá ter pro -
te ci o nis ta, res pon de a pres sões da de fi ci tá ria e ob so -
le ta in dús tria de aço dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
que, há mais de vin te anos, vive de sub sí di os do go -
ver no. A re co men da ção da Co mis são de Co mér cio
Inter na ci o nal abre ca mi nho para que o Pre si den te
ame ri ca no se de so bri gue de com pro mis sos de cor -
ren tes de acor dos in ter na ci o na is an te ri or men te as su -
mi dos, de modo que, por de ter mi na do pe río do, pos sa
sub si di ar a in dús tria afe ta da, tor nan do-a ca paz de
com pe tir com as im por ta ções.

O Pre si den te Bush de ve rá for mar sua opi nião
en tre a se gun da quin ze na de de zem bro, de acor do
com a ro ti na da Co mis são, e o fi nal de fe ve re i ro, ha -



ven do, por tan to, ur gên cia para qual quer ação que se
que i ra em pre en der con tra a ado ção de quo tas e a ele -
va ção de alí quo tas de im por ta ção que pos sam pre ju -
di car a in dús tria de aço bra si le i ra. 

É im por tan te en fa ti zar que a si de rur gia bra si le i -
ra é um dos ma i o res ca sos de su ces so no se tor pro -
du ti vo mun di al nos úl ti mos dez anos. So mos o oi ta vo
ma i or pro du tor mun di al de aço, bem como o oi ta vo
ma i or ex por ta dor, o que sig ni fi ca ex por ta ções anu a is
de dez mi lhões de to ne la das e uma ge ra ção de di vi -
sas de US$2,4 bi lhões por ano.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
de fen de mos a apro va ção do re que ri men to. Que seja
en ca mi nha do ao Pre si den te dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, ao Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
ame ri ca na e ao Pre si den te do Se na do ame ri ca no,
de mons tran do as pre o cu pa ções do Se na do Fe de ral
con tra es sas me di das pro te ci o nis tas que ame a çam
gra ve men te a in dús tria si de rúr gi ca bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Lí der Pa u lo Har tung, para en ca mi -
nhar. S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para en -
ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, uso da pa la vra para apo i ar o
re que ri men to de au to ria dos ilus tres Se na do res Ri -
car do San tos e Emi lia Fer nan des, apo i ar a mo ção e
fa zer al gu mas rá pi das ob ser va ções.

Esta mos che gan do ao fi nal do ano. Não foi um
ano fá cil para o Se na do, que vi veu de pro ble mas in -
ter nos du ran te um bom tem po e não con se guiu in tro -
du zir um de ba te da ma i or im por tân cia, que é o de ba te 
so bre o co mér cio in ter na ci o nal.

Só para re lem brá-los, ini ci a mos o ano de sa fi a -
dos e dis pos tos a fa zer uma dis cus são sé ria so bre a
ques tão da ALCA, e não con se gui mos. Va mos ter mi -
nar o ano com um tí mi do se mi ná rio re a li za do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e pela Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal – isso não é
cul pa de nin guém in di vi du al men te – e tam bém por um 
even to re a li za do pela Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Essa é uma ques tão cen tral. O Se na dor Ri car do 
San tos e a Se na do ra Emi lia Fer nan des es tão tra zen -
do um tema da ma i or im por tân cia. Se nos de bru çar -
mos so bre as con clu sões da úl ti ma re u nião da OMC,
re a li za da há pou cos dias, po de re mos co me mo rar um
avan ço im por tan te, uma luta do Bra sil na área de pa -
ten tes, na área de pro pri e da de in te lec tu al; co me mo -
rar al guns avan ços tí mi dos, mas avan ços, na dis po si -
ção da Eu ro pa em ini ci ar uma dis cus são em re la ção a 
sub sí di os agrí co las, e ou tros te mas. Po de mos co me -

mo rar, aci ma de tudo, a pos si bi li da de de se avan çar
em um pro ces so mul ti la te ral no mun do em re la ção à
ques tão do co mér cio.

No en tan to, es ta mos aqui di an te de um re tro -
ces so nas re la ções in ter na ci o na is de co mér cio: a ati -
tu de de uma po de ro sa co mis são nos Esta dos Uni dos
tra ba lhan do na di re ção do ve lho pro te ci o nis mo a um
se tor in dus tri al ame ri ca no que não é com pe ti ti vo, que
só está de pé em vir tu de do po de ro so lobby que tem
no Con gres so ame ri ca no. Só que, lá, eles de ba tem
pro fun da men te es ses te mas, e, in fe liz men te, aqui
ain da es ta mos dan do os pri me i ros pas sos na di re ção
des se as sun to.

Por isso que ro, Se na dor Ri car do San tos, Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, apo i ar o re que ri men to e, mais 
do que apo i ar o re que ri men to, a mo ção. Ela pode ser
uma gota no oce a no, mas um oce a no se faz de go tas,
que são le va das pe los rios, pe las chu vas. Pode ser
uma gota, mas tem um pa pel enor me: é uma ver da de -
i ra en xur ra da no sen ti do de tra zer esse tema para a
vida do Par la men to bra si le i ro. Acre di to que esse é o
de sa fio. 

O Se na dor Edu ar do Su plicy, este ano, tam bém
tra ba lhou mu i to nes sa di re ção, as sim como o Se na -
dor Jef fer son Pé res e o pró prio Pre si den te da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, mas não con se gui mos ain da in clu ir o tema de
co mér cio ex te ri or como pri o ri tá rio na agen da da po lí -
ti ca, do Par la men to, da vida e da eco no mia do nos so
País. Te mos de con ti nu ar lu tan do por isso.

Qu e ro de cla rar meu voto fa vo rá vel ao re que ri -
men to, até por que nós, ca pi xa bas, te mos mu i to por
que nos or gu lhar da nos sa pro du ção de aço. A Com -
pa nhia Si de rúr gi ca do Tu ba rão é, se gu ra men te, um
dos me lho res com ple xos in dus tri a is, não só em ter -
mos de cus to, de pro du ti vi da de, de efi ciên cia, como
tam bém em re la ção a te mas de li ca dos, como a ques -
tão da re la ção da si de rur gia com o meio am bi en te,
por exem plo. Te mos do que nos or gu lhar e sa be mos
que re ta li a ções como essa ca mi nham na con tra mão
da qua li da de, da pro du ti vi da de e do li vre mer ca do,
que mu i tas ve zes vêm no re ce i tuá rio de lá para cá,
mas não são ace i tas na re la ção dos pa í ses de sen vol -
vi dos com os pa í ses em de sen vol vi men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Em vo ta -

ção o Re que ri men to nº 729, de 2001.
As Sr.ªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -

ri as para fa zer cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio.



O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

 Re que ri men to nº 723, 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 Re so lu ção nº 59, de 2001 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 1.426,
de 2001, Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra),
que au to ri za o Mu ni cí pio de Juiz de Fora –
MG a con tra tar ope ra ção de cré di to Fi na me
jun to ao Ban co ABN AMRO Real S/A, no
va lor de R$ 6.800.000,00 (seis mi lhões e oi -
to cen tos mil re a is).

A Pre si dên cia es cla re ce que à ma té ria po de rão
ser ofe re ci das emen das até o en cer ra men to da dis -
cus são.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
Com a pa la vra o Se na dor Arlin do Por to, para

dis cu tir.
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, eu gos ta ria, nes te mo men to, de en fa -
ti zar a im por tân cia des se fi nan ci a men to para a Pre fe i -
tu ra Mu ni ci pal de Juiz de Fora, um dos prin ci pa is Mu -
ni cí pi os do Esta do de Mi nas Ge ra is – que é o se gun -
do Esta do em po pu la ção e em im por tân cia eco nô mi -
ca -, que tem so fri do um gran de pro ces so de de sen -
vol vi men to, es pe ci al men te com a con so li da ção de um 
seg men to in dus tri al mu i to im por tan te a par tir da ins -
ta la ção da fá bri ca de au to mó ve is da Mer ce des.

O seu Pre fe i to mu ni ci pal, Dr. Tar cí sio Del ga do,
meu co le ga pre fe i to de 1983 a 1988, atu al men te en -
con tra-se no seu ter ce i ro man da to, o que con so li da a
sua li de ran ça e o seu res pe i to pe ran te a po pu la ção de 
Juiz de Fora, pela se ri e da de, pelo prag ma tis mo e pela 
for ma efi ci en te com que pro cu ra fa zer a ges tão dos
re cur sos pú bli cos. 

Os re cur sos a se rem ob ti dos se rão apli ca dos
ex clu si va men te no re e qui pa men to da Pre fe i tu ra, na
mo der ni za ção de sua fro ta de ve í cu los, es pe ci al men -
te na área de equi pa men tos ro do viá ri os, bus can do
me lho rar a con di ção das es tra das vi ci na is e, tam bém, 
aten der às de man das para as vias pú bli cas da que le
Mu ni cí pio.

Por isso, nos so acom pa nha men to na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos foi no sen ti do de con cla mar
o apo io dos Srs. Se na do res à pro po si ção, o que foi fe i -

to por una ni mi da de. Ago ra, ve nho so li ci tá-lo da mes -
ma for ma.

Ecncon tra mo-nos num mo men to re ces si vo no
Bra sil, em que os Mu ni cí pi os re ce bem pou cos re cur -
sos e en fren tam di fi cul da des para aten der à Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal. A mo der ni za ção dos seus
equi pa men tos é fun da men tal para aten der à ex pec ta -
ti va da po pu la ção por me lhor qua li da de de vida.

Nes sa pers pec ti va, Sr. Pre si den te, en ca mi nho o 
voto fa vo rá vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -

nua em dis cus são.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
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, pa re ce que não co lo ca re mos nos -
sa bar ba de mo lho nem quan do se in cen de ia a bar ba
da nos sa vi zi nha Argen ti na. A bar ba dos ar gen ti nos
está, ob vi a men te, pe gan do fogo. O que acon te ce no
país vi zi nho de ve ria ser vir de aler ta para que não tri -
lhás se mos o ca mi nho da per di ção e não apres sás se -
mos o pas so no sen ti do de mer gu lhar mos numa cri se
vi o len ta como aque la.

Um dos pro ble mas da Argen ti na é este: o en di vi -
da men to, o ví cio no ópio da dí vi da ex ter na. Como é
bom nos en di vi dar mos! Como é bom ter mos di nhe i ro! 
Como é bom aper tar mos o bo tão, aci o nar mos o Se -
na do, tão com pla cen te, tão ca ma ra da, que apro va to -
dos os em prés ti mos ex ter nos e, as sim, per mi te que
fa ça mos obras e re cor de mos o pas sa do obre i ro e
obris ta que a cri se de nos sa so ci e da de e eco no mia já
ar qui vou há mu i to tem po.

Insis ti mos em fa zer e con ti nu ar a fa zer sem re -
cur sos. O que ve mos é que os Esta dos Uni dos e to -
dos os pa í ses do mun do fe cham suas por tas às nos -
sas ex por ta ções, di fi cul tan do que con si ga mos cri ar
um sal do de ex por ta ções e, por tan to, pro du zir as di vi -
sas, os dó la res com os qua is de ve mos pa gar as cres -
cen tes dí vi das ex ter nas.

Mais uma vez, de po is de cen te nas de ve zes,
não gos ta ria de fi car ca la do. Den tro de pou co tem po,
esse flu xo de en di vi da men to bra si le i ro vai pa rar por -
que não virá mais di nhe i ro de lá para cá. A tor ne i ra já
está fe chan do há mu i to tem po. Te nho aqui, mas não
que ro ler ago ra, os nú me ros que in di cam como os
em prés ti mos para os pa í ses po bres, para a Amé ri ca
La ti na di mi nu í ram dras ti ca men te, prin ci pal men te nos
úl ti mos dez anos. Den tro de pou co tem po não dis cu ti -
re mos mais isso. Não te re mos dí vi das ex ter nas
acres ci das para de fen der nem para cri ti car, por que
não ha ve rá mais.

Mu i to obri ga do.



O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não há
mais ora do res ins cri tos para a dis cus são.

Está en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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, com voto con trá rio do Se na dor La u ro

Cam pos.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 59, de 2001,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.443, 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 59, 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 n0 59, de 2001, que au to ri za 
o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG a con tra tar ope ra -
ção de cré di to Fi na me jun to ao Ban co ABN AMRO
Real S. A, no va lor de R$ 6.800. 000,00 (seis mi lhões
e oi to cen tos mil re a is).

Sala de Re u niões da Co mis são, 6 de de zem bro
de 2001. – Edi son Lo bão, Pre si den te – Mo za ril do
Ca val can ti – Anto nio Car los Va la da res – Ro nal do
Cu nha Lima, Re la tor – Car los Wil son. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.443, 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 Mu ni cí pio de Juiz de Fora 
– MG a con tra tar ope ra ção de cré di to Fi -
na me jun to ao Ban co ABN AMRO Real S.
A, no va lor de R$6.800.000,00 (seis mi -
lhões e oi to cen tos mil re a is).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG au to -

ri za da a con tra tar, nos ter mos da Re so lu ção n0 78, de 
1998, do Se na do Fe de ral, ope ra ção de cré di to Fi na -
me jun to ao Ban co ABN AMRO Real S.A., no va lor de
R$6.800.000,00 (seis mi lhões e oi to cen tos mil re a is),
a pre ços de ju lho de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos no ca put
des te ar ti go se rão des ti na dos à aqui si ção de ca mi -
nhões, tra to res, re tro es ca va de i ras e si mi la res, para
re no va ção da fro ta mu ni ci pal des ses equi pa men tos.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção
são as se guin tes:

I – va lor da ope ra ção: R$6.800.000,00 (seis mi -
lhões e oi to cen tos mil re a is). a pre ços de ju lho de
2001;

II – ju ros: TJLP mais 4,8% a.a. (qua tro in te i ros e
oito dé ci mos por cen to ao ano);

III – atu a li za ção mo ne tá ria: não há;
IV – ga ran ti as: ali e na ção fi du ciá ria dos bens e

ca u ção de co tas-par tes do ICMS e do FPM;
V – fi na li da de: aqui si ção de ca mi nhões, tra to res, 

re tro es ca va de i ras e equi pa men tos si mi la res;
VI  – li be ra ção dos re cur sos: no ano de 2001;
VII – con di ções de pa ga men to: 42 (qua ren ta e

duas) par ce las men sa is, com ca rên cia de 6 (seis) me -
ses.

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 má xi mo de 270
(du zen tos e se ten ta) dias con ta do da data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Estan -
do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à
ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 724, 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 
Re so lu ção nº 60, de 2001 (apre sen ta do pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como
con clu são de seu Pa re cer nº 1.427, de 2001,
Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra), que au to ri za 
o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG a con tra tar
ope ra ção de cré di to com Ban co ABN AMRO



Real S/A – Le a sing, no va lor de R$
1.200.000,00 (um mi lhão e du zen tos mil re a is).

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.

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. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Para en -

ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
tan to o Pro je to de Re so lu ção nº 59, como este que está
em vo ta ção, o de nú me ro 60, con tem plam uma das mais
tra di ci o na is, pro gres sis tas e cul tas ci da des do nos so
Esta do. Tra ta-se de Juiz de Fora, a nos sa Man ches ter mi -
ne i ra e bra si le i ra. É uma ci da de pi o ne i ra na in dus tri a li za -
ção, hoje con du zi da por um dos mais ilus tres ho mens
pú bli cos de Mi nas Ge ra is, o ex-de pu ta do fe de ral e hoje
pre fe i to, Dr. Tar cí sio Del ga do, de modo que es ses re cur -
sos es ta rão apli ca dos por uma equi pe de va lor, pre si di da
tam bém por um bra si le i ro de va lor.

Assim, en ca mi nha mos na tu ral men te, uma vo ta -
ção fa vo rá vel para esse pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não ha -
ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta ção, en cer ro o
en ca mi nha 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, com o voto con trá rio do Se na dor La u -
ro Cam pos.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção
fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 60, de 2001,
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:

PARECER Nº 1.444, 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 60, 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 60, de 2001, que au to ri za
o Mu ni cí pio de Juiz de Fora — MG a con tra tar ope ra -

ção de cré di to com o Ban co ABN AMRO Real S.A. –
Le a sing, no va lor de R$1.200.000,00 (um mi lhão e
du zen tos mil re a is), para re no va ção da fro ta de ve í cu -
los do Mu ni cí pio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 6 de de zem bro
de 2001.  – Edi son Lo bão, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car -
los Va la da res – Ro nal do Cu nha Lima.

ANEXO AO PARECER N0 1444, 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 Mu ni cí pio, de Juiz de
Fora – MG a con tra tar ope ra ção de cré di -
to com o Ban co ABP AMRO Real S.A. –
Le a sing, no va lor de R$1.200.000,00 (um
mi lhão e du zen tos mil re a is), para re no -
va ção da fro ta de ve í cu los do Mu ni cí pio.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Mu ni cí pio de Juiz de Fora – MG au to -

ri za do a con tra tar ope ra ção de cré di to com o Ban co
ABN AMIRO Real S.A. – Le a sing, no va lor de
R$1.200.000,00 (um mi lhão e du zen tos mil re a is),
para re no va ção da fro ta de ve í cu los do Mu ni cí pio.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos a se rem con tra ta -
dos des ti nam-se à aqui si ção da fro ta de ve í cu los mo -
to ri za dos do Mu ni cí pio, in clu in do má qui nas, equi pa -
men tos, ve í cu los le ves e pe sa dos.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
terá as se guin tes con di ções fi nan ce i ras:

I – va lor da ope ra ção: R$1.200.000,00 (um mi -
lhão e du zen tos mil re a is);

II – taxa de ju ros: 3,00% a.m. (três por cen to ao
mês) pré-fi xa da;

III – atu a li za ção mo ne tá ria: não há;
IV — pra zo: 48 (qua ren ta e oito) me ses;
V – ga ran ti as: “bem ar ren da do” e co tas-par tes

do ICMS e FPM;
VI – fi na li da de: le a sing para ve í cu los;
VII – li be ra ção: ano de 2001.
Pa rá gra fo úni co. As da tas de li be ra ção dos re -

cur sos, bem como do pa ga men to do prin ci pal e dos
en car gos fi nan ce i ros, po de rão ser al te ra das em fun -
ção da data de as si na tu ra dos con tra tos.

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 má xi mo de du zen tos e 
se ten ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.



O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Estan -
do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à
ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em se gun do 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 Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que nos
ter mos do dis pos to no art.363, do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te três ses -
sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em face da dis cus são
em se gun do tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re, hoje, a ter ce i ra e úl ti ma ses são de
dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.
A ma té ria cons ta rá da ses são da pró xi ma ter -

ça-fe i ra, dia 11, para sua vo ta ção em se gun do tur no.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 27,
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
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, a fim de ins ti tu -

ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am bi en -
tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba -
cia do rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, 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.

Trans cor re, hoje, a pri me i ra ses são ses são de
dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta.
Com a pa la vra o Se na dor Wal deck Orné las.
O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, essa pro pos ta de emen da à Cons ti -
tu i ção che ga ao ple ná rio do Se na do Fe de ral num mo -
men to crí ti co para o rio São Fran cis co. Nós vi ve mos
com efe i to, uma seca sem pre ce den te, há uma ba i xa
no ní vel das águas que si tua o lago de So bra di nho
com ape nas 5% do seu vo lu me útil. E como a si tu a ção 
de fe ri a dões no Nor des te, já em uma se gun da eta pa
do Pla no de Con tro le da Ge ra ção de Ener gia. Qu an do 
me re fi ro à ge ra ção de ener gia, não que ro, de ne nhu -
ma ma ne i ra, per der de vis ta que hou ve um equí vo co
his tó ri co e tra di ci o nal no Nor des te, que é pri o ri zar
para o rio São Fran cis co a ge ra ção de ener gia. É pre -
ci so con si de rar as ou tras fun ções do rio: a na ve ga -
ção, a ir ri ga ção, a pis ci cul tu ra, o tu ris mo e tan tas ou -
tras ati vi da des a que o rio se pres ta pela sua sin gu la -
ri da de de ser o gran de cur so d‘água no Nor des te bra -
si le i ro.

Na ses são de ter ça-fe i ra, da Co mis são Espe ci al
do Vale do São Fran cis co, uma Co mis são exa ta men te 
cri a da com o pro pó si to de acom pa nhar, de ga ran tir,
de mo ni to rar e fis ca li zar o Pro je to de Re vi ta li za ção do
rio São Fran cis co. O gran de es pe ci a lis ta do as sun to,
Dr. José Te o do mi ro, in for mou à Co mis são do Se na do
que as chu vas des se pe río do es tão cor res pon den do
a ape nas 80% da mé dia des ta épo ca.

Isso equi va le di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que as chu vas des te ano ten dem a não
re com por o ní vel de água da re pre sa de So bra di nho.
Con se qüen te men te, o rio São Fran cis co não re cu pe -
ra rá o vo lu me do seu ca u dal. É in dis pen sá vel, ina diá -
vel, ur gen te o Pro je to de Re vi ta li za ção do men ci o na -
do rio. Mes mo as sim, per ce be mos que não tem ha vi -
do por par te do Go ver no Fe de ral pre o cu pa ção e com -
pro mis so efe ti vo com esse pro pó si to. 

Se, com a si tu a ção dra má ti ca do rio, que es ta rá
à be i ra de uma ca tás tro fe, se a seca pro lon gar-se por
mais um ano, não há os re cur sos para a sua re vi ta li -
za ção. Ima gi nem V. Exªs se cho ves se o su fi ci en te na



nas cen te do rio em Mi nas Ge ra is, se en ches se o lago
de So bra di nho e se re to mas se à ple na car ga a ge ra -
ção de ener gia na cas ca ta de Pa u lo Afon so! 

Por tan to, a PEC afi gu ra-se-nos da ma i or im por -
tân cia e do ma i or sig ni fi ca do, por que se exa u re no
âm bi to do pró prio Po der Le gis la ti vo. É nas mãos do
Con gres so Na ci o nal que re pou sa hoje a es pe ran ça
dos nor des ti nos, dos ser ta ne jos, dos bar ran que i ros,
de quem efe ti va men te ne ces si ta da re vi ta li za ção do
rio São Fran cis co.

Srªs e Srs. Se na do res, pas mem, o Pre si den te
da Re pú bli ca foi, pela se gun da vez, este ano, à Ser ra
da Ca nas tra. S. Exª vi si tou a nas cen te do rio São
Fran cis co. Da vez pas sa da, S. Exª dis se que ti nha um
com pro mis so pela vida do São Fran cis co. Fi cou lá,
gra va do em uma pe dra, esse com pro mis so, mas não
re sul tou em nada. Ago ra, o Pre si den te da Re pú bli ca
foi mais uma vez à Ser ra da Ca nas tra. Qu in ze dias de -
po is de o Pre si den te ha ver ido até Mi nas Ge ra is e ha -
ver dito que iria tra ba lhar pela re vi ta li za ção do São
Fran cis co, S. Exª foi des men ti do pelo seu Mi nis tro do
Pla ne ja men to, que man dou para o Con gres so Na ci o -
nal uma pro pos ta or ça men tá ria para 2002 que des ti -
na ape nas R$30 mi lhões, mí se ros R$30 mi lhões,
para a re vi ta li za ção do rio São Fran cis co no ano de
2002. 

A Ban ca da re gi o nal do Nor des te des ti nou uma
de suas emen das para a re vi ta li za ção do São Fran -
cis co. Mas o pa re cer se to ri al não terá nada. Eu en trei
em con ta to com o Re la tor se to ri al an tes e de po is de
S. Exª emi tir seu pa re cer. S. Exª me dis se, de modo
mu i to cla ro e, aliás, de modo mu i to sin ce ro, que não
adi an ta va co lo car 5 ou 10 mi lhões. Efe ti va men te,
essa é a ver da de. Ou te mos um mon tan te anu al da or -
dem de R$200 mi lhões, como pre co ni za esta emen -
da, ou não se con se gui rá a re vi ta li za ção para o rio
São Fran cis co. Eu não que ro, Sr. Pre si den te, que pa i -
rem dú vi das quan to à omis são des ta Casa. Esta Casa 
tem de ma ni fes tar-se, apro van do a emen da, para evi -
tar que o Bra sil ve nha a ter o ma i or rio tem po rá rio do
mun do. Esse é um tí tu lo que não que re mos ter, esse é 
um cam pe o na to que pre fe ri mos per der. O Bra sil pre -
ci sa ga nhar em ou tras co i sas; nis so, não. 

Pre ci sa mos ter res pon sa bi li da de am bi en tal, so -
bre tu do numa re gião como o Nor des te, que é afe ta da
pela seca, onde o semi-ári do cons ti tui um gran de pro -
ble ma e um gran de de sa fio e onde o rio São Fran cis -
co se apre sen ta como a gran de so lu ção. 

Ve jam bem, Srªs e Srs. Se na do res, que a apro -
va ção des sa emen da, ca pi ta ne a da pelo Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, re pre sen ta uma vol ta ao
pas sa do. Na Cons ti tu i ção de 1946, já ha via uma vin -

cu la ção para o rio São Fran cis co. Foi quan do se per -
mi tiu fa zer Três Ma ri as e os pri me i ros in ves ti men tos
nos equi pa men tos e nos ser vi ços so ci a is de edu ca -
ção e de sa ú de na re gião do vale do rio São Fran cis -
co. 

Ago ra, de se ja-se ape nas 0,5% das re ce i tas da
União, de po is de ex clu í das as trans fe rên ci as para os
Esta dos e Mu ni cí pi os. Sei que a he te ro do xia eco nô -
mi ca é con tra a vin cu la ção de re cur sos, mas te mos
que to mar uma de ci são au tô no ma e afir ma ti va, se
qui ser mos sal var o Ve lho Chi co. É isso que está em
ques tão nes sa emen da.

Assim, fiz ques tão de me ma ni fes tar hoje, na
con di ção de Re la tor da Co mis são Espe ci al do rio São 
Fran cis co no Se na do Fe de ral, para con cla mar as Srªs 
e os Srs. Se na do res, in de pen den te das re giões a que
per ten çam, dos Par ti dos a que são fi li a dos e de suas
con vic ções po lí ti cas e ide o ló gi cas, para as su mir este
com pro mis so com o fu tu ro do País. Se o com pro mis -
so pela vida do São Fran cis co não foi hon ra do por ou -
tros, não po de mos ser cúm pli ces des se cri me que se
per pe tra con tra a vida do País. Pre ci sa mos sal var o
Ve lho Chi co!

A apro va ção des ta emen da é a úni ca ga ran tia
de que, efe ti va men te, ha ve rá um tra ba lho pela re vi ta -
li za ção do São Fran cis co.

Du ran te o dis cur so do Sr. Wal deck
Ornel las, 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) – Vol ta mos à 
lis ta de ora do res para dis cus são da ma té ria em pa u ta.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis -

cu tir a ma té ria. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, sem me de lon gar, abor dan do
o mes mo as sun to so bre o qual dis cor reu o Se na dor
Wal deck Orné las, cha mo a aten ção para a im por tân cia
de um Fun do Cons ti tu ci o nal para o Nor des te. 

Cum pri men to o au tor des sa PEC. Re co nhe ço o
tra ba lho e a de di ca ção de S. Exª. O mo men to exi ge de 
nós po si ções fir mes. Sa be mos que de ve mos es tar
aten tos ao to mar de ci sões como essa. O Se na dor
Anto nio Car los Va la da res me re ce nos so res pe i to pela 
ini ci a ti va. 

Se não ti ver mos re cur sos, não con se gui re mos
fa zer a tão so nha da, tão es pe ra da e tão ne ces sá ria
re vi ta li za ção. Além dis so, há ne ces si da de de to dos
nos po si ci o nar mos, a fim de que te nha mos con di ção
de fa zer tam bém, den tro des sa pers pec ti va de re vi ta -
li za ção am bi en tal, o de sen vol vi men to sus ten tá vel.



So men te com o de sen vol vi men to da re gião, con se -
gui re mos atin gir a pre ser va ção do meio am bi en te e a
re vi ta li za ção do rio São Fran cis co. 

É ini ma gi ná vel que os Mu ni cí pi os ri be i ri nhos ao
São Fran cis co se jam os mais po bres, em ter mos ma -
te ri a is, cuja po pu la ção tem ma i o res di fi cul da des.

Sen ti mos a ne ces si da de de um pro gra ma que
es ti mu le um de sen vol vi men to sus ten tá vel na par ti ci -
pa ção do pro ces so de de sen vol vi men to des te País.
Enquan to hou ver ca ma das ex clu í das do pro ces so de
de sen vol vi men to, não con se gui re mos re a li zar uma
re u nião har mô ni ca, uma Fe de ra ção de fato, que é o
nos so de ver e o nos so ob je ti vo.

Nes se sen ti do, cum pri men to o Se na dor Anto nio
Car los Va la da res e tam bém os Srs. Se na do res que,
na tu ral men te, es ta rão vo tan do fa vo ra vel men te esta
pro pos ta.

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 à Se na do ra He lo í sa He le na, para dis cu tir.
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, pri me i ra men te, sa ú do com en -
tu si as mo o Se na dor Anto nio Car los Va la da res pela
sua de ter mi na ção e a Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves por seu re la tó rio, pois, as sim, po de re mos au to -
ri zar um re cur so a ser dis po ni bi li za do para a re vi ta li -
za ção do nos so rio São Fran cis co.

Evi den te men te, o Go ver no Fe de ral não tem ne -
nhu ma au to ri da de mo ral para fa lar de for ma con trá ria
à vin cu la ção de re cur sos, até por que o Se na dor La u -
ro Cam pos já tra tou da ma té ria por vá ri as ve zes nes ta 
Casa. Cer ta men te, a nos sa Cons ti tu i ção deve ser a
úni ca no mun do que im pe de qual quer mo bi li da de do
pon to de vis ta do Orça men to em re la ção ao pa ga -
men to de ju ros e ser vi ços da dí vi da. Por tan to, o Go -
ver no Fe de ral não pode fa lar nada.

To dos nós, não ape nas o povo nor des ti no, sa be -
mos que uma Casa como o Se na do Fe de ral, que re -
pre sen ta a Fe de ra ção, aqui lo que é cláu su la pé trea
cons ti tu ci o nal – em bo ra nem sem pre te nha mos res -
pon sa bi li da de com o prin cí pio fe de ra ti vo – e por en -
ten der a ne ces si da de de se es ta be le ce rem me ca nis -
mos que mi ni mi zem os efe i tos per ver sos da de si gual -
da de re gi o nal, apro va rá com en tu si as mo uma me di da 
como esta. To dos sa be mos a si tu a ção de mi sé ria e de 
pre ca ri e da de cres cen te do nos so Nor des te, onde há
qua se 40% da po pu la ção na ci o nal e ape nas 3% da
água do País – e, des ses 3%, mais de 70% es tão jus -
ta men te em nos so rio São Fran cis co, que sem pre foi
can ta do em ver so e pro sa como o rio da in te gra ção
na ci o nal. Aliás, Dom Pe dro II já ha via pro me ti do as jói -

as da Co roa para re sol ver o pro ble ma da seca do Nor -
des te e ga ran tir a mo bi li da de de águas do rio São
Fran cis co. As jói as e as pe dras da Co roa de vem es tar
em al gum mu seu e o pro ble ma do Nor des te con ti nua
exa ta men te o mes ma.

Sa be mos a im por tân cia da re com po si ção das
ma tas ci li a res e o pro ble ma gra vís si mo de cen te nas
de mu ni cí pi os que jo gam seus es go tos in na tu ra em
nos so rio São Fran cis co. Te mos co nhe ci men to da
ques tão mu i to gra ve que diz res pe i to ao uso múl ti plo e 
con fli tan te das águas. Numa re gião como o Nor des te, 
que pre ci sa de água para abas te ci men to hu ma no e
ani mal, para a di na mi za ção da eco no mia lo cal por
meio de pro je tos de ir ri ga ção, é ne ces sá rio gas tar
água – ao mes mo tem po em que é pre ci so con ter
água nos re ser va tó ri os para a ge ra ção de ener gia,
por que, in fe liz men te, em vir tu de da in com pe tên cia
nes te País, mes mo di an te de gran des pos si bi li da des
tec no ló gi cas, não se foi ca paz de in ves tir em ou tros
com po nen tes de ma triz ener gé ti ca numa re gião ri -
quís si ma para esse pro ce di men to, como é jus ta men -
te o nos so Nor des te. Há pos si bi li da de da ge ra ção de
ener gia so lar e eó li ca, além da bi o mas sa. La men ta -
vel men te, aca bou-se uti li zan do um úni co com po nen -
te de ma triz ener gé ti ca, ga ran tin do o que cha ma mos
de uso múl ti plo e con fli tan te das águas.

É de fun da men tal im por tân cia que to me mos
essa me di da no que tan ge ao rio São Fran cis co. Há
mu i to tem po, de ba te-se esse as sun to nes ta Casa e
vá ri as pes so as, de for ma in sen sa ta, di zem que tra ta -
mos o rio São Fran cis co ro man ti ca men te. A ques tão
não é de ro man tis mo e, se o fos se, tam bém não ha ve -
ria pro ble ma, por que ruim é o ro man tis mo da sub ser -
viên cia. O rio São Fran cis co é ver da de i ra men te um
abra ço de Deus. Quem anda na que la re gião co nhe ce
a re le vân cia gi gan tes ca des se rio para todo o Nor des -
te. É im por tan te que esse rio seja re vi ta li za do, par tin -
do-se do lo cal do seu nas ci men to, em nos sa que ri da
Mi nas Ge ra is, até todo o seu per cur so.

Se na do res Anto nio Car los Va la da res e José
Alen car, afir mo sem pre que o rio São Fran cis co é um
ver da de i ro tapa na eli te po lí ti ca e eco nô mi ca des te
País, por que está mar ge an do a re gião mais po bre do
Bra sil, o semi-ári do. As pes so as olham de lon ge esse
rio, di zen do mu i tas ve zes: “He lo í sa, vejo o rio São
Fran cis co tão per to e não pos so fa zer uso dele para
re ti rar água para os meus fi lhos ou para fa zer um pro -
je to de ir ri ga ção para que eu pos sa plan tar fe i jão, ali -
men tar meu fi lho e vi ver com mi nha fa mí lia ho nes ta -
men te.”

É inad mis sí vel qual quer dis cur so do Go ver no
Fe de ral, que não tem ne nhu ma au to ri da de para fa lar



ab so lu ta men te nada con tra a vin cu la ção de re cur sos
para a re vi ta li za ção do nos so rio São Fran cis co. 

Por tan to, con gra tu lo-me com to dos que se em -
pe nha ram nes se pro je to – de for ma mu i to es pe ci al,
com o Se na dor Anto nio Car los Va la da res e com a Se -
na do ra Ma ria do Car mo Alves, que deu o pa re cer,
para que pos sa mos, o mais rá pi do pos sí vel, ga ran tir
essa me di da. O de ba te que o Go ver no Fe de ral fez em 
re la ção ao Orça men to foi uma ver da de i ra men ti ra. To -
dos sa be mos que são ne ces sá ri os pra ti ca men te
US$6 bi lhões para re sol ver o pro ble ma de toda a re vi -
ta li za ção e que nin guém está que ren do a pa na céia
para re sol ver o pro ble ma de uma hora para ou tra. To -
dos co nhe cem a com ple xi da de da Admi nis tra ção, do
apa ra to de Esta do e os pro ble mas gra ves do País,
mas não se pode fa lar ab so lu ta men te nada.

O Go ver no dis se que iria co lo car 80 e aca bou
co lo can do 30; e sa be mos que isso não dá para nada.
Mu i tas ve zes, al guns en ri que cem com con sul to ria,
por que nun ca vi pa ga rem tan ta con sul to ria e não e fa -
ze rem ab so lu ta men te nada! Por tan to, to dos nós que
ama mos o Bra sil e, de uma for ma mu i to es pe ci al, nós, 
que so mos nor des ti nos, sa be mos da im por tân cia gi -
gan tes ca des se ver da de i ro abra ço de Deus que é o
nos so rio São Fran cis co ser ver da de i ra men te re vi ta li -
za do.

Há mu i tas pes so as que nun ca vi ram um rio se -
car, que não sa bem e não en ten dem que é pos sí vel
isto ocor rer. Em Ala go as, há vá ri os rios que ser vem
de cam po fu te bol para a me ni na da po bre das re giões. 
Qu e ria eu que eles ti ves sem cam po de fu te bol e ati vi -
da de de la zer, mas em um le i to de rio seco isto é algo
ex tre ma men te gra ve.

Mu i tos dos aflu en tes do nos so rio São Fran cis co 
es tão pas san do por pro ble mas gra vís si mos e mu i tos
pro ble mas exis tem em nos so rio São Fran cis co.
Assim, não é pos sí vel que uma emen da tão im por tan -
te como essa pos sa ser obs ta cu li za da por qual quer
com po nen te que ve nha do Go ver no Fe de ral.

Por tan to, con gra tu lo-me com V. Exª, Se na dor
Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Alen car, úl ti mo ora dor ins cri -
to, para dis cu tir.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para dis cu -
tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a PEC nº
27 tem como ob je ti vo ins ti tu ir fun do para a re vi ta li za -
ção hi dro am bi en tal e o de sen vol vi men to sus ten tá vel
da ba cia do rio São Fran cis co.

Como to dos sa bem, o rio nas ce na Ser ra da Ca -
nas tra em Mi nas Ge ra is, ser ve o Nor te de Mi nas –
que é uma re gião semi-ári da -, a Ba hia, Ser gi pe, Ala -

go as e Per nam bu co, mas, pela sua po ten ci a li da de
ener gé ti ca hoje apro ve i ta da nas usi nas que fo ram
cons tru í das ao lon go do seu cur so, aten de a todo o
Nor des te bra si le i ro pelo for ne ci men to de ener gia elé -
tri ca. 

Na que la re gião vi vem 30% da po pu la ção bra si -
le i ra e as águas que pos su í mos ali re pre sen tam 3%
das águas que te mos no ter ri tó rio bra si le i ro e, des ses
3%, 70% são águas do rio São Fran cis co que co nhe -
ce mos bem. Ele está as so re a do e, além dis so, suas
águas es tão tam bém po lu í das por que seus aflu en tes
lan çam em seu cur so ver da de i ros es go tos a céu
aber to não só trans por tan do es go tos sa ni tá ri os como 
tam bém eflu en tes in dus tri a is não tra ta dos.

O pro ble ma de re cur sos hí dri cos é se ri ís si mo e
pre ci sa ser en ca ra do ur gen te men te em nos so País.
To dos sa be mos que as águas do ces do Pla ne ta são
mu i to es cas sas e que, de to das es sas águas, ape nas
pou co mais de 2% são re pre sen ta dos por águas do -
ces, cuja ma i or par te está nas ca lo tas po la res, em for -
ma de gelo, e ou tra gran de par te, no sub so lo. Então,
os cur sos de água e la go as são em nú me ro mu i to re -
du zi do.

É pre ci so que pre ser ve mos o que aí está. O rio
São Fran cis co pre ci sa des ses re cur sos para o seu
de sas so re a men to e para a re com po si ção não só das
ma tas como da ve ge ta ção ras te i ra ci li ar, que ser ve
para evi tar a ero são. É essa ero são que traz, na tu ral -
men te, esse as so re a men to que está re du zin do o vo -
lu me de água, que tam bém se eva po ra mais ra pi da -
men te, ten do em vis ta o as so re a men to.

Meu Deus, será que não po de mos acor dar para
o fato de que o Bra sil pre ci sa pelo me nos de um pro je -
to de go ver no que seja ca paz de tra zer re cur sos ab -
so lu ta men te ina diá ve is? Será uma ver da de i ra in con -
se qüên cia, para não di zer ir res pon sa bi li da de, se não
ado tar mos ur gen te men te me di das que pos sam sal -
var es ses gran des rios bra si le i ros. Entre eles, está o
rio São Fran cis co, que ser ve com suas águas a cin co
Esta dos: Mi nas, Ba hia, Ser gi pe, Ala go as e Per nam -
bu co; e ser ve com sua po ten ci a li da de hi dre lé tri ca a
todo o Nor des te bra si le i ro, uma re gião des fa vo re ci da,
onde vi vem 30% da nos sa po pu la ção.

É pre ci so que es te ja mos aten tos à apro va ção
des se pro je to como tam bém ao acom pa nha men to des -
ses re cur sos. Sa be mos que a Ama zô nia pos sui vo lu me
d’água equi va len te a algo em tor no de 15% das águas
do ces do Pla ne ta Ter ra. Pois bem, sa be mos que um
pro je to po de rá vi a bi li zar trans fe rên cia de par te das
águas da ba cia ama zô ni ca, por exem plo, do rio To can -
tins, para en ri que cer a va zão do rio São Fran cis co e



para aten der tam bém a re giões do Nor des te no que diz
res pe i to à ir ri ga ção e à água para be ber.

Sr. Pre si den te, nos so voto é fa vo rá vel à apro va -
ção da PEC nº 27. Ape lo para que V. Exª, como Pre si -
den te do Con gres so Na ci o nal, acom pa nhe de per to
os re cur sos e as pro vi dên ci as do Po der Exe cu ti vo
para sal var o rio São Fran cis co, algo vi tal para o Nor -
des te bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pri -
me i ro sig na tá rio des sa PEC.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, já hou ve tem po em que o as sun to pre do mi -
nan te nas hos tes do Go ver no era a trans po si ção do
rio são Fran cis co. Entre tan to, o Go ver no, ba que a do
pela re a li da de, pe las cir cuns tân ci as e pela con jun tu ra 
do rio São Fran cis co, re sol veu mu dar de idéia: aban -
do nou o seu pro je to de trans po si ção e pas sou a fa lar
em re vi ta li za ção.

Sr. Pre si den te, co nhe cen do de per to a re a li da de 
do nos so rio São Fran cis co – o Esta do de Ser gi pe re -
ce be as suas águas e os efe i tos be né fi cos de sua
ação, como a ener gia elé tri ca e a ir ri ga ção – e acre di -
tan do nos pro pó si tos do Go ver no, apre sen tei essa
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, que con tou com
o apo io de mais de 30 Se na do res, numa pri me i ra
fase. Espe ro, na vo ta ção, con tar com o apo io da ma i o -
ria para apro vá-la. Apre sen tei essa pro pos ta de re vi -
ta li za ção do rio São Fran cis co para que, em 20 anos,
atra vés de re cur sos di re ci o na dos para esse fim –
0,5% das re ce i tas lí qui das da União –, pos sa mos ver
uma con fi gu ra ção nova do nos so ve lho Chi co.

Sa be mos que o rio tem 36 aflu en tes, mas hoje
so men te 19 são pe re nes. Isso não ocor reu de gra ça,
mas pelo alhe a men to das au to ri da des cons ti tu í das
di an te da si tu a ção do rio que se agra va va a cada ano.
Bem per to de Belo Ho ri zon te, 30% dos es go tos são
jo ga dos na ca lha do Ve lho Chi co. É uma si tu a ção dra -
má ti ca que pre ci sa ser cor ri gi da o quan to an tes, o que 
não se faz ape nas com pa la vras. A va zão do rio ba i -
xou a um ní vel sem pre ce den tes em toda a sua his tó -
ria.

Dis se o Se na dor Wal deck Orne las que o rio São 
Fran cis co, em So bra di nho, está com um vo lu me de
ape nas 5%. Com a que da do vo lu me de água no rio
São Fran cis co, há a ame a ça de não exe cu ção de di -
ver sos pro je tos vi ta is para o de sen vol vi men to das re -
giões ba nha das pelo rio da Uni da de Na ci o nal – pro je -
tos de ir ri ga ção, de pes ca, de tu ris mo ru ral, de ener -
gia elé tri ca. Enfim, al guns pro je tos es tão sen do aban -
do na dos úni ca e ex clu si va men te pela si tu a ção dra -

má ti ca em que está o rio. Por tan to, as sim fica evi den -
ci a da a di fi cul da de pela qual está pas san do o rio São
Fran cis co.

A emen da cons ti tu ci o nal tem to tal fun da men to,
por que se ba se ia na re a li da de do rio São Fran cis co.
Espe ra mos, por tan to, que, na quar ta-fe i ra da pró xi ma 
se ma na, sen do vo ta da essa ma té ria, não haja qual -
quer obs tá cu lo por par te do Go ver no, an tes, pelo con -
trá rio, um in cen ti vo, já que o pró prio Orça men to da
União não des ti nou pra ti ca men te nada para a re vi ta li -
za ção do rio, ape sar das pro mes sas e das pri o ri da -
des. Se ria de R$200 mi lhões a R$250 mi lhões o mon -
tan te de re cur sos a ser dis tri bu í do anu al men te para a
re vi ta li za ção e exe cu ção de pro je tos de de sen vol vi -
men to sus ten tá vel do Ve lho Chi co. Não é mu i to di nhe -
i ro, Sr. Pre si den te, le van do em con ta o que o Go ver no
vem gas tan do com a dí vi da ex ter na, com pro pa gan -
das e le van do tam bém em con ta que o Go ver no Fe -
de ral anun ci ou como pri o ri da de essa re vi ta li za ção, e
não exe cu tá-la se ria uma in co e rên cia, se ria dar um
tapa nos mi ne i ros, nos ser gi pa nos, nos ba i a nos, nos
per nam bu ca nos, nos ala go a nos, em to dos os nor des -
ti nos.

O Go ver no não pode li de rar uma cam pa nha
para der ru bar um pro je to como esse – 0,5% é ape nas 
uma gota d’água no oce a no, não re pre sen ta pra ti ca -
men te nada di an te do vo lu me dos re cur sos des ti na -
dos para ou tras áre as não pri o ri tá ri as.

Sr. Pre si den te, te nho fé e es pe ran ça de que, até
a pró xi ma quar ta-fe i ra, o Go ver no Fe de ral re fli ta so -
bre a si tu a ção do rio São Fran cis co, bra ço in dis pen sá -
vel des te gran de or ga nis mo bra si le i ro. Sem esse bra -
ço, ja ma is con se gui re mos a uni da de na ci o nal. Ha ve rá 
sem pre o atra so, a mi sé ria nas re giões ba nha das
pelo rio se não hou ver a re vi ta li za ção. 

É a pre vi dên cia que es ta mos pe din do do Go ver -
no por que, na re a li da de, se hou ves se pre vi dên cia –
por que os avi sos sur gi ram –, essa cri se ener gé ti ca
não te ria acon te ci do. Sr. Pre si den te, por fal ta de avi so
do Se na do Fe de ral não foi. A cri se ener gé ti ca acon te -
ceu por que o Go ver no es ta va nas al tu ras e acha va
que Deus iria re sol ver a si tu a ção. Ló gi co que Deus re -
sol ve, mas Deus es pe ra que cada um cum pra com
seu de ver: “Faça, que eu lhe aju da rei”, isso é que
Deus es pe ra de cada um de nós.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ao en cer rar, es tou ci -
en te de que, mu i to em bo ra o Pre si den te do Se na do
Fe de ral não seja da re gião do São Fran cis co, é um
ho mem que luta pelo so ci al, pelo de sen vol vi men to in -
te gral do Bra sil, e ha ve rá de, como in te gran te do
PMDB, dar apo io a essa pro pos ta, que sin te ti za as
as pi ra ções ma i o res não ape nas de uma par te do Bra -



sil, mas de to dos os bra si le i ros que pen sam num Bra -
sil igual para to dos.

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

mais ora do res ins cri tos.
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) – Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de pas sar a pa la vra ao pró xi mo 
ora dor, a Mesa anun cia ao Ple ná rio do Se na do que
aca bou de re ce ber, acom pa nha do dos Lí de res par ti -
dá ri os des ta Casa, o Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves e os Lí de res dos di -
ver sos Par ti dos da Câ ma ra dos De pu ta dos, a Emen -
da à Cons ti tu i ção que dá nova re da ção ao art. 53 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta da imu ni da de par la -
men tar.

De cla ro lida a pro pos ta, que 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.

De ter mi no que a ma té ria vá à pu bli ca ção. Ela
está des pa cha da à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, onde é Re la tor por no me a ção ou in di -
ca ção do Pre si den te da Co mis são, Se na dor Ber nar -
do Ca bral, em en ten di men to com esta Pre si dên cia, o
Se na dor José Fo ga ça, que tra ba lhou na ma té ria dois
anos – a ma té ria é ori un da do Se na do. 

Va mos dar tra mi ta ção, a mais ur gen te pos sí vel,
à ma té ria de ta ma nha re le vân cia para a so ci e da de
bra si le i ra. 

É a se guin te a ma té ria re ce bi da da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 2A, de 1995

(Nº 610/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Dá nova re da ção ao art. 53 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral. (Dis põe so bre imu ni da -
de par la men tar)

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 ra1, pro mul gam a se guin te Emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 53. Os de pu ta dos e se na do res
são in vi o lá ve is, ci vil e pe nal men te, por qua -
is quer de suas opi niões, pa la vras e vo tos.

§ 1º Os de pu ta dos e se na do res, des de 
a ex pe di ção do di plo ma, se rão sub me ti dos

a jul ga men to pe ran te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

§ 2º Des de a ex pe di ção do di plo ma, os 
mem bros do Con gres so Na ci o nal não po de -
rão ser pre sos, sal vo em fla gran te de cri me
ina fi an çá vel. Nes te caso, os au tos se rão re -
me ti dos den tro de vin te e qua tro ho ras à
Casa res pec ti va, para que, pelo voto da ma -
i o ria de seus mem bros, re sol va so bre a pri -
são.

§ 3º Re ce bi da a de nún cia con tra se na -
dor ou de pu ta do, por cri me ocor ri do após a
di plo ma ção, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
dará ciên cia à Casa res pec ti va, que, por ini -
ci a ti va de par ti do po lí ti co nela re pre sen ta do
e pelo voto da ma i o ria de seus mem bros,
po de rá, até a de ci são fi nal, sus tar o an da -
men to da ação.

§ 4º O pe di do de sus ta ção será apre ci -
a do pela Casa res pec ti va no pra zo im pror ro -
gá vel de qua ren ta e cin co dias do seu re ce -
bi men to pela Mesa Di re to ra.

§ 5º A sus ta ção do pro ces so sus pen de 
a pres cri ção, en quan to du rar o man da to.

§ 6º Os de pu ta dos e se na do res não
se rão obri ga dos a tes te mu nhar so bre in for -
ma ções re ce bi das ou pres ta das em ra zão
do exer cí cio da man da to, nem so bre as pes -
so as que lhes con fi a ram ou de les re ce be -
ram in for ma ções.

§ 7º A in cor po ra ção às For ças Arma das
de de pu ta dos e se na do res, em bo ra mi li ta res
e ain da que em tem po de guer ra, de pen de rá
de pré via li cen ça da Casa res pec ti va.

§ 8º As imu ni da des de de pu ta dos ou se -
na do res sub sis ti rão du ran te o es ta do de sí tio,
só po den do ser sus pen sas me di an te o voto
de dois ter ços dos mem bros da Casa res pec -
ti va, nos ca sos; de atos, pra ti ca dos fora do re -
cin to do Con gres so que se jam in com pa tí ve is
com a exe cu ção da me di da.” (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.

PROPOSTA ORIGINAL 
APROVADA PELO SENADO FEDERAL

EM 18-6-1998

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:



Alte ra dis po si ti vos que men ci o na
dia Cons ti tu i ção Fe de ral, re fe ren tes à
imu ni da de par la men tar.

Art. 1º O art. 53 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 53. Os De pu ta dos e Se na do res
são in vi o lá ve is ci vil e pe nal men te por suas
opi niões, pa la vras e vo tos. (NR)

§ lº Des de a ex pe di ção do di plo ma, os
mem bros do Con gres so Na ci o nal não po de -
rão ser pre sas, sal vo em fla gran te de cri me
ina fi an çá vel. (NR)

§ 1º-A. De pu ta dos e Se na do res não
po de rão ser pro ces sa dos cri mi nal men te,
sem li cen ça de sua Casa, por atos pra ti ca -
dos após a di plo ma ção.

§ 2º O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re -
ce bi da. de nún cia após de fe sa pre li mi nar,
so li ci ta rá à Casa res pec ti va li cen ça para ins -
ta u rar ação pe nal, ten do-se com con ce di da
a so li ci ta ção se, no pra zo de cen to e vin te
dias, con ta dos do re ce bi men to, não hou ver
de li be ra ção. (NR).

§ 3º No caso de fla gran te de cri me ina -
fi an çá vel, os au tos se rão re me ti dos, den tro
de vin te e qua tro ho ras, à Casa res pec ti va,
para que, pelo voto se cre to da ma i o ria de
seus mem bros, re sol va so bre a pri são.

(NR).
§ 3º-A. Inde pen de de li cen ça a aber tu -

ra de in qué ri to con tra mem bro do Con gres -
so Na ci o nal, de ven do a au to ri da de com pe -
ten te to mar to das a; me di das per ti nen tes
pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 4º De pu ta dos e Se na do res so men te
se rão sub me ti dos a jul ga men to pe ran te o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. (NR).

§ 4º-A. As ações ju di ci a is de qual quer
na tu re za con tra De pu ta dos ou Se na do res,
vin cu la das à ma ni fes ta ção de opi nião, pa la -
vra ou voto, so men te po de rão ser im pe tra -
das pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 5º Os De pu ta dos e Se na do res não
se rão obri ga dos a tes te mu nhar so bre in for -
ma ções re ce bi das ou pres ta das em ra zão
do exer cí cio do man da to, nem so bre as pes -
so as que lhes con fi a ram ou de les re ce be -
ram in for ma ções.

§ 6º A in cor po ra ção às For ças Arma das
de De pu ta dos e Se na do res, em bo ra mi li ta res
e ain da que em tem po de guer ra, de pen de rá
de pré via li cen ça da Casa res pec ti va.

§ 7º As imu ni da des de De pu ta dos ou
Se na do res sub sis ti rão du ran te o es ta do de
sí tio, só po den do ser sus pen sas me di an te o 
voto de dois ter ços dos mem bros da Casa
res pec ti va, nos ca sos de atos pra ti ca dos
fora do re cin to do Con gres so Na ci o nal, que
se jam in com pa tí ve is com a exe cu ção da
me di da.”

Art. 2º Acres cen te-se ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as o se guin te ar ti go:

“Art. . Ne nhum pe di do de li cen ça para
pro ces sar De pu ta do ou Se na dor, ain da que
se en con tre sob apre ci a ção da res pec ti va
Casa do Con gres so Na ci o nal, po de rá ser
ex clu í do dos pro ce di men tos e pra zos es ta -
be le ci dos no § 2º do art. 53 des ta Cons ti tu i -
ção.”

Se na do Fe de ral, 19 de ju nho de 1998. – Antô nio
Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO V
Dos De pu ta dos e dos Se na do res

Art. 53. Os De pu ta dos e Se na do res são in vi o lá -
ve is por suas opi niões, pa la vras e vo tos.

§ 1º  Des de a ex pe di ção do di plo ma, os mem -
bros do Con gres so Na ci o nal não po de rão ser pre sos,
sal vo em fla gran te de cri me ina fi an çá vel, nem pro ces -
sa dos cri mi nal men te, sem pré via li cen ça de sua
Casa.

§ 2º O in de fe ri men to do pe di do de li cen ça ou a
au sên cia de de li be ra ção sus pen de a pres cri ção en -
quan to du rar o man da to.

§ 3º No caso de fla gran te de cri me ina fi an çá vel,
os au tos se rão re me ti dos, den tro de vin te e qua tro ho -
ras, à Casa res pec ti va, para que, pelo voto se cre to da
ma i o ria de seus mem bros, re sol va so bre a pri são e
au to ri ze, ou não, a for ma ção de cul pa.

§ 4º Os De pu ta dos e Se na do res se rão sub me ti -
dos a jul ga men to pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

§ 5º Os De pu ta dos e Se na do res não se rão obri -
ga dos a tes te mu nhar so bre in for ma ções re ce bi das ou 
pres ta das em ra zão do exer cí cio do man da to nem so -
bre as pes so as que lhes con fi a ram ou de les re ce be -
ram in for ma ções.



§ 6º A in cor po ra ção às For ças Arma das de De -
pu ta dos e Se na do res, em bo ra mi li ta res e ain da que
em tem po de guer ra, de pen de rá de pré via li cen ça da
Casa res pec ti va.

§ 7º As imu ni da des de De pu ta dos ou Se na do -
res sub sis ti rão du ran te o es ta do de sí tio, só po den do
ser sus pen sas me di an te o voto de dois ter ços dos
mem bros da Casa res pec ti va, nos ca sos de atos, pra -
ti ca dos fora do re cin to do Con gres so, que se jam in -
com pa tí ve is com a exe cu ção da me di 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) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 313, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 313, de 2001 (nº
760/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Su baé Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da -
de de Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba hia,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.264, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orne las, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 313, DE 2001

(Nº 760/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Su bae Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Fe i ra de San ta na,
Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 23 de maio de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 19 de se tem bro de 1998, a con ces -
são da Rá dio Su bae Ltda., para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Fe i ra de San ta na, Esta do
da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 314, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 314, de 2001 (nº
767/2000, 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 São João Bos co da Re -
gião das Alte ro sas a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Be tim,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.388, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 314, DE 2001

(Nº 767/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral São João Bos -
co da Re gião das Alte ro sas a exe cu tar ser -
vi ço de Ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Be tim, 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 146, de 25 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral São João Bos co
da Re gião das Alte ro sas 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 Be tim, 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 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 333, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 333, de 2001 (nº
875/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Edu ca ci o nal, Cu tu ral e Artís ti ca Novo Tem -
po – AECANT a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Iga ci, Esta -
do de Ala go as,  ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.390, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to.

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº  333, DE 2001

(Nº  875, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca
Novo Tem po _ AECANT a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de lga ci, Esta do de Ala go as.

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

ta ria nº 220, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca Novo
Tem po _  AECANT 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 Iga ci, Esta do de Ala go as.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 355, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 355, de 2001 (nº
1.004/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção
Assis ten ci al Ma ria do Car mo Pe dro sa Men -
des – FUMACPEM a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Na za -
re zi nho, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.318, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Fre i tas Neto.

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.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 355 DE 2001

(Nº 1.004/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Assis ten ci al Ma ria do Car mo Pe dro -
sa Men des  _ FUMACPEM a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Na za re zi nho, Esta do da Pa ra í ba.

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

ria nº 658, de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Assis ten ci al Ma ria do Car mo Pe dro sa Men -
des _  FUMACPEM 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 Na za re zi nho, Esta do da Pa ra í ba.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 364, de 2001 (nº 
969/2001, 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 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, ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.319, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

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.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -

men to nº 678, de 2001, do Se na dor Ma u ro
Mi ran da, so li ci tan do o de sa pen sa men to do
Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de 2001, do 
Pro je to de Lei do Se na do nº 133, de 1999.

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
per ma ne çam sen ta dos (Pa u sa.)

Apro va do.
As ma té ri as pas sam a ter tra mi ta ção au tô no ma. 
O Pro je to de Lei do Se na do nº 133, de 1999, vol -

ta à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, 
pos te ri or men te, vai à Co mis são de Assun tos So ci a is,
em de ci são ter mi na ti va. 

O Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de 2001, vol ta 
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 (Ra mez Te bet) – Item 12:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 680, de 2001, do Se na dor Pe dro
Si mon, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter de -
fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº 503,
de 1999, de sua au to ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 503, de 1999, 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, pas -
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 735, de 2001, 
de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 117, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to. 
As Srªs e os Srs. que o apro vam per ma ne çam

sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do. 
A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 345,
in ci so II, do Re gi men to Inter no, na pró xi ma se gun -
da-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em ca rá -
ter ex cep ci o nal, a Mesa vai con ce der a pa la vra, para
co mu ni ca ção ina diá vel, aos Se na do res ins cri tos, res -
pec ti va men te: Se na do res Ma u ro Mi ran da, Osmar
Dias e Edson Lo bão.

Com a pa la vra, em pri me i ro lu gar, o Se na dor
Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – 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 do Se na do Fe de ral para ma ni fes tar emo -
ções dis tin tas em re la ção aos re sul ta dos ob ti dos pela
CPI do Fu te bol. 

Ini ci al men te, devo con gra tu lar o Pre si den te
Álva do Dias e o Re la tor Ge ral do Althoff pela ma ne i ra
como se por ta ram ao lon go dos úl ti mos me ses, hon -
ran do esta Casa com uma con du ta ili ba da des de o
pe río do das in ves ti ga ções e de po i men tos até à di vul -
ga ção do re la tó rio fi nal – que está se pro ces san do
nes te mo men to -, que apon ta gran de par te das ma ze -
las pra ti ca das por pes so as de ex pres são no fu te bol
bra si le i ro.

O sen ti men to de or gu lho por ver o Se na do Fe -
de ral tão bem re pre sen ta do, res ga tan do cre di bi li da de 
jun to à Na ção, como não po de ria de i xar de ser, é
acom pa nha do com gran de pre o cu pa ção quan to ao
rumo do nos so fu te bol a par tir de ago ra. A ca i xa-pre ta
foi aber ta, res tan do ao Mi nis té rio Pú bli co e à Jus ti ça
não nos de cep ci o nar, os par la men ta res e a so ci e da -
de em ge ral.



A ma i or in dig na ção, po rém, vem das ar qui ban -
ca das, das ca de i ras. É para o ab ne ga do tor ce dor do
Fla men go, do Co rint hi ans, do Pal me i ras, do Go iás, do 
Vila Nova, en fim, o tor ce dor apa i xo na do por fu te bol e
pela se le ção bra si le i ra, que deve ser dada um res pos -
ta ur gen te das au to ri da des res pon sá ve is. Che ga de
im pu ni da de, de des man dos, de fal ca tru as!

Tudo aqui lo que a CPI do Fu te bol apre sen tou
em seu re la tó rio é o mais puro re tra to de um es por te
que ne ces si ta ur gen te men te de uma lim pe za ge ral.
Quem er rou tem que pa gar, in de pen den te do grau de
im por tân cia e po pu la ri da de que apre sen tem.

As pro vas le van ta das pela CPI do Fu te bol são ir -
re fu tá ve is e to dos os acu sa dos ti ve ram um am plo di -
re i to de de fe sa. Se ou tros no mes ain da pre ci sam ser
in ves ti ga dos, como pre gam al guns pou cos crí ti cos do 
re la tó rio, o im por tan te é que se está dan do o pri me i ro
pas so para mo ra li zar a prin ci pal pa i xão do bra si le i ro.
Cer ta men te, os re sul ta dos até aqui le van ta dos te rão
am plos des do bra men tos caso haja pu ni ção ri go ro sa
aos acu sa dos. Está na hora de aca bar com essa his -
tó ria de que o fu te bol “é ter ra de nin guém”.

Pes qui sa fe i ta pela Rede Glo bo du ran te a sua
pro gra ma ção es por ti va des sa quar ta-fe i ra, mo men to
em que eram de fi ni dos os se mi fi na lis tas do Cam pe o -
na to Bra si le i ro, apon tou que qua se 58% dos en tre vis -
ta dos, via Inter net, acre di tam que “tudo vai con ti nu ar
como está no fu te bol bra si le i ro, in de pen den te men te
do re la tó rio apre sen ta do pela CPI do Fu te bol”. Nós,
ho mens pú bli cos, pre ci sa mos co lo car um pon to fi nal
nes se des cré di to do povo bra si le i ro.

Se er ros fo ram co me ti dos em ou tras opor tu ni da -
des, o Se na do Fe de ral, mais uma vez, deu de mons -
tra ção ine quí vo ca do seu va lor pe ran te a Na ção.
Espe ro, para o bem do fu te bol bra si le i ro e do seu
povo, tão apa i xo na do, prin ci pal men te em épo ca de
Copa do Mun do, que aque le di ta do “de tudo aca bar
em piz za” seja ba ni do de uma vez por to das no Mi nis -
té rio Pú bli co e na Jus ti ça.

Sr. Pre si den te, apro ve i to a opor tu ni da de para
des ta car a atu a ção de V. Exª na CPI do Fu te bol – a
qual tem apo i a do fir me e de ci di da men te -, que che ga
a uma con clu são tão im por tan te nes te mo men to.
Apla u do V. Exª e o Se na do como um todo pelo fato de
es tar che gan do a esta Casa o pro je to da im pu ni da de,
que, já dis cu ti do e vo ta do nes ta Casa sob a re la to ria
do Se na dor José Fo ga ça, foi para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, lá per ma ne ceu por mu i tos anos e, pela voz
fir me de V. Exª, que pe dia o re tor no rá pi do a esta
Casa para ser vo ta do, che gou hoje para a tran qüi li da -
de de to dos nós. Che ga a esta Casa a lei da im pu ni -
da de. Te nho cer te za de que, com a di li gên cia e com a
li de ran ça de V.Exª, bre ve men te, es ta re mos vo tan do
essa lei tão im por tan te, que virá mo ra li zar to das as
ins ti tu i ções des te País, es pe ci al men te do Con gres so
Na ci o nal. Não po de ría mos de i xar de fa zer lei tão im -
por tan te. O que vale aqui é a pa la vra, a voz e o voto. O 

res tan te, as ma ze las, a cor rup ção têm de ser con de -
na das, e que pa guem to dos aque les que ti ve rem co -
me ti do qual quer cri me.

Pa ra béns a V. Exª, nes te mo men to, por duas ra -
zões for tes: pela CPI do Fu te bol, que en tre ga hoje o
seu re la tó rio e tam bém pelo re tor no a esta Casa da
Lei de Imu ni da de Par la men tar.

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

ço a V. Exª.
Com a pa la vra, o Se na dor Osmar Dias, pelo

pra zo de cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

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, re gis tro o
pro tes to do povo do meu Esta do con tra o ta ri fa ço, o
anun ci a do au men to das ta ri fas. Su bi rá o pre ço da
ener gia elé tri ca – que se anun cia será en tre 20% e
30% -, o cus to da água, em 18%; já ti ve mos o au men -
to do pe dá gio, no dia 1º de de zem bro, em 19,35%; o
IPVA su bi rá. Só não vai su bir o sa lá rio do tra ba lha dor,
que, aliás, não so fre re a jus te há sete anos. Por isso,
ocor rem as gre ves dos pro fes so res de uni ver si da des
pú bli cas e dos ser vi do res do INSS. Sem sa ber como
o tra ba lha dor vai pa gar, o Go ver no per mi te esse au -
men to, con tri bu in do para que a in fla ção do pró xi mo
ano suba e que as ta ri fas par ti ci pem dis so em 50%.

Sr. Pre si den te, o Go ver no Fe de ral e o Go ver no
es ta du al, jun tos, es tão con tri bu in do para o au men to da 
in fla ção de 2002. Não vejo ne nhum fun da men to ou jus -
ti fi ca ti va para tais au men tos. E o pior: o Go ver na dor do
Pa ra ná, Sr. Ja i me Ler ner, en ca mi nhou pro je to de lei
que já pas sou por uma co mis são na Assem bléia Le -
gis la ti va e de ve rá ser vo ta do em re gi me de ur gên cia,
por que as sim quer S. Exª, au men tan do em 1% o ICMS 
da te le fo nia, da ener gia elé tri ca, dos com bus tí ve is, dos 
ci gar ros e das be bi das al coó li cas.

Sr. Pre si den te, além do au men to das ta ri fas que
in ci de di re ta men te na de te ri o ra ção do sa lá rio do tra -
ba lha dor, que terá de ti rar um pou co mais do bol so
para pa gar a ener gia elé tri ca, a água, o IPVA e o pe -
dá gio, tam bém ele terá de pa gar, de for ma in di re ta,
pelo au men to do cus to da in dús tria e da agri cul tu ra
por que água, ener gia elé tri ca e te le fo ne são ins tru -
men tos es sen ci a is e ne ces sá ri os para a pro du ção
agrí co la e in dus tri al. É cla ro que o cus to de pro du ção
au men ta do re sul ta rá no au men to do pre ço da mer ca -
do ria para o con su mi dor. O tra ba lha dor pa ga rá, por -
tan to, pelo au men to di re to e pelo pre ço da mer ca do ria 
que será ma jo ra do em fun ção do cres ci men to dos
pre ços das ta ri fas.

Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de re gis trar
este pro tes to. É pre ci so que a Assem bléia Le gis la ti va
te nha um pou co de res pe i to – pelo me nos uma par te
dos De pu ta dos que vo ta ram a fa vor da ven da da Co -



pel – e con si ga ago ra se re cu pe rar pe ran te a opi nião
pú bli ca. É a opor tu ni da de de to dos os De pu ta dos es -
ta du a is se re cu pe ra rem di an te da opi nião pú bli ca, vo -
tan do con tra o pro je to de lei que pro põe au men to de
im pos tos e ta ri fas, para que o tra ba lha dor te nha seu
sa lá rio pre ser va do.

Da qui a al guns dias, cre io eu, es ta re mos vo tan -
do a cor re ção da ta be la das alí quo tas do Impos to de
Ren da, me di da ne ces sá ria para tor nar me nos in jus to
o pa ga men to des se im pos to por par te dos tra ba lha -
do res. No en tan to, de nada adi an ta to mar mos me di -
das, se, nos Esta dos, as sem bléi as e go ver nos con ti -
nu a rem com bi na dos, ma jo ran do ta ri fas, mi nan do o
sa lá rio dos tra ba lha do res, que não têm au men to.

Era o que ti nha di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do a 

pa la vra ao ilus tre Vice-Pre si den te des ta Casa, Se na dor
Edi son Lo bão, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, des de logo peço es cu sas a V. Exª e ao
Ple ná rio por fa zer esta co mu ni ca ção em vir tu de de
ter mos de ci di do que tais pro nun ci a men tos se re a li za -
ri am nes te ho rá rio ape nas em ca rá ter ex cep ci o nal.
Como mem bro da Mesa, devo cum prir o Re gi men to –
e es for ço-me por fazê-lo sem pre. Se rei bre ve, mas o
as sun to me pa re ce de gran de im por tân cia para a Na -
ção bra si le i ra, que é a si tu a ção das ro do vi as fe de ra is
em nos so País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei que
os re cur sos são es cas sos, mas tal vez fal tem os cri -
té ri os mais ade qua dos para a es co lha de pri o ri da -
des nas qua is se in vis tam os re cur sos na ci o na is.

O epi só dio das cen te nas de obras ina ca ba das
é um exem plo des sa as ser ti va. Têm sido des pen di -
dos va li o sís si mos re cur sos do País para se per de -
rem no nada.

Fa lha, aí, o cri té rio da pri o ri da de.

No pas sa do, o Bra sil op tou, cer to ou er ra do,
pela so lu ção ro do viá ria. Ao es co lher tal op ção, ca -
bia ao Go ver no es pe ci al men te man tê-la, além de
ex pan di-la. E isso, in fe liz men te, não tem ocor ri do.

Nos sa ma lha to tal pa vi men ta da, afi nal, é me -
nor que a da Argen ti na, e não me cons ta que o nos -
so vi zi nho e ir mão te nha de i xa do de achar so lu ções
cri a ti vas para não aban do nar suas ro do vi as.

Esta tri bu na, des de que as su mi meu atu al
man da to se na to ri al, está ca le ja da dos inú me ros dis -
cur sos que mu i tos Srs. Se na do res e eu pró prio fi ze -
mos em tor no do as sun to.

A 6 de no vem bro de 1995, co men tei ar ti go as si -
na do pelo en tão Di re tor-Ge ral do DNER, o nos so
ex-co le ga Tar cí sio Del ga do, que di zia, sem re bu ços,
que o se tor do trans por te ro do viá rio es ta va na imi nên -
cia de so frer co lap so to tal. Na que la épo ca, ape nas
28% das es tra das fe de ra is po di am ser con si de ra das
em boas con di ções; 54% em con di ções re gu la res; e
18% em mau e pés si mo es ta do.

Em 1997, re gis trei em nos sos Ana is que era o
pró prio Mi nis tro Eli seu Pa di lha, dos Trans por tes,
quem di zia que, não se exe cu tan do a re cu pe ra ção
ime di a ta das ro do vi as fe de ra is, os cus tos des sa ma -
nu ten ção se ele va ri am, em cur to pe río do, para US$3
bi lhões.

E mais re cen te men te, em 22 de ju nho des te
ano, in for mei a esta Casa que o mes mo Mi nis tro, Eli -
seu Pa di lha, na II Con fe rên cia Na ci o nal da Indús tria
da Cons tru ção, re co nhe ce ra a si tu a ção caó ti ca das
es tra das fe de ra is es pe ci al men te no Ma ra nhão – meu
Esta do –, no Pi a uí, em Mi nas Ge ra is, no Ce a rá e na
Ba hia. Tra ça ra um pa ra le lo com a cri se ener gé ti ca en -
fren ta da pelo País e nar ra ra que, em re u nião com ou -
tros Mi nis tros de Esta do, a eles de cla ra ra que “ago ra
não te mos mais mar gens para não in ves tir. O com pro -
me ti men to da ma lha é pro gres si vo. O Bra sil pode pa -
rar” – se não for fe i to um in ves ti men to. Essa de cla ra -
ção é do pró prio Mi nis tro dos Trans por tes, o que de -
mons tra a si tu a ção dra má ti ca em que se en con tra a
ma lha viá ria bra si le i ra.

Hou ve um pe río do em que se no ti ci ou que o Mi -
nis té rio dos Trans por tes re ce be ria da União uma ver -
ba men sal de R$50 mi lhões ape nas para a con ser va -
ção das es tra das. Hou ve tam bém um tem po, em de -
zem bro de 1997, que se no ti ci ou que o Bird e o BID se 
dis pu nham, por con vê nio, a in ves tir US$1 bi lhão num
pe río do de qua tro anos para a re cu pe ra ção de 14 mil
qui lô me tros das es tra das fe de ra is bra si le i ras. A con -
tra par ti da do nos so Go ver no se ria de ape nas
US$250 mi lhões.

Pas sou-se o tem po, Sr. Pre si den te, ven ce -
ram-se os pe río dos pro gra ma dos e, in fe liz men te, ve -
ri fi ca-se que, em mu i tos ca sos, a cons tru ção de no -
vos tre chos ro do viá ri os, em tra ça dos mo der nos, fi ca -
ria me nos one ro sa do que a res ta u ra ção das es tra das 
de te ri o ra das.

Equi li bra mo-nos no li mi nar do co lap so ro do viá -
rio. Em da dos atu a li za dos, o se tor é res pon sá vel pelo
trân si to de dois ter ços da car ga na ci o nal bru ta e por
96% dos que tran si tam como pas sa ge i ros. É um fato
tal vez mais gra ve do que a ame a ça dos fa mi ge ra dos
apa gões.



Não se pre ci sa re pe tir que tal si tu a ção ro do viá -
ria con ti nua tra zen do de sas tro sas con se qüên ci as para
a eco no mia bra si le i ra. O es ta do pre cá rio das nos sas es -
tra das pro vo ca pre ju í zos in cal cu lá ve is à fro ta de ve í cu -
los, con tri bui sig ni fi ca ti va men te para o au men to de cus -
to dos bens pro du zi dos e das mer ca do ri as ofe re ci das
ao con su mo e afron ta a se gu ran ça dos que ne las tra fe -
gam, que de via ser as se gu ra da pelo Po der Pú bli co. E a
tan tos ma les se acres cen ta – mu i tas ve zes pela de fi -
ciên cia das es tra das – o dos con ti nu a dos e au da ci o sos
as sal tos a ca mi nhões car re ga dos, já in clu í dos no rol
dos es cân da los que a po lí cia, até ago ra, la men ta vel -
men te, não con se guiu re pri mir.

A ver da de, Sr. Pre si den te, é que as ro do vi as fe -
de ra is ain da con ti nu am um des ca la bro. Embo ra se
deva re co nhe cer e enal te cer o es for ço que tem sido
fe i to para a re cu pe ra ção de al guns dos seus tre chos
prin ci pa is, es pe ci al men te com a ado ção da pri va ti za -
ção, nos sas es tra das não são con ser va das e têm
atra van ca do o cur so nor mal dos que por elas tra fe -
gam.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que ace i te como
lido o res tan te do meu dis cur so por que não de se jo ir
além do tem po que me foi con ce di do.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO 
DO PRONUNCIAMENTO DO SENADOR
EDISON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – A ver da -
de, Se nhor Pre si den te, é que as ro do vi as fe de ra is
ain da con ti nu am um des ca la bro. Embo ra se deva re -
co nhe cer e enal te cer o es for ço que tem sido fe i to para 
a re cu pe ra ção de al guns dos seus tre chos prin ci pa is,
es pe ci al men te com a ado ção da pri va ti za ção, nos sas
es tra das não con ser va das têm atra van ca do o cur so
nor mal de uma eco no mia em as cen são, além da tra -
gé dia que re pre sen tam em ter mos de vi das hu ma nas
ce i fa das pela au sên cia da sua ma nu ten ção.

Em 1996, apre sen tei à con si de ra ção do Se na -
do, sem êxi to, o Pro je to de Emen da Cons ti tu ci o nal nº
17/96, dis pon do que a par ce la da ar re ca da ção do im -
pos to, pre vis to no in ci so VIII do art. 153 da Cons ti tu i -
ção, que cou ber à União, terá seu pro du to des ti na do à 
res ta u ra ção, con ser va ção, se gu ran ça e ade qua ção
de ro do vi as e hi dro vi as fe de ra is. 

De mons trei nes sa pro po si ção que não se pro -
pu nha a ins ti tu i ção de mais um im pos to, mas, sim, a
subs ti tu i ção de im pos tos exis ten tes. E sa li en tei que
as pre ten di das mo di fi ca ções na Cons ti tu i ção Fe de ral
abrem ca mi nho para, por meio de lei or di ná ria, im ple -
men tar um mo de lo de fi nan ci a men to que evi te, de ma -

ne i ra se gu ra e per ma nen te, um co lap so to tal do se tor e,
con se quen te men te, um dos gran des e qua se in trans po -
ní ve is obs tá cu los ao nos so de sen vol vi men to.

A Con fe de ra ção Na ci o nal dos Trans por tes di -
vul gou no mês pas sa do a sua Pes qui sa Ro do viá ria
2001, que apre sen ta uma ra di o gra fia do es ta do de
con ser va ção das es tra das bra si le i ras. Fo ram ava li a -
dos 45.294 qui lô me tros, não cons ti tu in do sur pre sa
que 68,8% des sas li ga ções ro do viá ri as – ou seja, 31
mil qui lô me tros – es te jam clas si fi ca das como de fi ci -
en tes, ru ins ou pés si mas.

A opor tu na pes qui sa da CNT, mais uma vez,
vem con fir mar a pro ce dên cia das de nún ci as que, das
tri bu nas par la men ta res, apon tam a gra vi da de do
aban do no das nos sas ro do vi as. Abor da in clu si ve a
atu al si tu a ção das es tra das pri va ti za das e o pre ço
ele va do dos pe dá gi os co bra dos dos que tra fe gam em
tais ro do vi as.

La men to ape nas que, pelo que li da pes qui sa,
os seus ava li a do res não dêem des ta que ao pés si mo
es ta do das ro do vi as ma ra nhen ses. Se ago ra não o fi -
ze ram, de vi am fazê-lo na pró xi ma pes qui sa. Meu
Esta do, que pro cu ra pres su ro sa men te o seu cons tan -
te de sen vol vi men to, de fron ta-se, nas ro do vi as fe de ra -
is pra ti ca men te aban do na das, com um enor me es tor -
vo para os seus ne gó ci os, no ta da men te o des lo ca -
men to da sua pro du ção. Inclu í das as ro do vi as ma ra -
nhen ses numa ava li a ção da CNT, te ri am a seu fa vor o
pres ti gi o so ins tru men to in for ma ti vo para atra ir a aten -
ção das au to ri da des fe de ra is para um dos seus prin ci -
pa is pro ble mas.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res.

Per mi to-me in cor po rar a este dis cur so uma in te -
res san te aná li se que li, no pró prio site da CNT, so bre
a ci ta da pes qui sa ro do viá ria.

É a se guin te:

Estra das ain da na UTI
Per sis te o qua dro alar man te que há anos pre va -

le ce so bre o prin ci pal meio de in ter li ga ção do país,
que são as es tra das. Mais da me ta de da ma lha ro do -
viá ria do Bra sil está en tre as clas si fi ca ções que vão
de de fi ci en te a pés si ma, pas san do por uma lar ga ex -
ten são con si de ra da ruim. E ain da: qua se dois quin tos
das ro do vi as bra si le i ras es tão ina de qua da men te si -
na li za das, sem con tar que mais de 10,5 mil qui lô me -
tros es tão com as pla cas en co ber tas pelo mato e qua -
se ou tro tan to não pos su em acos ta men to. Este é o
lado si nis tro des ven da do pela 6.ª Pes qui sa Ro do viá -
ria/2001 que o Sis te ma CNT está di vul gan do este
mês – tra ba lho con si de ra do das mais re le van tes con -
tri bu i ções para a na ção, por abor dar um dos prin ci pa -



is pa tri mô ni os na ci o na is, a rede viá ria, por onde es co -
am as ri que zas do país e con sa gra-se a in te gra ção do 
ter ri tó rio. O raio-X das es tra das, este ano, con tem plou 
a ma i or ex ten são da ma lha viá ria já pes qui sa da em
to dos os tem pos por uma en ti da de não-ofi ci al: equi -
pes es pe ci al men te tre i na das per cor re ram no pe río do
en tre os dias 2 e 27 de ju lho 45.294 qui lô me tros, sen -
do 40.217 de ro do vi as fe de ra is pa vi men ta das, o que
cor res pon de a 71,9% do to tal das BRs, e mais 5.077
qui lô me tros per ten cen tes aos es ta dos, que re pre sen -
tam 6,7%, mas que fa zem par te das prin ci pa is li ga -
ções e cor re do res de trá fe go do país. A 6.ª PR/CNT
po rém, tam bém ob ser vou uma sen sí vel mu dan ça,
para me lhor, do trá gi co es ta do de de te ri o ra ção e
aban do no que as es tra das por mu i tos anos es ti ve ram
re le ga das. O mo de lo CNT de clas si fi ca ção de ro do vi -
as con tem pla am plos as pec tos re fe ren tes aos es ta -
dos de con ser va ção do pa vi men to, da si na li za ção
(ver ti cal e ho ri zon tal) e ca rac te rís ti cas da en ge nha ria. 
Com base nes tes itens, e em cri té ri os rí gi dos de ava li -
a ção, no tou-se um sal to do per cen tu al po si ti vo de
11,6 pon tos. Ou seja: em 2000, a pes qui sa ro do viá ria
de tec tou que 80,3% da ex ten são das ro do vi as pes -
qui sa das es ta vam com um es ta do ge ral de con ser va -
ção va ri an do en tre pés si mo e de fi ci en te. Já na pes -
qui sa des te ano, este per cen tu al caiu para 68,7%, re -
pre sen tan do uma me lho ria das con di ções das es tra -
das. É cla ro que este re sul ta do não é em vão. Afi nal,
des de 1995, quan do foi re a li za da a pri me i ra Pes qui sa 
Ro do viá ria CNT, que não se no ta va uma me lho ria tão
sig ni fi ca ti va como a atu al. Na que le ano, dos 15.710
qui lô me tros pes qui sa dos, 82,8% fi ca ram en tre as
clas si fi ca ções de fi ci en te a pés si mo. No ano se guin te
a ex ten são ana li sa da au men tou para 23.128 qui lô me -
tros e o re sul ta do foi mais sur pre en den te ain da:
93,6% es ta vam com pro me ti dos. Em 1997 a pes qui sa
abran geu 41.867 qui lô me tros e mais uma vez o qua -
dro mos trou-se as sus ta dor: 92,3% das es tra das con -
ti nu a vam em más con di ções de uso. Uma li ge i ra me -
lho ra foi ob ser va da em 1999, quan do o ín di ce de de fi -
ci en te e pés si mo dos 42.815 qui lô me tros vi si ta dos
caiu para 77,5%. No ano pas sa do, vol tou a ser alar -
man te a nota al can ça da: a si tu a ção re gre di ra para o
pa ta mar de 80,3% da ma lha. A re a ção da so ci e da de,
aler ta da pela CNT para o ris co da imi nên cia de um
novo caos, a exem plo da ame a ça do apa gão em con -
se qüên cia da cri se de ener gia elé tri ca pro vo ca da pela 
fal ta de in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra, for çou o go -
ver no a vol tar sua aten ção para o gra ve pro ble ma das
es tra das. Vi das ce i fa das em aci den tes de gra ves pro -
por ções, pro du ção per di da por fal ta de me i os para al -
can çar os cen tros de co mér cio e ex por ta ção e prin ci -

pal men te atra so so ci al e eco nô mi co. Este foi o re sul -
ta do mais vi sí vel do des le i xo que trans for mou em pe -
sa de lo os mi lha res de qui lô me tros de nos sas ro do vi -
as. Mas a si tu a ção con ti nua caó ti ca. Ape sar da me -
lho ra re la ti va na com pa ra ção com os re sul ta dos an te -
ri o res, deve-se res sal var que este es for ço de ade qua -
ção ain da se en con tra dis tan te dos pa ta ma res de se -
já ve is em um sis te ma viá rio: se gu ran ça, ade qua ção à
ca pa ci da de de flu xo e efi ciên cia de trân si to. Os nú me -
ros con fir mam que ain da fal ta mu i to para al can çar o
ní vel su por tá vel. Afi nal, bem mais da me ta de das es -
tra das fe de ra is con ti nu am exi gin do re for ma ur gen te.
Se gun do a Pes qui sa Ro do viá ria, em ter mos do es ta -
do de con ser va ção da si na li za ção das ro do vi as, foi
de tec ta do que 21,3% da ex ten são ava li a da en con -
tram-se na va ri a ção en tre pés si mo e de fi ci en te. Des te 
to tal, 39,3% apre sen tam-se em es ta do ge ral de con -
ser va ção de fi ci en te. Com pa ra ti va men te à pes qui sa
de 2000, ob ser va-se que hou ve um de crés ci mo de
13,7 pon tos per cen tu a is nos tre chos clas si fi ca dos en -
tre pés si mo e de fi ci en te, sig ni fi can do uma re cu pe ra -
ção do es ta do de con ser va ção do pa vi men to. No ano
pas sa do, 34% da ex ten são ava li a da foi clas si fi ca da
como ten do boas ou óti mas con di ções de pa vi men to.
Nes te ano, este per cen tu al cor res pon de a 47,7%.
Entre tan to, ao se ob ser var a si tu a ção do pa vi men to
das es tra das em 1999, a clas si fi ca ção po si ti va so ma -
va 62,2%. Logo, pode-se con clu ir que a me lho ria ad -
qui ri da este ano nada mais é do que uma ten ta ti va de
re cu pe ra ção das con di ções do pa vi men to que exis ti -
am em 1999, pois as me lho ri as al can ça das ain da não 
che gam ao pa ta mar da que le ano. Con for me con clui a
PR/CNT 2001, cabe des ta car al guns pon tos que con -
tri bu í ram para a me lho ria no es ta do de con ser va ção
do pa vi men to ro do viá rio. Em pri me i ro lu gar, su biu de
34,8%, em 2000, para 48,4%, este ano, o to tal de ro -
do vi as (em qui lô me tros) cujo pa vi men to en con tra-se
to tal men te per fe i to e sem ir re gu la ri da des em toda a
su per fí cie. Ain da re du ziu de 16,7% para 12% os tre -
chos (tam bém em qui lô me tros) em que pre do mi na -
vam bu ra cos fun dos ou na su per fí cie, ou to tal men te
des tru í dos. Em se gun do lu gar, pros se gue a pes qui sa, 
di mi nu iu apro xi ma da men te dez pon tos per cen tu a is
(de 47,1% para 36%) o nú me ro de ro do vi as cujo pa vi -
men to é pre do mi nan te men te re men da do. E, por úl ti -
mo, em ter ce i ro lu gar, au men tou de 56,8% para
61,3% as ro do vi as com acos ta men to pa vi men ta do,
sem que este es te ja des gas ta do. Qu an to à ques tão
da en ge nha ria apre sen ta da pe las ro do vi as fe de ra is,
foi ava li a da, se gun do Mo de lo CNT de Clas si fi ca ção
de Ro do vi as, como sen do de fi ci en te em 88,7% da ex -
ten são pes qui sa da em fun ção da pre do mi nân cia de



pis tas sim ples com acos ta men to em re giões que
apre sen tam, em sua ma i or par te, uma to po gra fia aci -
den ta da. Este re sul ta do per ma ne ce pra ti ca men te
inal te ra do em com pa ra ção ao ano pas sa do.

Li ga ções
Fo ram man ti das nes ta pes qui sa as 64 li ga ções

cons tan tes da aná li se re a li za da no ano pas sa do. Mas
fo ram adi ci o na das seis no vas li ga ções por se rem con si -
de ra das re le van tes tan to eco no mi ca men te como em ra -
zão do gran de flu xo de pas sa ge i ros e car gas em suas
re giões de in fluên cia. No que se re fe re às pi o res li ga -
ções, o tre cho en tre Ju a ze i ro e Sal va dor (BR-407 e
BR-324), na Ba hia, foi con si de ra da a pior de to das as 70 
ava li a das pela pes qui sa de 2001. A se gun da pior co lo -
ca ção fi cou para a li ga ção Po ços de Cal das (MG)/Lo re -
na (SP), en vol ven do tre chos da BR-459 – esta é uma
das seis no vas li ga ções in clu í das na ver são atu al da
pes qui sa. E o ter ce i ro pior lu gar foi para a li ga ção Sal va -
dor/Pa u lo Afon so, tam bém na Ba hia (BR-110 e
BA-093). Vale lem brar que esta li ga ção sem pre ocu pou
os pri me i ros lu ga res en tre as pi o res. Qu an to às me lho -
res li ga ções, o tre cho São Pa u lo (SP)/Ube ra ba (MG),
que con tem pla par te da SP-330 (via Anhan gue ra) e
par te da BR-050 con ti nua ocu pan do o pó dio de pri me i ra 
co lo ca da. O se gun do lu gar con ti nua sen do man ti do
pela via Du tra, que en glo ba as BRs 101 e 116, li gan do
São Pa u lo ao Rio de Ja ne i ro. O ter ce i ro lu gar é uma sur -
pre sa: foi para a li ga ção Ou ri nhos (SP)/Cas ca vel (PR),
en vol ven do as BRs 369 e 277 e a PR-317. No ano pas -
sa do, esta li ga ção es ta va em 13.º lu gar.

Con ces si o na das 
Um as pec to novo en tra na pa u ta de ava li a ção da

Pes qui sa Ro do viá ria CNT: são as ro do vi as cuja con ces -
são foi en tre gue à ini ci a ti va pri va da para a sua ex plo ra -
ção, re for ma e ma nu ten ção. Pela pri me i ra vez é re a li za -
do um tra ba lho de ava li a ção pro fun da do es ta do em que 
se en con tram as nos sas es tra das pe da gi a das.

Tra ta-se de uma pes qui sa pa ra le la, em bu ti da na
PR/CNT 2001, que con tem plou 22 li ga ções ou gru pos
de pe que nos tre chos re u ni dos con for me o Esta do a
que per ten cem. No to tal fo ram per cor ri dos 4.459 qui lô -
me tros de es tra das “pri va ti za das”. Isso cor res pon de a
51,3% do to tal que se en con tram nes ta si tu a ção, con -
for me cál cu lo ba se a do em in for ma ções da Asso ci a ção 
Bra si le i ra de Con ces si o ná ri as de Ro do vi as. Ape sar do
alto pre ço das ta ri fas das es tra das, o re sul ta do apre -
sen ta do pe las em pre sas res pon sá ve is pela con ces são 
não al can çou os cem por cen to po si ti vos que se es pe -
ra va no que si to “es ta do ge ral”. Aliás, a nota “óti mo”
nem foi para a ma i or par te da ex ten são ava li a da pela
pes qui sa. Quer di zer: ape nas 36,3% en con tram-se
nes ta clas si fi ca ção. Estão na fa i xa da nota “bom” 47%

do to tal pes qui sa do. A in dig na ção fica por con ta de ou -
tro item: 16,7% des sas es tra das fo ram con si de ra dos
“de fi ci en tes” pe los pes qui sa do res – con di ção ina ce i tá -
vel di an te da po lê mi ca ta ri fa de pe dá gio. Em ou tros as -
pec tos as ro do vi as pe da gi a das es tão, sem dú vi da,
den tro dos pa drões de se já ve is de uma es tra da: as si -
na li za ções são óti mas em 97,5% da ex ten são fis ca li -
za da. O pa vi men to está óti mo em 87,7%, bom em
27,2%, de fi ci en te em 11,7 e ruim em 0,6%. Ao con trá -
rio dos re sul ta dos en con tra dos nas con di ções de pa vi -
men to e de si na li za ção, a en ge nha ria apre sen ta-se de
for ma con tras tan te, acu sa a pes qui sa ro do viá ria. Mais
da me ta de da ex ten são ava li a da pos sui con di ções de -
fi ci en te ou ruim de con ser va ção e em 43% as con di -
ções de en ge nha ria são óti mas. Ape sar de tudo, ape -
nas qua tro li ga ções “pri va ti za das” ob ti ve ram óti mo na
clas si fi ca ção ge ral, e to das es tão em ter ri tó rio pa u lis ta: 
São Pa u lo/Cam pi nas, Li me i ra/São José do Rio Pre to,
Enge nhe i ro Mil ler/Ju piá e São Pa u lo/Ba i xa da San tis ta. 
Em úl ti mo lu gar fi cou a li ga ção Ti e tê/Jun di aí, tam bém
em São Pa u lo, que foi con si de ra da de fi ci en te – a úni ca
nes ta ca te go ria.

O caos bate à por ta.

Em 1999 o go ver no fe de ral já es bo ça va uma tí -
mi da re a ção para a re cu pe ra ção das es tra das, quan -
do fo ram apli ca dos R$ 160 mi lhões. Eram os pri me i -
ros re cur sos mais sig ni fi ca ti vos des ti na dos ao se tor
de po is de anos de in ves ti men to pra ti ca men te zero.
Em 1997, por exem plo, a Pes qui sa Ro do viá ria CNT
in di ca va que mais de no ven ta por cen to da ma lha ro -
do viá ria es ta va com pro me ti da. Mas so men te em
2000 que as au to ri da des fe de ra is co me ça ram a se
dar con ta do ver da de i ro caos que ha via to ma do con ta
de nos sas es tra das. O país já co me ça va a “pa rar”,
quan do o Mi nis té rio dos Trans por tes anun ci ou que
es ta va des ti nan do R$ 800 mi lhões para se rem apli ca -
dos di re ta men te na re cu pe ra ção das ro do vi as. Ain da
as sim era uma ver ba ir ri só ria di an te da ne ces si da de
de in ves ti men tos que es sas re for mas exi gi am. Em ju -
lho de 2001 a REVISTA CNT per cor reu al gu mas das
pi o res li ga ções ro do viá ri as. O re sul ta do des ta amos -
tra gem par ci al foi re su mi do em uma só pa la vra: des le -
i xo. Po rém, o tra ba lho jor na lís ti co re co nhe cia a exis -
tên cia de tre chos de ro do vi as e al gu mas es tra das em
toda a sua ex ten são que apa ren ta vam ter pas sa do
por re cen te re for ma, como a BR-101, en tre Fe i ra de
San ta na e Te o lân dia, na Ba hia. Ao mes mo tem po o
go ver no fe de ral ga ran tia es tar in ves tin do no to tal R$
1,160 bi lhão na re cu pe ra ção de es tra das. Não foi em
vão: os pri me i ros re sul ta dos es tão sen do sen ti dos
nes ta 6.a PR/CNT 2001. Só que, para com ple tar o
ser vi ço se rão ne ces sá ri os pelo me nos R$ 1 bi lhão



por ano du ran te dez anos. Este é o com pro mis so mí -
ni mo que qual quer go ver nan te deve as su mir para
man ter o Bra sil em mo vi men to.

Pro du to ma qui a do 

O de crés ci mo de 11,6 pon tos per cen tu a is no
côm pu to ge ral das es tra das con si de ra das de fi ci tá ri -
as, ob ser va do na 6ª Pes qui sa Ro do viá ria CNT, não
in di ca, ne ces sa ri a men te, que hou ve me lho ra na qua -
li da de do par que ro do viá rio bra si le i ro. O pre si den te
da Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te, Clé sio
Andra de, vê nis so mu i to mais o re sul ta do de uma
“ma qui a gem” do que a efe ti va pre o cu pa ção do go ver -
no de ata car a ver da de i ra ca u sa do pro ble ma: a fal ta
de in ves ti men tos para a re cu pe ra ção das es tra das. “É 
um ín di ce mu i to pou co sig ni fi ca ti vo, não te mos nada o 
que co me mo rar”, re a giu o pre si den te do Sis te ma
CNT du ran te a con cor ri da apre sen ta ção do re sul ta do
da pes qui sa, no iní cio do mês. “Tudo o que ul tra pas sa
30% de ruim, pés si mo e de fi ci en te con ti nua sen do
mu i to ele va do. E ain da tem 68,7% nes ta clas si fi ca ção. 
Hou ve um es for ço para me lho rar a si na li za ção, para
fa lar a ver da de, hou ve um es for ço de ma qui ar”, as si -
na lou. “De ram uma ma qui a gem na si na li za ção que
re fle tiu na mé dia pon de ra da, no con ce i to ge ral. Se
con ti nu a mos com as mes mas cur vas pe ri go sas –
pelo me nos se si na li zou, e isso vai evi tar uma mor te –
não sig ni fi ca que a con di ção da ro do via me lho rou.”
De po is de lem brar que 62% da car ga e 96% dos pas -
sa ge i ros são trans por ta dos por sis te ma ro do vi a ris ta,
Andra de in sis tiu na ne ces si da de de se in ves tir na ma -
nu ten ção das es tra das para evi tar que o país pare,
como está acon te cen do com a fal ta de ener gia. “Nos
úl ti mos anos nós sa be mos que o go ver no não gas tou
mais do que uma mé dia de R$ 200 mi lhões a R$ 300
mi lhões por ano. E isso sig ni fi ca que esse par que ro -
do viá rio, esse pa tri mô nio ava li a do em R$ 200 bi lhões, 
está se de te ri o ran do, mes mo com es sas apa ren tes
me lho ri as que es tão mu i to mais afe tas à si na li za ção – 
que na mé dia aca bou pu xan do um pou co o qua dro
ge ral -, por que na área de pa vi men tos não hou ve
gran des mu dan ças, tam pou co nos as pec tos de en ge -
nha ria e tra ça do des sas ro do vi as”, afir mou. “Ao com -
pa rar mos as duas úl ti mas pes qui sas po de mos cair no 
erro de achar que es ta mos hoje me lhor do que es tá -
va mos no pas sa do. No en tan to, te mos que con si de rar 
que no ano 2000 hou ve gran de de te ri o ra ção da ma -
lha, e que, no ba lan ço ge ral, as nos sas es tra das con -
ti nu am com ín di ces in sa tis fa tó ri os de con ser va ção”,
ob ser vou o pre si den te. Para que haja uma com ple ta
re cu pe ra ção das es tra das bra si le i ras, se gun do
Andra de, há ne ces si da de de in ves ti men tos da or dem
de R$ 10 bi lhões e mais R$ 1 bi lhão por ano em ma -

nu ten ção. Esse qua dro vem se acen tu an do, con for me 
lem brou o pre si den te da CNT, des de a Cons ti tu i ção
de 88, quan do foi ex tin to o Fun do Ro do viá rio Na ci o -
nal, pro vo can do uma que da mu i to gran de nos in ves ti -
men tos em trans por tes, es pe ci al men te em es tra das.
“Há um con sen so en tre to dos os en vol vi dos com o
pro ble ma: é ne ces sá rio vol tar a ha ver vin cu la ção de
re cur sos e en ten de mos, tam bém, que a vin cu la ção
não deve one rar ain da mais o se tor. Esses re cur sos
de vem ser bus ca dos aon de já exis te ar re ca da ção”,
ob ser vou. Para Clé sio Andra de, é na tu ral tam bém
que en tre as dez me lho res do ran king pre do mi nem as 
ro do vi as pri va ti za das. “Nem po de ria ser di fe ren te,
mas por ou tro lado o pe dá gio é mu i to caro e é pre ci so
re a va li ar o cri té rio de co bran ça.” Mes mo as sim, o pre -
si den te da CNT en ten de que o sis te ma de pri va ti za -
ção das es tra das va leu a pena: “Sem dú vi da, é me lhor 
ter uma ro do via em boas con di ções do que em pés si -
mas con di ções”, no tou. Po rém, ele acha que não há
mais es pa ço para no vas con ces sões. “Te mos que
con si de rar que essa ques tão de pri va ti zar ro do vi as já
está no li mi te. O Bra sil não tem mais do que três mil
qui lô me tros de ro do vi as que eco no mi ca men te se jam
viá ve is para co bran ça de pe dá gio. Então, gran de par -
te da ma lha ro do viá ria bra si le i ra pre ci sa mes mo é de
re cur sos do go ver no. É obri ga ção do go ver no, como
in du tor e im ple men ta dor do de sen vol vi men to eco nô -
mi co, dar con di ções de in fra-es tru tu ra, seja para
ener gia, seja para trans por te”, dis se. Como re sul ta do
prin ci pal das más con di ções das es tra das, con for me
as si na lou Clé sio Andra de, está a ele va ção do cus to
do trans por te e con se quen te men te o cus to so ci al.
“Para o se tor, esta si tu a ção exer ce pri me i ro uma pres -
são mu i to gran de so bre o cus to, com o au men to de
pe ças de re po si ção, au men to do com bus tí vel, au -
men to do des gas te, au men to de aci den tes. O ou tro
as pec to é a ba i xa uti li za ção do equi pa men to, que já é
caro, tem um cus to ope ra ci o nal ele va do e que está
sen do pou co apro ve i ta do du ran te todo o ano por que
tem uma ba i xa ve lo ci da de de cir cu la ção”, ana li sou.
“Além do au men to do Cus to Bra sil, que pode one rar o
cus to dos fre tes e o cus to das mer ca do ri as em até
30%, te mos que lem brar que exis te o cus to da vida
das pes so as. To dos nós sa be mos que as con di ções
das nos sas ro do vi as são um dos prin ci pa is fa to res
que tor nam o país cam peão de mor tes de aci den tes
de trân si to", con clu iu.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edi son Lo -
bão, 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. La u ro Cam pos.



O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to.

Con ti nu an do a lis ta dos ora do res ins cri tos, con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, por 20
mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY  (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor La u ro Cam pos, Srªs e
Srs. Se na do res, é mu i to di fí cil hoje pen sar na re so lu -
ção de pro ble mas que pos sa con du zir o Bra sil e o pla -
ne ta Ter ra a uma so ci e da de me lhor quan do per ce be -
mos a in sen sa tez gra ve da guer ra.

Eis as man che tes de hoje:
“Bom ba in te li gen te mata três ame ri ca nos”, “Esta -

dos Uni dos er ram ata que e ma tam três ame ri ca nos”.
Ante on tem, o Go ver no de Isra el ata cou o quar -

tel-ge ne ral de Yas ser Ara fat com mís se is. Vi mos pela
te le vi são cri an ças sa in do cor ren do das es co las des -
tru í das pe los mís se is. Cri an ças fo ram fe ri das, e Yas -
ser Ara fat, por en quan to, está con se guin do pro te -
ger-se.

No Afe ga nis tão, não pa ram de mor rer ci vis bom -
bar de a dos pe los mé to dos mais mo der nos, bom bas
vêm de bom bar de i ros B-52, são lan ça dos mís se is de
toda or dem, e o Go ver no dos Esta dos Uni dos ain da
abre li ci ta ção para com prar aviões de guer ra, que
cus tam, nada mais nada me nos, que US$200 bi lhões.

Onde va mos pa rar, Sr. Pre si den te?
Re sol vi tra zer ao Se na do a pa la vra do po e ta.

Vou ler este po e ma para ver se con se gui mos tra zer
um pou co de sen sa tez ao mun do, ao pla ne ta Ter ra, à
hu ma ni da de. Qu e ro fa zer uma re fle xão na for ma de
um dos po e mas mais bo ni tos de Car los Drum mond
de Andra de cha ma do “A bom ba”. Esse é um dos po e -
mas fa vo ri tos da nos sa guer re i ra He lo í sa He le na, que 
cos tu ma va guar dá-lo aqui.

Esta va fo lhe an do as obras com ple tas de Car los
Drum mond de Andra de que a Bra des co Se gu ros teve
a gen ti le za de ofer tar a mim – pen so que a to dos os
Se na do res –, e de pa rei-me com esse po e ma com o
qual gos ta ria de brin dar o Se na do Fe de ral.

A bom ba
é uma flor de pâ ni co apa vo ran do os flo ri cul to res
A bom ba
é o pro du to quin tes sen te de um la bo ra tó rio fa li do
A bom ba
é mi sé ria con fe de ran do mi lhões de mi sé ri as
A bom ba
é es tú pi da é fe ro tris te é che ia de ro cam bo les
A bom ba
é gro tes ca de tão me tu en da coça a per na
A bom ba

dor me no do min go até que os mor ce gos es vo a -
cem

A bom ba
não tem pre ço não tem lu nar não tem do mi cí lio
A bom ba
ama nhã pro me te ser me lhor zi nha mas es que ce
A bom ba
não está no fun do do co fre, está prin ci pal men te

onde não está
A bom ba
men te e sor ri sem den te
A bom ba
vai a to das as con fe rên ci as e sen ta-se de to dos

os la dos
A bom ba
é re don da que nem mesa re don da, e qua dra da
A bom ba
tem ho ras que sen te fal ta de ou tra para cru zar
A bom ba
fur tou e cor rom peu ele men tos da na tu re za e

mais fur ta ra e cor rom pe ra
A bom ba
mul ti pli ca-se em ações ao por ta dor e em por ta -

do res sem ação
A bom ba
Cho ra nas no i tes de chu va, en ro di lha-se nas

cha mi nés
A bom ba
faz week-end na Se ma na San ta
A bom ba
brin ca bem brin ca do o car na val
A bom ba
tem 50 me ga tons de al gi dez por 85 de ig no mí nia
A bom ba
in dus tri a li zou as tér mi tes con ver ten do-as em

ba lís ti cos in ter pla ne tá ri os
A bom ba
so fre de hér nia es tran gu la do ra, de am né sia, de

mo no nu cle o se, de ver bor réia
A bom ba
não é sé ria, é cons pi cu a men te te di o sa
A bom ba
en ve ne na as cri an ças an tes que co me cem a

nas cer
A bom ba
con ti nua a en ve ne ná-las no cur so da vida
A bom ba
res pe i ta os po de res es pi ri tu a is, os tem po ra is e

os tais
A bom ba
pula de um lado para ou tro gri tan do: eu sou a

bom ba



A bom ba
é um cis co no olho da vida, e não sai
A bom ba
é uma in fla ma ção no ven tre da pri ma ve ra
A bom ba
tem a seu ser vi ço mú si ca es te re o fô ni ca e mil va -

le tes de ouro, co bal to 
e fer ro além da com par sa ria
A bom ba
tem su per mer ca do cir co bi bli o te ca es qua dri lha

de mís se is, etc.
A bom ba
não ad mi te que nin guém a acor de sem mo ti vo

gra ve
A bom ba
quer é man ter acor da dos ner vo sos e sãos, atle -

tas e pa ra lí ti cos
A bom ba
mata só de pen sa rem que vem aí para ma tar
A bom ba
do bra to das as lín guas à sua tur va sin ta xe
A bom ba
sa bo re ia a mor te com mars hmal low
A bom ba
Arro ta im pos tu ra e pro so po péia po lí ti ca
A bom ba
cria le o par dos no quin tal, even tu al men te no li -

ving
A bom ba
é po dre
A bom ba
gos ta ria de ter re mor so para jus ti fi car-se mas

isso lhe é ve da do
A bom ba
pe diu ao Di a bo que a ba ti zas se e a Deus que

lhe va li das se o ba tis mo
A bom ba
de cla ra-se ba lan ça de jus ti ça arca de amor ar -

can jo de fra ter ni da de
A bom ba
tem um clu be fe cha dís si mo
A bom ba
pon de ra com olho ne o crí ti co o Prê mio No bel
A bom ba
é rus sa me ri ca nen glish mas agra dam-lhe eflú vi -

os de Pa ris
A bom ba
ofe re ce na ban de ja de urâ neo puro, a tí tu lo de

bo ni fi ca ção, áto mos de paz
A bom ba
não terá tra ba lho com as ar tes vi su a is, con cre -

tas ou ta chis tas

A bom ba
de se nha si na is de trân si to ul tre le trô ni cos para

pro te ger ve lhos e cri an ci nhas
A bom ba
não ad mi te que nin guém se dê ao luxo de mor -

rer de cân cer
A bom ba
é cân cer
A bom ba
vai à Lua, as so via e vol ta
A bom ba
re duz ne u tros e ne u tri nos, e aba na-se com o le -

que da re a ção em ca de ia
A bom ba
está abu san do da gló ria de ser bom ba
A bom ba
não sabe quan do, onde e por que vai ex plo dir,

mas pre li ba o ins tan te 
[ine fá vel
A bom ba
fede
A bom ba
é vi gi a da por sen ti ne las pá vi das em tor reões de

car to li na
A bom ba
com ser uma bes ta con fu sa dá tem po ao ho -

mem para que se sal ve
A bom ba
não des tru i rá a vida
O ho mem (te nho es pe ran ça) li qui da rá a bom ba.
Se na dor La u ro Cam pos, pre ci sa mos des tru ir as 

bom bas. Qu an tas pes so as pre ci sa rão ser mor tas até
que o ser hu ma no des cu bra que não pre ci sa re sol ver
os pro ble mas por meio da des tru i ção do ou tro? Qu an -
tas cri an ças, pa les ti nas ou ju di as, pre ci sa rão ser mor -
tas em Isra el, em Gaza, no Ori en te Mé dio, até que se
des cu bra que essa não é a me lhor for ma? Se Osa ma
bin La den ata cou o World Tra de Cen ter e ma tou
3.600 pes so as e ou tras tan tas no Pen tá go no, será
que os Esta dos Uni dos pre ci sam usar da mes ma for -
ma de ata car e des tru ir tan tas pes so as? Até seus pró -
pri os ci da dãos nor te-ame ri ca nos são mor tos por
bom bas in te li gen tís si mas que os bom bar de i ros ca rís -
si mos B-52 lan çam. São bom bas in te li gen tes te le gui -
a das por sa té li tes, e as for mas tec no lo gi ca men te
mais avan ça das para atin gir exa ta men te o alvo. E o
alvo aca bou sen do os pró pri os nor te-ame ri ca nos.

Se na do ra He lo í sa He le na, V. Exª tem ins tru ção
para ser uma guer re i ra, para cons tru ir jus ti ça nes te
País; V Exª. se in dig na com tan ta ve e mên cia e é dis cí -
pu la dos gran des sa mu ra is, cu jas ins tru ções é ca paz
de se guir, in clu si ve da que les que sem pre usam da



es pa da. O Se na dor Ro meu Tuma sabe que a Se na -
do ra He lo í sa He le na age como os sa mu ra is que nun -
ca ti ram da ba i nha ou de sua mão a es pa da e, por ve -
zes, sen tem a ne ces si da de de mo lhá-la com san gue.
Tão dis ci pli na dos são es ses sa mu ra is, Se na dor Ro -
meu Tuma, que se não acha rem um ad ver sá rio para
en san güen tar e ba nhar a es pa da, usam-na no pró prio 
bra ço. É o es pí ri to de quem foi tre i na do para ser guer -
re i ro.

Ain da on tem, en con tra mos o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so. Sua Exce lên cia foi con ver sar
com a Se na do ra He lo í sa He le na para sa ber quão guer -
re i ra ela é. S. Exª ex pli cou que, por ve zes, os Se na do res 
Lí de res do Go ver no Ro me ro Jucá, Artur da Tá vo la, Ro -
meu Tuma e ou tros re ce bem pri me i ro a es pa da, an tes
que o Pre si den te a re ce ba – até que se sen te pro te gi do
por ter ou tros guer re i ros na fren te. Mi nha fun ção, aqui, é 
a de ten tar trans for mar o san gue em flo res. Cre io, Se na -
dor La u ro Cam pos, que pre ci sa mos di zer ao Pre si den te 
Ge or ge W. Bush, aos Pri me i ros-Mi nis tros Tony Bla ir, Li -
o nel Jos pin e Ge rard Schröe der e ou tros que es tão so li -
dá ri os nes sa bus ca a Bin La den, com for mas cada vez
mais so fis ti ca das de des tru i ção, que, quem sabe, pos sa 
ha ver ou tro ca mi nho. Não apren de ram os nor te-ame ri -
ca nos a can tar com Bob Dylan? Qu an tas pes so as pre -
ci sa rão ser mor tas até que o ho mem per ce ba que é ou -
tro o ca mi nho?

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PDT – DF) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te, Se na dor Edu ar do Su -
plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do com mu i ta hon ra o apar te a V. Exª, Se na dor
La u ro Cam pos, que tan tas ve zes tem nos brin da do
com o seu ex tra or di ná rio co nhe ci men to da His tó ria da 
hu ma ni da de.

O Sr. La u ro Cam pos  (Blo co/PDT – DF) – No bre 
Se na dor Edu ar do Su plicy, tal vez o seu pro nun ci a -
men to de hoje seja o mais rico, o mais opor tu no e o
mais ne ces sá rio que te nho ou vi do nes te ple ná rio. Re -
al men te, a cons tru ção de es cu dos an ti mís se is nos
Esta dos Uni dos foi a pro mes sa do Pre si den te Bush,
logo de po is de sua pos se. Por co in ci dên cia, os ma i o -
res con tri bu in tes para a cam pa nha do Pre si den te
Bush fo ram as in dús tri as bé li cas. Co in ci dên cia. Tris te
co in ci dên cia. Sus pe i ta co in ci dên cia. Escu do an ti mís -
sel que iria cus tar, de acor do com al guns cál cu los,
mais de US$200 bi lhões. Esses US$200 bi lhões, por
aca so, a que V. Exª se re fe riu, ago ra o Go ver no ame ri -
ca no en co men dou em aviões bé li cos. E o Pre si den te
Bush, ao as su mir, dis se: “Eu não sa bia que os Esta -
dos Uni dos ti nham tan tas ar mas. Para que tan tas?” E
ago ra en co men da mais. E ain da está aí com es cu do

an ti mís sil que, de acor do com al guns es tu di o sos, ul -
tra pas sa rá US$1 tri lhão em seu cus to fi nal. De modo
que, Se na dor Edu ar do Su plicy, essa le i tu ra de Car los
Drum mond de Andra de re al men te nos co mo ve. Será
que te re mos de fa zer um es cu do an ti mís sil de amor,
de fra ter ni da de, de res pon sa bi li da de, de paz? Esse é
o es cu do an ti mís sil que a hu ma ni da de quer e de se ja,
não é bala con tra bala, ob vi a men te. Se me per gun ta -
rem qual foi a mi nha ma i or pre o cu pa ção, du ran te a
mi nha vida, di rei, sem dú vi da al gu ma, que foi a eco -
no mia de guer ra, a ne ces si da de da guer ra para a eco -
no mia. Por que 344 guer ras mun di a is en tre 1740 e
1974? Por que 87 guer ras in ter na ci o na is em cem
anos, en tre 1840 e 1940? Por que, só nas duas guer -
ras mun di a is, 80 mi lhões de mor tos? Qu e ro sa ber por 
quê? E a mi nha vida mo des ta, que não vale nada, de -
di quei-a qua se toda a ten tar en ten der por que e ver se 
eu con se guia, pelo me nos, dar um pas so no sen ti do
de que, ao in vés des sa agres si vi da de in con ti da, uma
agres si vi da de lu cra ti va, uma agres si vi da de que não é 
ape nas a das bom bas, a agres si vi da de do ci nis mo;
de po is das bom bas man dam-se ali men tos para as
cri an ças so bre vi ven tes. E an tes das bom bas fa zem
bom bas de dí vi da ex ter na, de ju ros ele va dos, con de -
nan do à mor te uma par te mu i to sig ni fi ca ti va da hu ma -
ni da de. 

Cha que an née, 30 mil li ons de per son nes me u -
rent de faim. Et 800 mil li ons souf frent de sous-ali men -
ta ti on chro ni que. Vive la Fran ce! 

Cada ano, 30 mi lhões de pes so as mor rem de
fome e 800 mi lhões so frem de su ba li men ta ção crô ni -
ca. O meu fran cês é para isto, é para apren der es sas
co i sas, para re pe tir es sas co i sas, in dig na do. De modo 
que, en tão, são guer ras tam bém si len ci o sas, guer ras
qua se poé ti cas que es ses cé re bros do en ti os con se -
guem evi tar. Do meu pon to de vis ta, só para ter mi nar,
para que meu apar te não seja mu i to pro lon ga do, cre io 
até que o ca pi ta lis mo, no seu iní cio, foi bas tan te eró ti -
co, a sua tec no lo gia re vo lu ci o nou o mun do e ela, em
cer to sen ti do, foi fa vo rá vel à vida hu ma na. Mas, a par -
tir dos anos 30, ha via a ne ces si da de de se con ti nu ar a 
pro du zir, mas não se po dia pro du zir mais car ros, ali -
men tos, nada mais para o ho mem. A pro du ção se vol -
tou con tra o ho mem, em vez de eró ti ca, pas sou a ser
ta ná ti ca, des tru i do ra, bé li ca. É por isso que, como
exem plo, vou ler a evo lu ção das des pe sas mi li ta res
da Otan: Esta dos Uni dos, 1987, US$311 bi lhões;
1994, US$254 bi lhões em ar mas; 1995, US$238 bi -
lhões. A Otan, em 1987, gas tou US$529 bi lhões em
ar mas; em 1990, US$504 bi lhões e, em 1996 US$394 
bi lhões. E a hu ma ni da de pas sa fome. “Para que tan ta
arma?” Per gun tou o Pre si den te Bush, logo de po is de



as su mir e to mar cons ciên cia des se fato, que re al men -
te en tris te ce a hu ma ni da de. Assim, não é ser ci vi li za -
do sa ber ma tar com mais efi ciên cia; não é ser ci vi li za -
do fa zer um ta pe te de bom bas no de ser to do Afe ga -
nis tão. Se Car los Drum mond de Andra de ain da es ti -
ves se vivo para a ale gria e sa tis fa ção de nos sa emo -
ção, na tu ral men te ele não de i xa ria de lado esse ta pe -
te de bom bas, esse te ci do que a hu ma ni da de de su -
ma na, ago ra, usa para te cer mor tes. Mu i to obri ga do.
Des cul pe-me o apar te ter sido lon go.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Eu que agra de ço, Se na dor La u ro Cam pos. Para mim
é uma hon ra ter as pa la vras de V. Exª em meio ao meu 
pro nun ci a men to, por que tão en ri que ci do está sen do
pelo seu co nhe ci men to.

Fico ima gi nan do que no ano 2001 os nú me ros
de gas tos com ar mas, com des pe sas mi li ta res, é tão
ma i or, agra van do a si tu a ção, a in sen sa tez da hu ma ni -
da de. Mas nós pre ci sa mos es tar aqui aler tan do. 

E se ria pró prio que o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so, que o Go ver no Bra si le i ro es ti ves se
nos fo ros in ter na ci o na is ex pli ci tan do tam bém que é
ne ces sá rio en con trar ou tros ca mi nhos que não o da
in sen sa tez des tru i do ra.

Sr. Pre si den te, peço que seja re gis tra do, como
par te de meu pro nun ci a men to, o ofí cio que en ca mi -
nhei ao Pri me i ro Mi nis tro Li o nel Jos pin, ane xan do
uma car ta da Srª Ma ria Cé lia Var gas, de agra de ci -
men to pela aten ção de seu Go ver no para que pu des -
se ser en con tra do o jo vem Hugo Var gas Roz ner, de -
po is de 15 anos de bus ca. Fi nal men te, a fe li ci da de foi
pro por ci o na da nes te en con tro. Assim, re que i ro seja
trans cri to.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na dor 
Edu ar do Su plicy, per mi te V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na do ra He lo í sa He le na, com mu i ta hon ra con ce do
o apar te a V. Exª.

A Srª. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Qu e ro
sa u dar o pro nun ci a men to de V. Exª, Se na dor Edu ar do 
Su plicy, que, com ab so lu ta cer te za, sabe que não se
cons trói a paz sem jus ti ça so ci al. E não acre di to em
ne nhu ma pos si bi li da de de se cons tru ir a paz sem jus -
ti ça so ci al; nem na fa ve la de uma gran de ci da de, nem
na pe ri fe ria de uma ci da de do in te ri or ou em qual quer
lu gar do mun do. Toda essa mons tru o si da de que tem
acon te ci do nos úl ti mos dias, em fun ção da Meca do
ca pi ta lis mo ter sido ata ca do di re ta men te, tal vez esse
fato te nha ocu pa do mu i to mais as pá gi nas dos jor na is 
no mun do, nos me i os de co mu ni ca ção de um for ma
em ge ral. Há duas co i sas, en tre tan to, que nos de i xa
em es ta do de pro fun da in dig na ção: uma, é a ve lha e

co nhe ci da di plo ma cia da avas sa la gem tan to do Bra sil 
como de vá ri os ou tros pa í ses. É inad mis sí vel a po si -
ção de sub ser viên cia, a co var dia nas re la ções di plo -
má ti cas in ter na ci o na is de vá ri os pa í ses, fo men tan do
e pos si bi li tan do que os Esta dos Uni dos con ti nu em
numa guer ra ab so lu ta men te suja como essa, se é
que exis te al gu ma guer ra que não seja. E, se gun do,
por que toda a can ti ne la que sem pre foi fe i ta pe los
Esta dos Uni dos com re la ção ao com ba te ao nar co trá -
fi co, exis ti ria uma gran de pos si bi li da de de fazê-lo
ago ra. Pois, como to dos nós sa be mos, a CIA ao lon go 
da sua his tó ria, na pers pec ti va de in flu en ci ar os po vos 
do Ori en te con tra os co mu nis tas da União So vié ti ca e
vi a bi li zar uma pro du ção de dro gas gi gan tes cas na -
que la re gião – não é à-toa que são mais de US$500
bi lhões ao ano de di nhe i ro que é su ga do, que tran si ta
por mu i tos es pa ços, in clu si ve na high so ci ety no Bra -
sil e no mun do todo, em re la ção às dro gas. Pra ti ca -
men te 40% da pro du ção de dro gas está jus ta men te
no Gol den Cres cent (Cres cen te Dou ra do) que
abran ge Irã, Afe ga nis tão e Pa quis tão. E nin guém faz
ab so lu ta men te nada em re la ção a isso. O go ver no
ame ri ca no – que se diz de le ga do do mun do, que usa
da ar ro gân cia, da tru cu lên cia e da in to le rân cia, que
im pe de a au to de ter mi na ção dos po vos e faz tan tos
dis cur sos de ma gó gi cos em re la ção ao com ba te ao
nar co trá fi co – po de ria es tar aten to a isso. Sei que ga -
nham mu i to di nhe i ro com o nar co trá fi co. Não é à toa
que a CIA, ao lon go da sua his tó ria, fe chou os olhos a
algo gra vís si mo, que faz a po pu la ção do Pa quis tão,
que tem 90% de po bres, ser al ta men te de pen den te
de he ro í na. Que fa çam algo! Não es tão lá in flu en ci an -
do tão di re ta men te, ma tan do cri an ças e po bres afe -
gãos?! Por que não fa zem al gu ma co i sa em re la ção
às dro gas  – pra ti ca men te 40% das dro gas do mun do
es tão na que la re gião –, que ti ram a ale gria e a ju ven -
tu de de mi lha res de cri an ças da que le país? Se qui -
ses sem fa zer al gu ma co i sa, po de ri am fa zer, mas não
fa zem por que se be ne fi ci am dis so. Fo ram eles que
en si na ram mu i tos afe gãos a la var di nhe i ro de dro gas
nas Bol sas, in clu si ve na de Nova York. O que exis te é
essa po lí ti ca ver go nho sa do mís sil e pão. Como diz o
Se na dor La u ro Cam pos, aqui tam bém tem essa po lí -
ti ca ver go nho sa do mís sil e pão. É o mís sil que de ses -
tru tu ra o par que pro du ti vo e des trói mi lha res de pos -
tos de tra ba lho e, de po is, é o pão da bol sa-es co la, do
vale não sei o quê. É isso o que o Go ver no Fe de ral
tem fe i to. É a mes ma po lí ti ca do mís sil e pão dos Esta -
dos Uni dos. Será que so men te pen sa re mos nis so da -
qui a dez anos? Já tive opor tu ni da de de fa lar aqui so -
bre aque la foto his tó ri ca de uma me ni na cor ren do de
uma bom ba no Vi et nã, a sua pele se sol tan do em fun -



ção das que i ma du ras gi gan tes cas. Mu i tas pes so as
olham para aque la foto e se sen si bi li zam. Mas nin -
guém se sen si bi li za com a si tu a ção gra vís si ma que
está ocor ren do. Uns co me mo ram a vi tó ria da Ali an ça
do Nor te, que se gue es tu pran do e ma tan do pes so as.
Sin ce ra men te, pen sar que este é um mun do ci vi li za -
do é um ques ti o na men to per ma nen te em men tes e
co ra ções es pa lha dos pelo nos so País. Sa ú do V. Exª
pelo pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na do ra He lo í sa He le na, há pou cos dias, as sis ti a
um fil me ma ra vi lho so cha ma do “No Ca mi nho de Kan -
da har”. Tra ta-se da his tó ria ver da de i ra, ocor ri da há
dois anos, de uma afe gã que foi es tu dar no Ca na dá,
onde tor nou-se jor na lis ta. Ela re ce beu uma co mu ni -
ca ção de sua irmã, an gus ti a da, di zen do que iria su i ci -
dar-se an tes do pró xi mo eclip se. De ses pe ra da men te,
ela se gue do Ca na dá em di re ção ao Afe ga nis tão, pro -
cu ran do che gar em Kan da har. É uma his tó ria mu i to
bo ni ta. Nes se fil me, tão bem fe i to, te mos uma idéia da 
mo des ta eco no mia do Afe ga nis tão. Po de mos ter idéia 
da sua pa i sa gem. Ve mos pes so as ca mi nhan do no
de ser to, nas mon ta nhas e em re giões onde fo ram co -
lo ca das mi nas que ce i fa ram as per nas de mi lha res de 
pes so as. Isso ocor reu na guer ra an te ri or a esta. Há
tan tas pes so as sem per nas ou com uma per na só,
que, quan do os he li cóp te ros lan çam per nas me câ ni -
cas, mu i tas de las, an dan do so bre uma per na só e
com aju da de mu le tas, mo vem-se para onde es te jam
ca in do as per nas me câ ni cas. É uma cena im pres si o -
nan te! Por que falo dis so? Por que fico pen san do
como pode a na ção mais po de ro sa do mun do es tar
jun tan do tan tos re cur sos para des tru ir ain da mais
uma na ção de re cur sos tão par cos.

Se na do ra He lo í sa He le na, na con clu são de meu 
pro nun ci a men to, que ro di zer que a ba ta lha V. Exª pela 
paz, ba se a da na re a li za ção de jus ti ça, tem con quis ta -
do to dos os seus Pa res, que aqui a co nhe cem mais e
me lhor a cada dia em que têm a opor tu ni da de de in te -
ra gir com V. Exª. E gos ta ria ain da de di zer que fi quei
fe liz ao ler, esta se ma na, que o povo de Ala go as está,
como nós, sen do con quis ta do a cada dia. Fi quei fe liz
em sa ber que V. Exª hoje li de ra as pes qui sas de opi -
nião do povo de Ala go as, que de se ja tor ná-la go ver -
na do ra do Esta do. E isso é jus to, por que, tor nan do-a
Go ver na do ra do Esta do de Ala go as, o povo es ta rá
sen do go ver na do por uma pes soa que con tri bu i rá
para que lá seja re a li za da a jus ti ça que pode pro por ci -
o nar a paz, que não é a paz dos ce mi té ri os, mas a paz 
de se res hu ma nos que sa bem con vi ver com res pe i to.

Sa ú do mi nha guer re i ra He lo í sa He le na, com
seu je i to es pe ci al de usar a es pa da na luta pela re a li -

za ção da jus ti ça. V. Exª faz a guer ra com flo res, en -
can tan do e con quis tan do as pes so as, como a mim
pró prio. Mu i to obri ga do pelo seu apar te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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 su ces si va men te
pe los Srs. Ro meu Tuma e Gil vam Bor ges.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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 ce -
do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa He le na, pela
Li de ran ça do PT.

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, agra de ço de co ra ção a gen ti le za 
do Se na dor Edu ar do Su plicy. Sei que a ele i ção em Ala -
go as será uma ver da de i ra sel va ge ria, será di fi cí li ma.
Tal vez que i ram ar ran car cada um dos fios dos meus ca -
be los, que, com cer te za, cres ce rão no va men te. 

Se na dor La u ro Cam pos, a dis pu ta será tão in te -
res san te quan to a de Davi con tra Go li as. Davi pe diu ao
Rei Saul para en fren tar Go li as, do gran de exér ci to fi lis -
teu. Saul não acre di ta va em Davi, é cla ro: “Como esse
pas tor vai en fren tá-lo? O que esse ho mem fará? Go li as
é um guer re i ro acos tu ma do a gran des ca u sas.”

Mas uma das pe dras da fun da de Davi, como di -
zia o Pa dre Anto nio Vi e i ra, era o co nhe ci men to de si
mes mo, pois Davi pen sou: “Ora, eu que já en fren tei
ur sos e leões para pro te ger mi nhas ove lhas, en fren ta -
rei tam bém o gran de fi lis teu, o gi gan te Go li as”.
Enfren tou e ga nhou a ba ta lha. 

Assim será a dis pu ta: uma bri ga mu i to in te res -
san te que po de rá até não dar a vi tó ria a Davi. Não tem 
pro ble ma. Con tu do, es pe ro que seja um de ba te ex tre -
ma men te edu ca ti vo, qua li fi ca do, uma dis pu ta ide o lo -
gi za da, que é o que in te res sa ao povo de Ala go as e
ao Bra sil, por que tam bém es ta rá ha ven do uma dis pu -
ta pre si den ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei da ir -
res pon sa bi li da de e da sub ser viên cia do Go ver no Fe -
de ral ao ca pi tal es pe cu la ti vo e sei que, para me lho rar
a si tu a ção do se tor pro du ti vo na ci o nal, pre ci sa mos
mu dar o Go ver no Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca. 
Sei de tudo isso. Mas, mais uma vez, ape lo ao Go ver -
no Fe de ral para que em pre en da uma ação emer gen -
ci al para o se tor agrí co la, es pe ci al men te do Nor des te. 
To dos sa be mos – e já tive opor tu ni da de de fa lar vá ri -
as ve zes nes ta Casa so bre isso – que a úl ti ma me di da 
pro vi só ria do Go ver no Fe de ral ga ran tiu a ro la gem da



dí vi da dos gran des, da que les que con tra í ram uma dí -
vi da de R$200 mil, em 1992, e que hoje é mu i to ma i or. 
A se cu ri ti za ção fe i ta não atin giu o pe que no nem o
mé dio pro du tor. Esta mos, mais uma vez, fa zen do um
ape lo para a re a li za ção de uma ação emer gen ci al do
Go ver no, ou seja, uma me di da pro vi só ria. O Go ver no
Fe de ral tem me di da pro vi só ria para tudo. Ela bo rou,
in clu si ve, uma me di da pro vi só ria para im pe dir que en -
ti da de es tu dan til emi tis se car te i ra de es tu dan te. Por -
tan to, não é pos sí vel que não faça uma me di da pro vi -
só ria para re sol ver o pro ble ma das dí vi das do Pro naf,
do Pro ce ra, dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, do mix que
fi ze ram com o re cur so do FAT e com ou tras fon tes de
re cur so. O Nor des te que brou. O se tor pro du ti vo do
semi-ári do nor des ti no, em ter mos de grãos e de le i te,
está que bra do. Não es tou fa lan do do gran de em pre -
sá rio, por que esse, quan do fica es tres sa do, pega um
avião e vai fa zer com pras em Mi a mi ou or gi as na Fló -
ri da. Estou pen san do no se tor pro du ti vo que, quan do
que bra, leva jun to mi lha res de pos tos de tra ba lho, evi -
tan do a di na mi za ção da eco no mia lo cal, a ge ra ção de 
em pre go e ren da na pro du ção de ali men tos. Não é
pos sí vel que o Go ver no Fe de ral não per ce ba isso. A
sa fra 97/98 que brou. São três anos con se cu ti vos de
seca. Co men ta-se, pe los cor re do res azu is do Se na -
do, que há uma dis pu ta no Go ver no en tre o Mi nis tro
da Re for ma Agrá ria, o Mi nis tro da Fa zen da, os Go ver -
na do res, que, ago ra, não que rem as res sal vas aos
fun dos cons ti tu ci o na is. Não im por ta! É pre ci so che gar 
a uma so lu ção. Esse pro ble ma atin ge des de o agri cul -
tor fa mi li ar até o mé dio pro du tor. A me di da pro vi só ria
ela bo ra da pelo Go ver no Fe de ral não atin ge se quer
5% dos pro du to res de Ala go as. Tra ta-se do mes mo
pro ble ma de todo o Nor des te em ra zão dos fun dos
cons ti tu ci o na is, que fo ram cri a dos para su pos ta men -
te es ta be le cer me ca nis mos que su pe ras sem as de si -
gual da des re gi o na is. Como? Jus ta men te os fun dos
cons ti tu ci o na is das re giões mais po bres do País não
são ob je to de uma me di da pro vi só ria para a ro la gem
da dí vi da?

Por tan to, o ape lo que faço, mais uma vez, é para 
que o Go ver no edi te, o mais rá pi do pos sí vel, essa
me di da pro vi só ria. Na pró xi ma se ma na, es ta rão sen -
do en cer ra das as ati vi da des do Con gres so Na ci o nal,
e não é pos sí vel que, no va men te, as re giões mais po -
bres do País se jam pe na li za das pela ir res pon sa bi li -
da de do Go ver no Fe de ral em re la ção a um as sun to
tão gra ve como esse.

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

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Gil vam Bor ges por 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, ve nho à tri bu na do 
Se na do Fe de ral para fa zer mi nhas con si de ra ções so -
bre a CPI do Fu te bol, que es te ve em dis cus são por
mais de um ano. Faço des te meu re la to um voto em
se pa ra do, re gis tran do as mi nhas pon de ra ções e ane -
xan do-o ao re la tó rio da CPI.

O Re la tor da CPI, Se na dor Ge ral do Althoff, pro -
põe o in di ci a men to de 16 pes so as, em 1.129 pá gi nas
re che a das de con je tu ras e pre ci o sis mos so bre a pa i -
xão na ci o nal, o fu te bol, que é sa gra do para o povo
bra si le i ro. Pro põe, ain da, uma lei de res pon sa bi li da de 
so ci al do fu te bol bra si le i ro, pas san do esse es por te
pro fis si o nal a ser en ten di do como ato de co mér cio,
por for ça de lei.

No meu en ten di men to, a CPI foi tra ta da como
pal co po lí ti co, e a le gis la ção bra si le i ra já com por ta
am pa ro às re la ções con tra tu a is exis ten tes. 

Te nho de fen di do, em inú me ras oca siões, um
tra ta men to igua li tá rio e iso nô mi co para os en tes en -
vol vi dos no pólo pas si vo das in ves ti ga ções per pe tra -
das pela CPI do Fu te bol. Não por com pro me ti men to
com com por ta men tos es pú ri os de quem quer que
seja, mas pelo com pro mis so com a ver da de e pelo
pre va le ci men to da de mo cra cia e da am pli a ção dos
prin cí pi os cons ti tu ci o na is, tão du ra men te al can ça dos
em nos so País. Não es pe ra va de fron tar-me com ta -
ma nha in con gruên cia en tre a con du ção dos tra ba lhos 
e a pro por ção ín fi ma por ela al can ça da.

A cla ra dis po si ção da Pre si dên cia da CPI em
en fo car res tri ti va men te o eixo Rio-São Pa u lo do fu te -
bol bra si le i ro deu-me a jus ta in ter pre ta ção de uma ta -
re fa vol ta da para ho lo fo tes na ci o na is, como uma ma -
ri po sa em bus ca de luz, trans for man do a bus ca da
ver da de ple na da qual uma CPI en con tra-se atre la da
em um pa lan que para ele i ções go ver na men ta is. 

Enquan to ins ti tu i ções pú bli cas com pe ten tes
para a fis ca li za ção e des lin de de ques tões fun da men -
ta is, como eva sões de di vi sas para o ex te ri or e so ne -
ga ção fis cal, fa lha rem na efi ciên cia de seus con tro les, 
está pron to e aber to o jogo po lí ti ca. A pre ten sa e ir re al 
fe i tu ra de jus ti ça trans pa re ce rá à so ci e da de, im pon do
ao in di ví duo que está sen do in qui ri do a sen ten ça ir re -
ver sí vel da con de na ção na ci o nal. Quem dera fos se ela
real, quem dera fos se a jus ti ça jus ta, al can çan do to dos
na mes ma con di ção e si tu a ção, sem atro pe lar os di re i -
tos fun da men ta is que qual quer ci da dão bra si le i ro nato
ou na tu ra li za do pos sui por for ça cons ti tu ci o nal.

 A le vi an da de não pode ob ter es pa ço numa CPI.
Não pode ha ver es pa ço para de ci sões sem sen ti do,
para in dí ci os es ta pa fúr di os e po si ci o na men tos por



im po si ções. Que de mons tra ção es ta mos dan do
quan do um Se na dor se diz “for ça do a vo tar em um re -
la tó rio por pres são da im pren sa”? Cito esse fato para
mos trar a di men são do fato po lí ti co cri a do e da pa i xão 
fu te bo lís ti ca aci ma das ra ções de per ti nên cia ob je ti -
va, que de ve ri am nor te ar e fun dar toda a con du ção
dos tra ba lhos da CPI. Se as sim ti ves se sido, não te -
ría mos a co ra gem de exi gir que a ver da de in te i ra, e
não uma sa tis fa ção pa li a ti va, fos se a con du to ra e o
con te ú do do re la tó rio da CPI do Fu te bol. 

Não es tou aqui para de fen der A ou B, mas sa be -
mos que uma dis pu ta po lí ti ca e eco nô mi ca é o foco
cen tral da ques tão do fu te bol no Bra sil. Não são al -
guns car to las que es tão a jo gar la de i ra aba i xo o fu te -
bol bra si le i ro. A quem in te res sa que uns es te jam fora
do cir cu i to fu te bo lís ti co? A quem in te res sam os con -
tra tos mi li o ná ri os que es tão por vir na copa de 2002?
Nos pas ses dos jo ga do res? Nos con tra tos mun di a is
de pu bli ci da de?

São ques ti o na men tos que fi ca rão sem res pos ta. 
São ques tões que a CPI po de ria ter to ma do como li -
nha de tra ba lho, como mola mes tra de uma viga com
po der de sus ten tá cu lo vi go ro so, pos to que co lo ca do
em dis cus são o cer ne da ques tão e não ques ti ún cu -
las de im pro bi da des ad mi nis tra ti vas de al guns, ain da
mais quan do es tas cons ti tu í ram-se em in dí ci os. O re -
la tó rio in te i ro é re che a do de in dí ci os, que, de per si, já 
se cons ti tu í ram em con de na ção.

Como na San ta Inqui si ção, a CPI do Fu te bol
não quer sa ber de ino cen tes ou cul pa dos, pre fe rin do
es co lher po li ti ca men te al guém para pa ga men to dos
pe ca dos de mu i tos, pu ni ção essa pior que aque la a
ser bus ca da pelo Mi nis té rio Pú bli co, pos to que, no
âm bi to ju di ci al, a li ber da de de de fe sa am pla es ta rá
as se gu ra da e, ha ven do uma san ção pe nal cor res pon -
den te à ação pra ti ca da, a pena será apli ca da. Cer ta -
men te, tal pena, por pior que seja, não re ti ra rá a pu ni -
ção mo ral, so ci al, co mer ci al im pos ta a al guns pou cos
do fu te bol na ci o nal.

Onde es tão os ou tros? Ha ve rá uma ex ten são da 
CPI? Ao me nos, es tou lu tan do por isso.

Ve jam V. Exªs que, até para con ce der vis ta re gi -
men tal, para aná li se de um re la tó rio de 1.129 pá gi -
nas, gra ci o sa men te nos foi dado o pra zo de 48 ho ras,
quan do, re gi men tal men te, esse pra zo po de ria ser de
cin co dias.

A guer ra de po der para do mi nar o fu te bol bra si le i -
ro é tão for te e vi sí vel que está atin gin do íco nes como
Pelé, que, com mais de 50 anos de ili ba da con du ta na ci -
o nal e in ter na ci o nal men te co nhe ci da, me re ce dor de ad -
mi ra ção e res pe i to do povo bra si le i ro, está sen do alvo
de in si nu a ções mal do sas e ma li ci o sas.

É ne ces sá rio apren der que exis te jus ti ça nes te
País e que a pena apli ca da não pode ser ma i or que a
pre vis ta em lei. O rei do fu te bol, exem plo que foi e é
para mi lha res de me ni nos em vá ri as ge ra ções, não
es ca pa à in sa ni da de e à cru el da de de uma dis pu ta
pelo po der.

Sr. Pre si den te, ja ma is le van ta ria mi nha voz em
fa vor de ca u sas in de fen sá ve is nem es tou a pre ten der
abra çar ca u sas pes so a is, mas, sim, exi jo que os tra -
ba lhos da CPI se jam sé ri os, cor re tos, atin gin do o seg -
men to in ves ti ga do de uma for ma com ple ta ou, na pior
das hi pó te ses, to dos os se to res e agen tes mais im -
por tan tes des se seg men to.

Exem pli fi ca da men te, ci ta re mos a CBF, que me -
re ceu da CPI um vo lu me in te i ro do re la tó rio, o Vo lu me
II. Os ques ti o na men tos e le van ta men tos fe i tos pela
CPI nas con tas da CBF ti ve ram res pos tas e jus ti fi ca ti -
vas que fo ram re le ga das no re la tó rio. Hou ve ques tões 
re fe ren tes ao au xí lio a Fe de ra ções Esta du a is vin cu la -
das, de vi da men te con ta bi li za dos a fun do per di do,
con for me atri bu i ções es ta tu tá ri as da con ces são de
au xí lio pe cu niá rio às fi li a das que, se quer, en vol vem
ver bas pú bli cas. Encon tram tran sa ções in ter na ci o na -
is, como a re mes sa de US$400 mil dó la res ao ex te ri -
or, que fo ram gas tos par ci al men te, ten do o di nhe i ro
re tor na do ao País com re gis tro no Sis ba cen, com de -
pó si to con ver ti do em real em con ta da CBF.

O pró prio Con se lho de Con tro le de Ati vi da des
Fi nan ce i ras, do Mi nis té rio da Fa zen da, em res pos ta à
Jus ti ça Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, por meio do Ofí cio
n.º 403 – Coaf/MF, in for ma que não cons ta, em seus
re gis tros, ne nhu ma co mu ni ca ção ou re gis tro de ati vi -
da des, ne nhu ma ope ra ção sus pe i ta en vol ven do a
CBF e o Sr. Ri car do Te i xe i ra. A CPI ques ti o na a do a -
ção, como a efe ti va da para a exe cu ção do bus to de
Eva ris to de Mo ra es Fi lho, ju ris ta que, por mais de 15
anos, pres tou, gra tu i ta men te, re le van tes ser vi ços ao
fu te bol na ci o nal.

É sur pre en den te a ma ne i ra como o Pre si den te
Álva ro Dias e o Re la tor Ge ral do Althoff pou pa ram os
clu bes su lis tas. O Fla men go me re ceu 201 pá gi nas do
Vo lu me IV do re la tó rio, en quan to todo o fu te bol su lis ta 
me re ceu – pas mem V. Exªs – ape nas 41 pá gi nas. So -
li ci tei ao Pre si den te da CPI, Se na dor Álva ro Dias, e
ao Re la tor, Ge ral do Althoff, que jus ti fi quem con cre ta -
men te tal ati tu de, mas sem di zer que no Sul não exis -
tem ir re gu la ri da des, pois, lá, até os bi che i ros, se gun -
do se vê na mí dia na ci o nal, ti nham pro te ção go ver na -
men tal.

Qu an do falo de dis pu ta pelo po der, re fi ro-me a
ci fras mi li o ná ri as en vol vi das no fu te bol bra si le i ro. É
im por tan te re ti rar mos um pou co da pa i xão ir ra ci o nal



e tra tar mos a ques tão como ela é: uma ques tão eco -
nô mi ca.

Das pá gi nas 09 a 93 do Vo lu me I, há uma jus ti fi -
ca ti va da CPI que traz da dos re ve la do res so bre a
ques tão eco nô mi ca. Se gun do fo lhas 79/80, a ati vi da -
de fu te bo lís ti ca en vol ve 500 clu bes pro fis si o na is, 250
jo gos num só do min go, ge ran do 50 mil em pre gos, en -
vol ven do 14% da po pu la ção bra si le i ra, ou seja, mais
de 500 mil tor ce do res, 25 mi lhões de ex pec ta do res de 
TV etc, mo vi men tan do cer ca de R$16 bi lhões no ano.
Embo ra esse va lor seja in fe ri or ao mo vi men ta do pelo
fu te bol eu ro peu, de zes se is clu bes so mam 86% da
tor ci da na ci o nal.

Às fo lhas 86 do re la tó rio, cons ta que, em 1997, o 
Clu be dos Tre ze, en ti da de que re pre sen ta os in te res -
ses dos ma i o res clu bes bra si le i ros, to mou o lu gar da
CBF na ne go ci a ção com as te vês pe los di re i tos das
trans mis sões dos jo gos, ob ten do um con tra to que
trans fe riu a essa en ti da de algo em tor no de R$70 mi -
lhões em 1999, pro je tan do para 2002 uma re ce i ta de
R$50 mi lhões.

E fala-se em bus to, em jus ta ho me na gem, em li -
mu si ne em Nova York, por que o pre si den te não po de -
ria che gar de car ro ça. Em ter ra de sapo? De có co ras
com eles.

La men tá vel, Sr. Pre si den te, tris te, de pri men te.
O Pre si den te da CPI, numa tris te e com pro me -

te do ra de ci são, re je i tou um re que ri men to subs cri to
pela ma i o ria dos Se na do res que com põem a CPI do
Fu te bol. Por in ter mé dio do Se na dor Ger son Ca ma ta,
foi pro pos ta a agen da po si ti va, in clu in do to dos os clu -
bes para uma ava li a ção pre ci sa, per fe i ta, em que pu -
dés se mos dar uma vi si bi li da de do que ocor re em todo 
o País. A pro pos ta foi re je i ta da! Ger son Ca ma ta fi cou
tris te e dis se es tar pro fun da men te ma go a do, por que
ob ser va va o jogo.

Se qüen te men te, o re la tó rio in for ma que o po -
ten ci al mer ca do que se abriu pro vo cou um ávi do mo -
vi men to de em pre sas de co mu ni ca ção, es pe ci al men -
te emis so ras de te le vi são, para a con quis ta dos di re i -
tos de exi bi ção dos es pe tá cu los fu te bo lís ti cos. O mer -
ca do de pa tro cí nio es por ti vo no País, em 1999, es ta -
va es ti ma do em R$300 mi lhões.

A ques tão da ir re le vân cia dos con tra tos mi li o ná -
ri os é sis te má ti ca: acon te ceu na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, e ago ra se re pe te no Se na do Fe de ral. Em 22 de
ju lho do cor ren te ano, no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, o
De pu ta do Re la tor da CPI dis se que não fo ram apu ra -
dos os con tra tos en tre as emis so ras de te le vi são e os
clu bes, por ab so lu ta fal ta de tem po. “Nos so tem po foi
pe que no de ma is. Espe ro que a CPI do Se na do pos sa
in ves ti gar esse ou tro as pec to do fu te bol bra si le i ro”. A

Fo lha de S.Pa u lo in for ma, ain da, que pro cu rou o
Pre si den te da CPI do Fu te bol, o Se na dor Álva ro Dias, 
mas que não con se guiu lo ca li zá-lo. Su miu mis te ri o sa -
men te.

Ain da na Fo lha de S.Pa u lo, na ma té ria Pro mo -
ver Bra si le i ro vira “no tí cia” em con tra to de TV, o jor na -
lis ta co men ta o con tra to fir ma do en tre emis so ras de
TV e o Clu be dos Tre ze: pe las três edi ções do Bra si le -
i ro, duas emis so ras pa ga ram à en ti da de o va lor to tal
de US$105,6 mi lhões, o equi va len te a R$260 mi -
lhões. 

Que ver go nha! O que essa CPI in ves ti gou? Que 
ver go nha para o povo bra si le i ro, quan do se cri am fa -
tos e ilu sões, su po si ções, hi pó te ses e es pe cu la ções!
O tris te e la men tá vel re la tó rio, em 95% do seu con te ú -
do, não apre sen ta ne nhu ma pro va con fiá vel, por que
elas só vi rão com a apu ra ção do Po der Ju di ciá rio,
atra vés do Mi nis té rio Pú bli co. 

Eu sou uma voz a cla mar no de ser to, sou o úl ti -
mo ta li bã, à es pe ra da con su ma ção do fato, como
ocor reu com a una ni mi da de dos mem bros da CPI do
Fu te bol, que apro va ram o re la tó rio com res tri ções do
meu voto. Tris tes e la men tá ve is, co var des e ten den ci -
o sos fo ram os cri té ri os e o jul ga men to po lí ti co.

Na edi ção de 30.08.2001, a Fo lha de S.Pa u lo
des ta ca que a per cen ta gem re ce bi da pe los di ri gen tes 
é so bre o va lor lí qui do que fica com o Clu be dos Tre -
ze, ou seja, US$68 mi lhões. 

Fa lam-me de um bus to e de uma jus ta ho me na -
gem da CBF; fa lam-me de uma li mu si ne alu ga da em
Nova Ior que para con du zir a nos sa de le ga ção; fa -
lam-me que a CBF fi nan ci ou can di da tos de vá ri os
Par ti dos re pre sen ta dos ali na que la Co mis são.

Cri me? Não. De ver? Sim. Jus to pela lei, como
há igre jas que se mo bi li zam, como a Ban ca da Evan -
gé li ca, tra zen do os seus re pre sen tan tes para o Par la -
men to, as sim tam bém se mo bi li zam os nos sos sin di -
ca tos em tor no de seus re pre sen tan tes, para que pos -
sam ser as suas vo zes e os seus le gis la do res no Con -
gres so Na ci o nal. Os sin di ca tos pa tro na is e as in dús -
tri as tam bém se mo bi li zam. Aqui é o Con gres so Na ci -
o nal, a com po si ção das duas Ca sas. Cri me? Não. E
isso se pas sa como um es cân da lo.

Te nho au to ri da de mo ral, por que nun ca re ce bi
um real para fi nan ci a men to da mi nha cam pa nha, que
fiz com as mi nhas san dá li as, de bi ci cle ta, ve i cu lan do
as mi nhas idéi as e de fen den do as mi nhas pro pos tas.
Te nho mo ral.

Sr. Pre si den te, sen ti mos tris te za quan do ob ser -
va mos o mas sa cre. E o cer ne da ques tão, os ver da de -
i ros es cân da los es tão en co ber tos. São fa tos.



A Impren sa es pe cu lou, há duas se ma nas, como 
se ria o pla car. Di vi diu-se, en tão. Dos 13 Se na do res,
in clu in do o Pre si den te Álva ro Dias, tí nha mos 12
mem bros da CPI. E 7X6 se ri am pelo re la tó rio al ter na -
ti vo. Isso foi mu dan do. A cada dia que pas sa va, as fi le -
i ras eram aço da das, e os com pa nhe i ros eram co op ta -
dos e guin da dos pe las for ças fan tás ti cas e fa bu lo sas
da mí dia, pela qual to dos nós te mos res pe i to. 

No fi nal, quan do olhei para trás, era todo mun do
par tin do em di re ção aos seus Esta dos. Os Par ti dos,
en tão, subs ti tu í ram os seus mem bros, e a ope ra ção
ta li bã che ga ao fi nal: são 12X0, sal vo o meu voto em
se pa ra do fa zen do as res tri ções.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Gil vam Bor ges, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Já
con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor. Per mi ta-me ape -
nas con clu ir.

No caso do Pre si den te do Clu be dos Tre ze, um
dos mais po de ro sos di ri gen tes do País, o ren di men to
está pre vis to no es ta tu to da en ti da de como ver ba de
re pre sen ta ção. Ou seja, pelo Bra si le i ro-2001, o Pre si -
den te do Clu be dos Tre ze re ce beu mais de R$488 mil, 
o que eqüi va le a um sa lá rio men sal de qua se R$41
mil. O jor nal diz ain da que os opo si to res afir mam que
o sa lá rio do di ri gen te é mu i to ma i or, che gan do a
R$150 mil, e que nega o mon tan te.

Não con tes to, Sr. Pre si den te. Se o es ta tu to as -
sim o per mi te, e a or ga ni za ção e os seus con tra tos, é
jus to. Aqui não con de no de ma ne i ra ne nhu ma. Por -
tan to, pro cu ro ser jus to. Se se es ti ma a sua per cen ta -
gem den tro do con tra to, cre io que é jus to, cor re to.

O Pre si den te do Clu be dos Tre ze diz ain da que
o per cen tu al de 0,5% foi fi xa do em Assem bléia Ge ral,
afir man do ain da que não pode exer cer a sua pro fis -
são, que é de ad vo ga do.

Além des sa por cen ta gem dos di ri gen tes, o Clu -
be dos 13 re tém ou tro 1,25% do con tra to, para co brir
gas tos com pes so al e alu guel dos es cri tó ri os de São
Pa u lo e Por to Ale gre.

A Fo lha de S.Pa u lo ter mi na a re por ta gem di -
zen do que, ape sar da ver ba de re pre sen ta ção es tar
pre vis ta no es ta tu to, em seu art. 28, pelo me nos um
só cio do Clu be dos 13 não sa bia da Co mis são, o Pre -
si den te do Ba hia.

Ve jam V. Exªs que mi nha in sur gên cia pos sui ra -
zões con cre tas, fac tu a is, que fo ram ne gli gen ci a das e
não apu ra das por essa CPI. Como bem dis se na
apre sen ta ção do re la tó rio, o Se na dor Ge ral do Althoff:
“Ouso va ti ci nar que o fu te bol bra si le i ro não será o
mes mo após esta CPI”. Ouso tam bém ques ti o nar:
para quem o fu te bol bra si le i ro não será mais o mes -

mo? Para o ci da dão sim ples, para o qual o fu te bol é
algo sa gra do, apos to que será o mes mo. Mas o mes -
mo não pos so di zer para os con glo me ra dos eco nô mi -
cos po de ro sos que não fo ram in ves ti ga dos e têm mu i -
to a ga nhar com isso.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Se na -
dor Gil van Bor ges, sin to in ter rom per V. Exª para co -
mu ni car-lhe que, como já são 14 ho ras, o tem po da
ses são está fin do. Logo, so li ci to a V. Exª que co la bo re
no sen ti do de abre vi ar o tér mi no do seu pro nun ci a -
men to.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Aten -
de rei o ape lo de V. Exª, que cum pre o Re gi men to
Inter no. Se rei o mais bre ve pos sí vel, já que esta ma té -
ria é mu i to im por tan te.

O re la tor faz uma ci ta ção do bri lhan te Nel son
Ro dri gues, às fls. 2 do re la tó rio, que diz o se guin te:

Cer to bri lhan te con fra de di zia-me on -
tem que “fu te bol é a bola”. Não há ju í zo
mais ine xa to, mais utó pi co, mais ir re a lís ti co. 
O co le ga es va zia o fu te bol como um pneu, e 
re pi to: re ti ra do fu te bol tudo o que ele tem
de mis te ri o so e de pa té ti co. A mais sór di da
pe la da é de uma com ple xi da de sha kes pe a -
ri a na. Às ve zes, num cór ner mal ou bem ba -
ti do, há um to que evi den tís si mo do so bre na -
tu ral. Eu di ria ao ilus tre con fra de ain da o se -
guin te: – em fu te bol, o pior cego é o que só
vê a bola.

E eu digo a V. Exªs: o pior cego é aque le que não 
quer ver. 

Re la ti va men te às ques tões de bin go, de so ne -
ga ção fis cal, de in fra ções tri bu tá ri as, de eva sões de
di vi sas, etc que cada um as su ma seus atos pe ran te a
Re ce i ta e a Jus ti ça. Nada te nho a opor, es pe ci al men -
te quan to ao apri mo ra men to da le gis la ção fu te bo lís ti -

ca atu al e às pro pos tas apre sen ta das. 
O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – V. Exª 

me per mi te um apar te?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Con -

ce do o apar te a V. Exª e peço que seja bre ve, por que
só fal tam três pa rá gra fos para a con clu são do meu
pro nun ci a men to.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Gil vam Bor ges, se rei bre ve. Não pude acom pa -
nhar, so men te li pela im pren sa, a ma ne i ra como V.
Exª tem fe i to suas cam pa nhas: de san dá li as e de bi ci -
cle ta. É mu i to sa u dá vel a ma ne i ra como, cer ta men te,
V. Exª tem, so bre tu do no Ama pá, seu Esta do, di a lo ga -
do com a po pu la ção. V. Exª tem uma for ma mu i to ade -
qua da de fa zer cam pa nha so bre tu do se for ca rac te ri -



za da, como diz, pela mo dés tia de re cur sos em pre ga -
dos. V. Exª no ta bi li zou-se na CPI do Fu te bol pelo fato
de ter uma opi nião di ver gen te. Assim como V. Exª ou -
viu-me fa lar pe ran te a CPI – sem ser mem bro, sem ter 
tido a opor tu ni da de de par ti ci par de to dos os de po i -
men tos, ape nas acom pa nhan do al guns – que me pa -
re cia mu i to sé rio o tra ba lho de sen vol vi do pela CPI,
pelo seu Pre si den te, Se na dor Álva ro Dias, e pelo Re -
la tor, Se na dor Ge ral do Althoff.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – É ver -
da de.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Tal vez
te nha ha vi do al gu mas im per fe i ções; é di fí cil ser per fe i to.
Mas fo ram re u ni dos os ele men tos para que o Mi nis té rio
Pú bli co pos sa en tão fa zer a apu ra ção ade qua da de
tudo aqui lo que foi in frin gên cia ou não da lei e, daí, ser
en ca mi nha da à Jus ti ça. É im por tan te tam bém res pe i tar
seu pon to de vis ta. V. Exª per ce beu que hou ve da par te
da im pren sa uma pos tu ra que po de ria ser sin te ti za da
da se guin te ma ne i ra: te ria ha vi do uma pres são enor me
de al guns da que les que es ta vam sen do de nun ci a dos
para evi tar que hou ves se a apro va ção do re la tó rio sem
con tes ta ção. V. Exª faz a de fe sa de ou tro pon to de vis ta.
É im por tan te que, no Par la men to, haja a di ver gên cia e o 
di re i to de opi nar di fe ren te men te. De ve mos ou vir sua
opi nião. Mu i to obri ga do.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

Pe las ra zões ex pos tas, Sr. Pre si den te e no bres
Pa res, aco lhi o Re la tó rio da CPI no que diz res pe i to
às ques tões de bin go, so ne ga ção fis cal, tri bu tá ria,
eva sões de di vi sas, le gis la ção fu te bo lís ti ca e etc. e re -
je i tei-o no que toca aos clu bes do eixo Rio-São Pa u lo
por jul gar que aque le Re la tor não os tra tou iso no mi -
ca men te, ex clu in do da in ves ti ga ção agre mi a ções de
ou tras re giões do País e – o que é mais gra ve – aden -
tran do em ques tões in ter na cor po ris dos clu bes in -
ves ti ga dos, vi o lan do fron tal men te o dis pos to na nos -
sa Lei Ma i or, em seu art. 5º, in ci so XVIII, que diz:

Art. 5º. (...)
XVIII – a cri a ção de as so ci a ções e, na

for ma da lei, a de co o pe ra ti vas in de pen dem
de au to ri za ção, sen do ve da da a in ter fe rên -
cia es ta tal em seu fun ci o na men to; 

Sr. Pre si den te, tris te, de plo rá vel, la men tá vel. 
Con cluo meu pro nun ci a men to pe din do des cul -

pas pe los exa ge ros co me ti dos con tra to dos os de po -
en tes que aqui es ti ve ram, ví ti mas de uma dis pu ta bru -
tal que fez com que os clu bes ti ves sem mu i ta di fi cul -
da de em seu de sem pe nho este ano. Peço des cul pas
pe los ex ces sos co me ti dos, pela for ma gros se i ra, bru -
tal e ten den ci o sa que le vou al guns di ri gen tes às lá gri -

mas ao sa be rem que es ta vam no ban co dos réus e
que qual quer jus ti fi ca ti va na de fe sa de seu clu be não
se ria aca ta da, como não o foi. Esta vam con de na dos.
O Pre si den te do Fla men go, Edmun do San tos Sil va,
che gou às lá gri mas. 

Ao Edmun do, a seus fa mi li a res, aos tor ce do res
do Fla men go e do Vas co e ao Ri car do Te i xe i ra peço
des cul pas pe los ex ces sos. Se V. Sas têm o que pa gar,
pa ga rão, mas de po is da de vi da apu ra ção.

Espe ro um dia vol tar a esta tri bu na para di zer
aos meus Pa res que eu ti nha ra zão quan do dis se que
ha via de nún ci as es pe cu la ti vas, le vi a nas, de ma gó gi -
cas, as sim como ata ques ele i to re i ros. A Jus ti ça é a
nos sa gran de ali a da. Faço ques tão de ler o meu re la -
tó rio em ple ná rio, quan do o Mi nis té rio Pú bli co se ma -
ni fes tar.

Sr. Pre si den te, foi ne ces sá rio trans for mar o meu 
re la tó rio em voto em se pa ra do para que ele fos se
ane xa do ao re la tó rio do Se na dor Ge ral do Althoff.

Peço des cul pas aos fa mi li a res. Fi quei mu i to tris -
te por não po der cor ri gir as in jus ti ças ou, pelo me nos,
equi li brá-las. A to dos vo cês, meu gran de abra ço. Esse
pe sa de lo pas sa rá quan do as in for ma ções fo rem en ca -
mi nha das ao Mi nis té rio Pú bli co, vis to que to dos te rão o
di re i to de de fe sa. Então, va mos se pa rar o joio do tri go. A
im pren sa terá, re al men te, o com pro mis so e a res pon sa -
bi li da de de di vul gar, pos te ri or men te, o re sul ta do de to -
das as in ves ti ga ções – já está fe i ta a fes ta.

Meus pro tes tos con tra esse re la tó rio ten den ci o -
so, fac ci o so e, de cer ta for ma, ir res pon sá vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Luiz Otá vio,

Val mir Ama ral, Ro me ro Jucá e Emi lia Fer nan des en -
vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria hoje
de ho me na ge ar o Ser vi ço So ci al do Co mér cio, o
SESC, en ti da de de di re i to pri va do que, há 55 anos,
pres ta ser vi ços de qua li da de aos tra ba lha do res do
co mér cio e do se tor de ser vi ços – prin ci pal men te a
eles e a sua fa mí lia, mas tam bém ao pú bli co ex ter no
–, nas áre as do la zer, da sa ú de, da edu ca ção e da
cul tu ra.

A his tó ria do SESC con fun de-se com a his tó ria
do Bra sil con tem po râ neo. Co me ça, por as sim di zer,
no mo men to em que os em pre sá ri os bra si le i ros, or -
ga ni za dos como clas se, des per tam para a pro fun di -
da de e para a ex ten são do pa pel que têm a cum prir



na so ci e da de. Co me ça com a to ma da de cons ciên cia, 
pelo em pre sa ri a do, de que a clas se de ve ria con tri bu ir
ati va men te para a ga ran tia da paz so ci al, me di an te
ini ci a ti vas con cre tas em fa vor da jus ti ça so ci al.

Sur giu o SESC em 1946, mes mo ano em que se 
cons ti tu iu o Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Co -
mer ci al (SENAC). No mun do em trans for ma ção do
pós-Gu er ra, o Bra sil pas sa va por pro ces so de rá pi da
in dus tri a li za ção e ur ba ni za ção, e, em con se qüên cia,
es tru tu ra vam-se e for ta le ci am-se os sin di ca tos de tra -
ba lha do res. No pla no ins ti tu ci o nal, era pro mul ga da a
Cons ti tu i ção de mo crá ti ca de 1946, in ter rom pen do o
pe río do au to ri tá rio do Esta do Novo. Nes se con tex to,
como res pos ta às cres cen tes de man das so ci a is pro -
pi ci a das pelo am bi en te de mo crá ti co, e ins pi ra dos no
mo de lo bem-su ce di do do SENAI, que exis tia des de
1942; os em pre sá ri os do co mér cio, re u ni dos na Con -
fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio, cri a ram o SENAC,
para atu ar em for ma ção pro fis si o nal, e o SESC, para
atu ar na pro mo ção so ci al dos co mer ciá ri os, jun tan do
um pou co de as sis tên cia so ci al a sa ú de, nu tri ção,
des por to, edu ca ção, cul tu ra e la zer.

Hoje, em to das as ci da des gran des bra si le i ras e
em mu i tas das mé di as, exis te um ou mais edi fí ci os do
SESC, que, além de ser uma es pé cie de clu be so ci al
dos co mer ciá ri os, cos tu ma ser re fe rên cia da vida cul -
tu ral e so ci al da ci da de. Em São Pa u lo, o SESC Pom -
péia; em Belo Ho ri zon te, o Te a tro do SESC; em Cu i a -
bá, o Cen tro Cul tu ral e Des por ti vo do SESC; em Ma -
na us, a Usi na Cul tu ral SESC, isso, para ci tar ape nas
al gu mas ca pi ta is.

Mu i ta gen te pen sa, equi vo ca da men te, que o
SESC man tém-se com re cur sos pú bli cos. Não é ver -
da de. O que leva a essa con fu são é que o SESC – da
mes ma for ma que o SENAC ou o SENAI – uti li za-se
da má qui na ar re ca da do ra do INSS, ao qual paga taxa 
de ad mi nis tra ção pelo ser vi ço. No caso da con tri bu i -
ção para o SESC, é co bra do com pul so ri a men te 1,5%
so bre a fo lha de pa ga men tos das em pre sas do se tor
de co mér cio. É um di nhe i ro co bra do das em pre sas do 
se tor para fi nan ci ar uma en ti da de de di re i to pri va do.
As con tas do SESC, por sua vez, são fis ca li za das
pelo Tri bu nal de Con tas da União.

Em to dos os Esta dos bra si le i ros, o SESC está
pre sen te e faz cen te nas de mi lhões de aten di men tos
por ano. Te nho da dos um pou co de fa sa dos, de 1996,
a res pe i to das ins ta la ções do SESC, mas vou citá-los
as sim mes mo; fa zen do a res sal va de que os nú me -
ros, hoje, são, na tu ral men te, ma i o res. Em 96 o SESC,
em todo o Bra sil, pos su ía 345 ga bi ne tes odon to ló gi -
cos, 200 ga bi ne tes mé di cos, 65 res ta u ran tes, 326
can ti nas e lan cho ne tes, 108 te a tros e au di tó ri os, 11

ci ne mas, 177 bi bli o te cas, 194 cen tros de ati vi da des,
118 uni da des mó ve is e áre as para ex po si ções ar tís ti -
cas e cul tu ra is, 16 cen tros cam pes tres e bal neá ri os,
20 co lô ni as de fé ri as, 198 pis ci nas, 51 sa u nas, 403 gi -
ná si os e cen tros es por ti vos e 193 par ques in fan tis.
Tam bém em 1996, o SESC con ta va com duas mil 425 
uni da des. Qu an do, em 96, o SESC com ple tou 50
anos de exis tên cia, já ha via aten di do 40 mi lhões de
bra si le i ros!

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, fi na li zo
este bre ve dis cur so e digo da fe li ci da de que é – para
to dos nós bra si le i ros, e, em es pe ci al, para os co mer -
ciá ri os e suas fa mí li as, mu i tos dos qua is pes so as de
ba i xa ren da – po der con tar, há 55 anos, com o com -
pe ten te tra ba lho so ci al do SESC. Mu i tas fo ram as áre -
as de atu a ção pe las qua is o SESC pas sou nes te mais 
de meio sé cu lo, sem pre aten to às trans for ma ções da
so ci e da de bra si le i ra e ao sur gi men to de no vas ne ces -
si da des por par te de sua cli en te la.

Como dis se an te ri or men te, a cri a ção de en ti da -
des vol ta das ao ser vi ço so ci al, por par te dos sin di ca -
tos pa tro na is, é um sím bo lo do des per tar da cons -
ciên cia so ci al do em pre sa ri a do bra si le i ro. Há 55 anos, 
os em pre sá ri os do co mér cio, por in ter mé dio de sua
con fe de ra ção, re sol ve ram as su mir a gran de par ce la
de res pon sa bi li da de que lhes cabe na pro mo ção do
bem-es tar do tra ba lha dor e do povo bra si le i ro em ge -
ral, en ten den do que, por mais im por tan te que seja
sua fun ção de pro du zir bens e ser vi ços, me lhor di zen -
do, de or ga ni zar essa pro du ção, isso não bas ta. Era
pre ci so ir além. E eles fo ram.

Era o que ti nha a di zer.
Nota:
As in for ma ções con ti das nes te dis cur sos fo ram

re ti ra das dos se guin tes do cu men tos:
1. TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O SENAC –
SESC. Fo lhe to, 1996.

2. SESC 50 ANOS. Tex to de Igná cio de Lo yo la Bran dão. SESC,
De par ta men to Na ci o nal, 1997.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, on tem, dia 05
de de zem bro, tive a hon ra de par ti ci par da so le ni da -
de de en tre ga do 5º Prê mio Se na dor Mil ton Cam pos 
de mo no gra fi as. Essa so le ni da de, Sr. Pre si den te, foi 
pre si di da pelo ex-se na dor Jar bas Pas sa ri nho, Pre si -
den te da Fun da ção Mil ton Cam pos, uma das mais
ilus tres per so na li da des po lí ti cas des te País e, prin ci -
pal men te, um dos ho mens mais im por tan tes e res -
pe i ta dos do meu Esta do do Pará. 

Esse prê mio é ofe re ci do aos uni ver si tá ri os de
todo o País pela Fun da ção Mil ton Cam pos para Pes -
qui sas e Estu dos Po lí ti cos – vin cu la da ao Par ti do Pro -



gres sis ta Bra si le i ro (PPB) – em par ce ria com o Con -
se lho de Re i to res das Uni ver si da des Bra si le i ras
(CRUB). O ex-se na dor Jar bas Pas sa ri nho en tre gou
os prê mi os jun ta men te com Pre si den te do CRUB, Re -
i tor José Car los Alme i da da Sil va. Este ano, os uni ver -
si tá ri os re di gi ram as mo no gra fi as so bre o tema ‘‘A
Nova Ordem Mun di al, So be ra ni as Na ci o nal e Ama zô -
nia’’. O pri me i ro lu gar fi cou com Li vi a ne Pa i xão da Sil -
va Oli ve i ra, da Uni ver si da de Ti ra den tes de Ser gi pe,
que re ce beu um prê mio de R$7 mil e terá a pu bli ca -
ção de seu tra ba lho em for ma de li vro. Seis ou tros es -
tu dan tes tam bém fo ram pre mi a dos e ou tros seis re ce -
be ram men ção hon ro sa. Além do prê mio, os doze se -
le ci o na dos te rão o re su mo de seus tra ba lhos pu bli ca -
dos pela Re vis ta da Fun da ção Mil ton Cam pos. 

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o Prê mio 
Se na dor Mil ton Cam pos é o re sul ta do con cre to de
cin co anos de mú tua co o pe ra ção en tre a Fun da ção
Mil ton Cam pos e o Con se lho de Re i to res das Uni ver -
si da des Bra si le i ras, den tro do ob je ti vo co mum de es ti -
mu lar es tu dos e pes qui sas so bre ques tões de in te -
res se re le van te para o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al do país. No cor ren te ano, 21 Esta dos e o Dis tri -
to Fe de ral par ti ci pa ram da se le ção ini ci al. Isso pro va o 
in te res se que o Prê mio Mil ton Cam pos des per ta na
in te li gên cia uni ver si tá ria des de 1997, quan do o tema
pro pos to foi o de sem pre go. Se guiu-se em 1998 a
aná li se das de si gual da des so ci o e co nô mi cas e sua
re per cus são na in te gra ção na ci o nal. Em 1999, o tema 
foi a re pre sen ta ção po lí ti ca ao lon go da his tó ria e, em
2000, o novo pa ra dig ma do em pre go e a mu ta ção do
sin di ca lis mo. No ano cor ren te, a se le ção te má ti ca re -
ca iu na pro ble má ti ca ama zô ni ca in se ri da na nova or -
dem mun di al e as so be ra ni as dos es ta dos na ci o na is.
Como nos anos an te ri o res, fo ram se le ci o na dos doze
can di da tos, des ta vez re pre sen tan do os Esta dos de
Mi nas Ge ra is, Pa ra ná, Pará, Pa ra í ba, Rio de Ja ne i ro,
Rio Gran de do Nor te, São Pa u lo, Ser gi pe, e o Dis tri to
Fe de ral.

Du ran te qua tro me ses, os uni ver si tá ri os tra ba -
lha ram com mu i ta se ri e da de na pes qui sa e na aná li se 
do tema, ten do eles re ce bi do bol sa de es tu do, vi san -
do à ela bo ra ção da mo no gra fia. A Fun da ção Mil ton
Cam pos e o Con se lho de Re i to res das Uni ver si da des
Bra si le i ras pro mo ve ram essa so le ni da de para dar
cum pri men to à úl ti ma fase do con cur so na ci o nal para
es tu dan tes uni ver si tá ri os, com a pre mi a ção dos tra -
ba lhos ven ce do res.

A ava li a ção dos tra ba lhos con si de rou a cri a ti vi -
da de e a ori gi na li da de das te ses con cor ren tes, além
da aná li se ob je ti va do tema in di ca do, va lo ri zan do o al -
can ce qua li ta ti vo dos tra ba lhos. Para ga ran tir o cum -

pri men to das nor mas do con cur so, a Fun da ção Mil ton 
Cam pos e o Con se lho de Re i to res es co lhe ram uma
co mis são in te gra da por Pro fes so res Dou to res, com
lar ga ex pe riên cia aca dê mi ca, co mis são essa que re a -
li zou re u niões re gu la res de se le ção e de ava li a ção
dos tra ba lhos. Fa zem par te des se gru po os ilus tres
Pro fes so res Dou to res, Adler do Cou to Andra de, Este -
vão Cha ves de Re zen de Mar tins e Már cia Lo pes Reis. 
A de ci são so bre os tra ba lhos vi to ri o sos e o con jun to
de men ções hon ro sas foi to ma da, por una ni mi da de,
pe los mem bros da co mis são jul ga do ra. 

Nos anos an te ri o res, eram pre mi a dos os três
pri me i ros co lo ca dos. Este ano, a Fun da ção Mil ton
Cam pos e o Con se lho de Re i to res aca ta ram su ges -
tão da co mis são jul ga do ra e es tão pre mi an do os seis
pri me i ros co lo ca dos.

Sr. Pre si den te, ini ci a ti vas como esta, me re cem
todo o nos so apo io. Este Prê mio é mu i to opor tu no e
me re ce ria ser acom pa nha do por mu i tas ou tras ins ti -
tu i ções do nos so Bra sil, uma vez que es ti mu lar os
nos sos jo vens uni ver si tá ri os, como faz a Fun da ção
Mil ton Cam pos, é tra zer os es tu dan tes des te País
para um de ba te am plo so bre ques tões de in te res se
re le van te para o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
do País

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

Mu i to obri ga do.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as di fi cul da des do
se tor elé tri co bra si le i ro vi e ram para fi car e ain da va -
mos ter de li dar com elas por mu i tos anos – ain da que, 
oca si o nal men te ocor ra, como ago ra, o fato de o go -
ver no per mi tir o abran da men to tem po rá rio das me tas, 
ao con trá rio do que anun ci am as au to ri da des in te -
gran tes da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia
Elé tri ca.

O qua se co lap so do for ne ci men to não é for tu i to,
nem é o re sul ta do de uma se quên cia ex cep ci o nal de
anos se cos, mas, se gun do a opi nião aba li za da do en -
ge nhe i ro e pro fes sor Luiz Pin guel li Rosa, a con se -
qüên cia ine vi tá vel do mo de lo eco nô mi co ado ta do
pelo Go ver no, de pri va ti za ção e de res tri ção ao in ves -
ti men to pú bli co.

Nin guém dis cu te, Srs. Se na do res, a ne ces si da -
de de equi lí brio or ça men tá rio do Esta do. Por isso
mes mo, a re ti ra da do Go ver no das ati vi da des eco nô -
mi cas, com a pri va ti za ção das em pre sas es ta ta is, foi
en ten di da como po si ti va e apo i a da pela ma i o ria da
po pu la ção. No en tan to, eram pelo me nos dois os
pres su pos tos da pas sa gem das em pre sas pres ta do -
ras de ser vi ços pú bli cos à ges tão pri va da: a me lho ria



dos ser vi ços, em qua li da de e pre ço, e a ga ran tia de
seu for ne ci men to.

Esses pres su pos tos, como se pode ver ago ra,
não se re a li za ram. Os con su mi do res es tão ame a ça -
dos de fi car sem ener gia ain da que con ti nu em adim -
plen tes, ape sar da subs tan ci al ma jo ra ção so fri da pe -
las ta ri fas e da pro mes sa ofi ci al de re a jus tes em tor no 
de 30% para o ano vin dou ro.

Não nos ilu da mos, Sras. e Srs. Se na do re, os
pro ble mas não fo ram su pe ra dos pelo fim da es ta ção
mais seca no Su des te e no Cen tro-Oes te – no Nor -
des te, como os Se nho res sa bem, a seca con ti nua –,
por que os re ser va tó ri os con ti nu a rão com ní ve is pe ri -
go sa men te ba i xos e por que to das as ações pro pos -
tas pelo Go ver no como so lu ções, como a cons tru ção
de usi nas ter mo e lé tri cas, não pas sam de re men dos,
de res pos tas pa li a ti vas a uma cri se que tem ca u sas
mais pro fun das, en ra i za das no mo de lo de pri va ti za -
ção sub ser vi en te ao des man do do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal (FMI).

Com efe i to, a pri va ti za ção do se tor elé tri co bra -
si le i ro se guiu, em gran de par te, as in di ca ções de um
fu nes to re la tó rio, en co men da do a uma em pre sa in -
gle sa de con sul to ria, a Co o pers & Lybrand. So men te
não foi se gui do nas par tes em que era tão cla ra men te
dis pa ra ta do que até os agen tes in te res sa dos no bu -
tim re cla ma ram. Esse re la tó rio, aliás, se gun do o es -
pe ci a lis ta Cé sar Ben ja min, é “uma das ma i o res
obras-pri mas da ig no rân cia uni ver sal”, pois, ori en tan -
do-se pelo mo de lo in glês de ge ra ção de ener gia, to -
tal men te com pos to por usi nas ter me lé tri cas, sim ples -
men te des pre zou as es pe ci fi ci da des do sis te ma bra -
si le i ro, com base em hi dre lé tri cas e equi li bra do pela
trans mis são in te gra da da ener gia en tre as di ver sas
re giões, con for me o es ta do do re ser va tó rio de cada
usi na.

De um sis te ma in te gra do, pas sa mos a ter a lei
do lobo con tra o cor de i ro, com as em pre sas dis tri bu i -
do ras pri va ti za das no pa pel de lobo, le van do to das as
van ta gens, e o con tri bu in te e con su mi dor, com to dos
os sa cri fí ci os, no do cor de i ro.

Isso por que, para tor nar atra ti vo o in ves ti men to
pe los com pra do res es tran ge i ros das em pre sas de
dis tri bu i ção, o seg men to de ge ra ção, que per ma ne -
ceu es ta tal, foi obri ga do – pelo Go ver no, su pos ta -
men te seu pro pri e tá rio e in te res sa do ma i or – a ace i tar 
cláu su las ab sur da men te con trá ri as ao in te res se des -
sas em pre sas ge ra do ras. Exem plo mais ru i no so é o
com pro mis so das ge ra do ras, ex pli ci ta do no Ane xo V
dos con tra tos de con ces são, de res sar cir as dis tri bu i -
do ras pela que da de re ce i ta re sul tan te da re du ção de
for ne ci men to.

Qu an do nos lem bra mos que o Esta do so mos to -
dos nós, con tri bu in tes, essa de ci são do go ver no afi -
gu ra-se – para usar uma pa la vra até leve – to tal men te 
ne fas ta. Isso por que, além de es tar mos pa gan do ta ri -
fas ma i o res por um ser vi ço que de i xou de ser ga ran ti -
do, es ta re mos pa gan do, tam bém, por in ter mé dio dos
tri bu tos, o res sar ci men to às em pre sas dis tri bu i do ras.
Se ti ver mos em con ta que es sas em pre sas dis põem
de um lobby for tís si mo, com gran de po der de in fluên -
cia, sa be re mos que des sa con ta nos sos bol sos não
es ca pa rão.

Esse pas si vo con tá bil das ge ra do ras di an te das
dis tri bu i do ras é, para Luiz Pin guel li Rosa, uma bom ba 
de efe i to re tar da do, ar ma da pelo Go ver no com sua
po lí ti ca eco nô mi ca. Bom ba que es tou ra rá so bre os
con su mi do res e con tri bu in tes. Bom ba que, mais uma
vez, pro pi ci a rá enor mes lu cros para al guns pou cos,
re cep to res da be ne vo lên cia ex tre ma da do Go ver no, e 
pre ju í zos di fí ce is de cal cu lar para a ma i or par te da po -
pu la ção bra si le i ra.

O as pec to mais gra ve da cri se do se tor ener gé ti -
co re si de na jus ti fi ca ção do Go ver no para o aban do no 
qua se com ple to dos in ves ti men tos pú bli cos em pro -
gra mas de ener gia. Ale ga-se a ne ces si da de da pri o ri -
da de ab so lu ta do con tro le das des pe sas pú bli cas em
in fra-es tru tu ra, para aten der às exi gên ci as do FMI e
para que os re cur sos pú bli cos se jam di ri gi dos às áre -
as so ci a is, como sa ú de e edu ca ção. Con tu do, os ma i -
o res gas tos do Go ver no são, na ver da de, com o sis te -
ma fi nan ce i ro, com a aju da a ban cos fa li dos e a ma nu -
ten ção dos ju ros em ní ve is bem su pe ri o res aos da
ma i o ria dos pa í ses.

O Bra sil ocu pa no mun do, no que diz res pe i to à
ener gia elé tri ca, uma po si ção se me lhan te à que a
Ará bia Sa u di ta ocu pa em pe tró leo – a afir ma ção é de
Cé sar Ben ja min. Nos sas ba ci as hi dro grá fi cas são ca -
u da lo sas e es pa lha das por vá ri as re giões, à ex ce ção
do Nor des te, que, no en tan to, tem mais pro ble mas na
ir re gu la ri da de do re gi me de chu vas que na au sên cia
de rios. Em um rio como o nos so São Fran cis co, em
cujo cur so há di ver sas usi nas, cada gota d’água é
usa da vá ri as ve zes, pro du zin do ener gia qua se de
gra ça em cada usi na an tes de ga nhar o oce a no. Ape -
sar dis so, o Go ver no bra si le i ro con se guiu fa zer com
que não so men te nos so povo pa gue mais caro pela
ener gia elé tri ca, mas tam bém que ela fal te.

Sras. e Srs. Se na do res, o ci da dão bra si le i ro, que 
já paga im pos tos em ex ces so, re ce be ser vi ços pú bli -
cos de qua li da de tan tas ve zes so frí vel, e ain da con se -
gue man ter a ale gria de vi ver, não pode so frer mais
esse as sal to. É pre ci so im pe dir que o con su mi dor e
con tri bu in te, além de pa gar mu i to por uma ener gia,



cujo for ne ci men to nem es ta rá as se gu ra do, ar que
tam bém com o rom bo no Te sou ro Na ci o nal re sul tan te
des sa bom ba de efe i to re tar da do.

Há algo de pro fun da men te er ra do com o mo de lo 
ado ta do para o se tor ener gé ti co, que pre ci sa ser al te -
ra do. As pers pec ti vas não se rão fa vo rá ve is, nem para
a atra ção de in ves ti men tos es tran ge i ros, se a ad mi -
nis tra ção do País der mos tras de in com pe tên cia
como a da ges tão do mo de lo ener gé ti co.

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, to dos nós, Se na -
do res da Ama zô nia, e não ape nas nós, mas to dos os
bra si le i ros ver da de i ra men te pre o cu pa dos com o fu tu -
ro da nos sa Re gião Ama zô ni ca, pro cu ra mos per ma -
nen te men te en con trar po lí ti cas e es tra té gi as de de -
sen vol vi men to da Ama zô nia que re pre sen tem o equi -
lí brio per fe i to en tre a pre ser va ção do meio am bi en te e 
a ne ces si da de de nos sas po pu la ções so bre vi ve rem
de ma ne i ra prós pe ra e dig na.

Além de lu tar mos pela pre ser va ção da Ama zô -
nia con tra a co bi ça in ter na ci o nal e a ação pre da tó ria
de pes so as e en ti da des que pra ti cam a bi o pi ra ta ria, a
re ti ra da cri mi no sa da ri que za de nos sa di ver si da de
bi o ló gi ca, pre ci sa mos dar ao nos so ama zô ni da, ao
nos so ca bo clo, con di ções de so bre vi vên cia, sem de -
pen der mos da in ter fe rên cia de ali e ní ge nas.

Não se tra ta de pri var a hu ma ni da de dos be ne fí -
ci os que po dem ad vir da ex plo ra ção ra ci o nal da Ama -
zô nia, nem de nos fe char mos numa ati tu de ego cên tri -
ca, pra ti can do a xe no fo bia.

Tra ta-se de de fen der o que é nos so e de pra ti car 
a ver da de i ra eco lo gia, a ver da de i ra de fe sa do meio
am bi en te, do ver da de i ro de sen vol vi men to sus ten tá -
vel, da con vi vên cia pa cí fi ca en tre eco no mia, ne ces si -
da des so ci a is das nos sas po pu la ções e eco lo gia, co -
lo can do o nos so ca bo clo em pri me i ro lu gar em to das
as ações de pre ser va ção do meio am bi en te e de de -
sen vol vi men to da eco no mia da Ama zô nia.

O nos so ca bo clo, o ver da de i ro ama zô ni da, de -
mons trou, ao lon go dos sé cu los, que sabe con vi ver,
pro te ger, de fen der e pre ser var nos sa flo res ta, em bo -
ra não te nha o co nhe ci men to ci en tí fi co de mu i tos ali e -
ní ge nas que que rem in ter fe rir em nos sos as sun tos in -
ter nos, es pe ci al men te em re la ção à Ama zô nia.

Nos so ca bo clo tem o ver da de i ro co nhe ci men to,
aque le de ri va do da prá ti ca, da ex pe riên cia de vida, de 
sa ber pas sa do de ge ra ção em ge ra ção e de co nhe ci -
men tos se cu la res so bre a ex plo ra ção ra ci o nal da
Ama zô nia.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, para
mim foi mo ti vo de gran de sa tis fa ção sa ber que o Mi -

nis té rio do Meio Ambi en te, com sua Se cre ta ria da
Ama zô nia Le gal e com o Insti tu to Bra si le i ro do Meio
Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is
(IBAMA), está im ple men tan do um pro gra ma de de -
sen vol vi men to das Re ser vas Extra ti vis tas, com um
Pla no de Ma ne jo de Uso Múl ti plo.

Tra ta-se de po si ção que sem pre de fen di, não é
de hoje. E sei que há una ni mi da de so bre ela não ape -
nas en tre os re pre sen tan tes da Ama zô nia no Con -
gres so Na ci o nal, mas tam bém en tre to dos os bra si le i -
ros que co nhe cem ver da de i ra men te os pro ble mas da
Ama zô nia.

A exe cu ção de po lí ti cas de uso sus ten tá vel dos
re cur sos na tu ra is na Ama zô nia, com a par ti ci pa ção
de nos sas co mu ni da des é a me lhor ma ne i ra de de -
sen vol ver e pre ser var nos sas ri que zas na tu ra is, sem
agre dir o meio am bi en te.

Os ex tra ti vis tas re pre sen tam um seg men to es -
pe ci a li za do de tra ba lha do res ru ra is, que ne ces si tam
ape nas do apo io das au to ri da des para te rem seus di -
re i tos res pe i ta dos, ob te rem a re gu la ri za ção fun diá ria
de suas pos ses e po de rem tra ba lhar, ge rar ri que zas e 
pre ser var a flo res ta.

Os ex tra ti vis tas, com seu tra ba lho per ma nen te e 
in can sá vel, sua co ra gem e de ter mi na ção, têm de fen -
di do ao lon go dos anos o ter ri tó rio da Ama zô nia, mes -
mo sem re ce ber o apo io que me re ce ri am das au to ri -
da des go ver na men ta is.

Ao con trá rio, al gu mas ve zes são até mes mo
per se gui dos por au to ri da des em de cor rên cia de uma
le gis la ção ina de qua da que equi pa ra o ca bo clo, que é
obri ga do a ma tar um ja ca ré para sua so bre vi vên cia,
para ali men tar sua fa mí lia, a pre da do res e con tra ban -
dis tas de ani ma is sil ves tres.

Tudo isso pre ci sa ser re vis to, re pen sa do e mu i to
bem ana li sa do, em ter mos de pre ser va ção do meio
am bi en te, para que nos so ca bo clo, para que nos sos
ex tra ti vis tas não fi quem apri si o na dos por nor mas es -
ta be le ci das por quem não co nhe ce a Ama zô nia ou,
pior ain da, por gru pos de ali e ní ge nas que aqui che -
gam com ob je ti vos de es pi o na gem, de ra pi na, de con -
tra ban do de nos sa ri que za bi o ló gi ca.

O ex tra ti vis mo cer ta men te está em con so nân cia 
com as te ses e com a fi lo so fia de de sen vol vi men to
sus ten tá vel e pre ser va ção do meio am bi en te, es ta be -
le ci da na Con fe rên cia das Na ções Uni das re a li za da
na ci da de do Rio de Ja ne i ro em 1992, a ECO 92.

A ocu pa ção so ci o e co nô mi ca da Ama zô nia, com 
a prá ti ca ra ci o nal do ex tra ti vis mo, não ape nas é con -
di zen te com a re a li da de am bi en tal da flo res ta, como
per mi te a pes qui sa e a re a li za ção de no vas ex pe riên -



ci as con si de ran do nos sas pe cu li a ri da des e o in te res -
se na ci o nal.

Não po de mos ja ma is ace i tar aque las te ses ali e -
ní ge nas de in tan gi bi li da de da flo res ta, in se ri da no
ideá rio de al guns gru pos ra di ca is pre ser va ci o nis tas,
pois esse tipo de fun da men ta lis mo eco ló gi co mas ca -
ra in te res ses con trá ri os ao de sen vol vi men to da Ama -
zô nia e da so be ra nia na ci o nal so bre a Re gião.

O Do cu men to para Dis cus são Pú bli ca, edi ta do
pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te so bre as Re ser vas
Extra ti vis tas, re pre sen ta um pas so im por tan te para o
de sen vol vi men to sus ten tá vel da Re gião Ama zô ni ca,
de acor do com o in te res se na ci o nal, con si de ran do as
ne ces si da des das po pu la ções ama zô ni das e a pre -
ser va ção ao meio am bi en te.

O Do cu men to tra ta do Pla no de Ma ne jo de Uso
Múl ti plo para as Re ser vas Extra ti vis tas  e con si de ra
di ver sos pon tos fun da men ta is para o seu de sen vol vi -
men to, como: a ges tão da Re ser va, sua Po ten ci a li da -
de Eco nô mi ca, sua Ge ra ção de Ren da, as sim como
os cha ma dos “Ce ná ri os de Pro du ção”.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a fal ta de 
apo io go ver na men tal para o ex tra ti vis ta, para o ho -
mem que de di ca sua vida à ta re fa de cu i dar e ma ne jar 
ra ci o nal men te a flo res ta ama zô ni ca, tem sido uma de
nos sas gran des pre o cu pa ções.

Te mos lu ta do pela mu dan ça des se qua dro, pela
me lho ria das con di ções de vida des ses ver da de i ros
he róis bra si le i ros, que tra ba lham in ces san te men te,
em con di ções ad ver sas, de fen den do nos so ter ri tó rio
sem nada co brar do Bra sil.

Por isso mes mo, que ro nes te mo men to pa ra be -
ni zar o Mi nis tro Sar ney Fi lho e sua equi pe de co la bo -
ra do res pela ini ci a ti va, pela im por tân cia da idéia e
pela de ter mi na ção que sei que não fal ta rá em le var
adi an te a es tra té gia de li ne a da no do cu men to Re ser -
vas Extra ti vas.

Tudo que o Bra sil fi zer pela Ama zô nia re ce be rá
mu i tas ve zes mais, em tra ba lho, em de sen vol vi men to
e em afir ma ção de nos sa so be ra nia so bre a mais rica
re gião do Pla ne ta. 

Mu i to obri ga do.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no mês de
no vem bro úl ti mo, en tre os dias 18 e 21, no Rio de Ja -
ne i ro, foi re a li za da a Con fe rên cia Par la men tar das
Amé ri cas – COPA. Den tro do even to, foi re a li za da a
re u nião da Rede de Mu lhe res Par la men ta res das
Amé ri cas.

A Rede de Mu lhe res Par la men ta res das Amé ri -
cas con gre ga as mu lhe res mem bros das Assem bléi -
as Par la men ta res dos Esta dos uni tá ri os, fe de ra is e fe -

de ra dos, dos Par la men tos re gi o na is e das or ga ni za -
ções in ter pa la men ta res das Amé ri cas. No âm bi to dos
pro ces sos de in te gra ção das Amé ri cas, essa Rede fa -
vo re ce a con ci li a ção so bre te mas re la ti vos à con di ção 
fe mi ni na vi san do pro mo ver a su pe ra ção das de si -
gual da des en tre os gê ne ros, a paz e o de sen vol vi -
men to hu ma no nas so ci e da des e, tam bém, a im pli ca -
ção das mu lhe res nos es pa ços de de ci são e po der.

Por con si de rar o as sun to im por tan te, re gis tro
nes ta Casa a ín te gra da pa les tra “A con tri bu i ção da
mu lher para o pro ces so de mo crá ti co” que pro fe ri du -
ran te a Re u nião de Mu lhe res Par la men ta res das
Amé ri cas.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO 
A QUE SE REFERE A SRª SENADORA
EMILIA FERNANDES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Con fe rên cia Par la men tar das Amé ri cas – COPA

Rede de Mu lhe res Par la men ta res das Amé ri cas

Rio de Ja ne i ro, 18 de No vem bro 2001

A Con tri bu i ção da Mu lher para o 

Pro ces so De mo crá ti co

Fa lar so bre a par ti ci pa ção da mu lher no pro ces so de mo crá -

ti co é fa lar de avan ços, for ta le ci men to e com ba te aos re tro ces sos.

Por tan to, é fa lar de mu i to tra ba lho pela fren te. Cin co anos de po is da 

Con fe rên cia de Pe quim, da qual par ti ci pei, os mo ti vos para co me -
mo ra ções po de ri am ser bem ma i o res.

Cer tos pro gres sos fo ram re gis tra dos, tais como as me di das

cri a das para as se gu rar a igual da de po lí ti ca e a par ti ci pa ção das
mu lhe res nas de ci sões pú bli cas, as sim como al gu mas re for mas

em me di das dis cri mi na tó ri as na le gis la ção e nos có di gos ci vis e pe -

na is em al guns pa í ses do mun do.

Não de i xan do de re co nhe cer es ses pro gres sos, in fe liz men -
te, vejo tam bém que ain da são mu i to in ci pi en tes. Se, por um lado,

cres ce a in de pen dên cia de mu i tas mu lhe res; por ou tro, a mar gi na li -
za ção eco nô mi ca ain da é mu i to gran de para mi lha res de mu lhe res

e a per sis tên cia das di fe ren tes for mas de vi o lên cia e dis cri mi na ção, 
tam bém.

No Bra sil, 30% das mu lhe res são che fes de fa mí lia, ou seja,

sus ten tam so zi nhas suas ca sas. Em de ter mi na do sen ti do, cres ceu

a au to no mia para a sub sis tên cia, em ou tro, para im por tan te par ce la 

de mu lhe res, acen tu ou-se a po bre za.

Nes se con tex to, re fle tir so bre a glo ba li za ção e suas con se -
qüên ci as é fun da men tal.

Para a eli te mun di al, a glo ba li za ção é con si de ra da o gran de

fe nô me no da mo der ni da de. Um fe nô me no que muda de acor do

com os olhos de quem o vê. Do pon to de vis ta das eli tes, a glo ba li -

za ção sig ni fi ca de sen vol vi men to. Mas, do pon to de vis ta dos me nos 



fa vo re ci dos, esse “de sen vol vi men to” é mais uma for ma de acen tu ar 
as de si gual da des.

Para as mu lhe res, a glo ba li za ção de sen fre a da dos mer ca -

dos, con ju ga da com as idéi as pa tri ar ca is pre sen tes no mer ca do de

tra ba lho, nos mais di ver sos gra us e em to dos os pa í ses, le vou ao

em po bre ci men to e ao cres ci men to da ex plo ra ção e mar gi na li za -

ção de mi lhões de mu lhe res ao re dor do mun do. Pro va dis so é o au -

men to do trá fi co de mu lhe res para a in dús tria bi li o ná ria do sexo, a

pros ti tu i ção cres cen te de me ni nas e ado les cen tes e a vul ga ri za ção 

do sexo e do cor po fe mi ni no.

Por mais van ta gens que pos sa tra zer para o de sen vol vi men -

to tec no ló gi co, ci en tí fi co e in te lec tu al, como tan to afir mam seus de -
fen so res, a glo ba li za ção pou co tem fe i to para mo di fi car cos tu mes

bár ba ros, como a cas tra ção fe mi ni na e os cri mes de hon ra, que

per sis tem em vá ri os pa í ses. 

A glo ba li za ção tam bém teve um im pac to ne ga ti vo so bre as

fun ções re pro du ti vas da mu lher, não ape nas pela fal ta de re cur sos
e po lí ti cas pú bli cas es pe cí fi cas, mas pela re sis tên cia em avan çar

na di re ção do li vre-ar bí trio das mu lhe res e do po der de ci só rio so bre 
seus cor pos. Re sis tên cia essa, que tem le va do mu i tas de nós à

mor te, à mu ti la ção por abor tos clan des ti nos e ao con tá gio pelo ví -

rus da AIDS.

As mu lhe res e as cri an ças são as ma i o res ví ti mas da fal ta de 

sa ú de.

No Bra sil, uma mu lher mor re a cada duas ho ras por mo ti vos
re la ci o na dos à gra vi dez. No ven ta por cen to des sas mor tes po de ri -

am ser evi ta das com a me lho ria do aten di men to às ges tan tes e
com o aces so a cu i da dos bá si cos. 

No nos so país, du ran te os par tos, se gun do a Orga ni za ção

Mun di al de Sa ú de, 114 mães vão a óbi to em cada cem mil nas ci -

men tos. Para a OMS, esse nú me ro não de ve ria ul tra pas sar dez

mor tes para cada cem mil be bês nas ci dos vi vos. As mu lhe res con ti -

nu am sen do mal tra ta das, hu mi lha das, vi o len ta das e mor tas no es -

pa ço pú bli co e do més ti co.

A glo ba li za ção pela qual nós mu lhe res lu ta mos não é a que

ex clui, é a que igua la di re i tos po lí ti cos, so ci a is e eco nô mi cos, por -

tan to, uma in te gra ção hu ma ni za do ra e so li dá ria.

Te mos de pen sar a glo ba li za ção e o cres ci men to eco nô mi co 
de ma ne i ra que eles se jam a fa vor dos ex clu í dos. Ou seja, fo men tar 

in ves ti men tos, fi nan ças, co mér ci os e tec no lo gi as para que eles, de
fato, me lho rem as con di ções das mu lhe res, dos ne gros, dos ido sos

e dos mais po bres.

De mo cra cia é di re i to à dig ni da de e li ber da de.

O di re i to das mu lhe res à vida e à in te gri da de fí si ca tem sido
in sis ten te men te pro mo vi do como um dos te mas mais im por tan tes

em dis cus são so bre os di re i tos hu ma nos.

Os re la tó ri os da Anis tia Inter na ci o nal de nun ci am, com fre -

qüên cia, vi o lên ci as co me ti das con tra mu lhe res em pa í ses em guer -

ra, as qua is, além de so fre rem as bar ba ri da des im pos tas pelo pró -

prio con fli to, co mu men te são vi o len ta das fí si ca e psi co lo gi ca men te. 

São os cha ma dos cri mes de guer ra pe los qua is nin guém paga.

Além dis so, a cru el da de da guer ra cria con tex tos em que os avan -

ços se per dem e os pro ble mas e as de si gual da des se acen tu am.

Qu an do fa la mos de de mo cra cia, não po de mos de i xar de re -

fle tir so bre a pri me i ra guer ra de cla ra da do sé cu lo XXI, a guer ra no

Ori en te Mé dio, mais es pe ci fi ca men te no Afe ga nis tão, onde as mu -

lhe res, que já vi vi am sob a ter rí vel opres são ta li bã, hoje so frem com

a per da de seus fi lhos e ma ri dos numa guer ra cru el e de si gual. 

Como afir mou So lan ge Ben tes Ju re ma, pre si den ta do Con -

se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher, “esta é uma guer ra en tre ho -

mens guer re i ros e da qual, nós mu lhe res, so mos ob ser va do ras e

ví ti mas, pois não es ta mos nas me sas de ne go ci a ção in ter na ci o nal;

não con tro la mos exér ci tos de tipo al gum, nem mí dia ou os ar se na is 

guer re i ros e eco nô mi cos; não fa ze mos par te dos atos con jun tos de

de cla ra ção for mal de vi o lên cia con tra os se res hu ma nos e con tra a

pró pria vida. Cla ma mos pela paz e pela vi tó ria do lado fe mi ni no e

amo ro so da vida”.

Na guer ra da de si gual da de, exis tem ain da os “pro ble mas

sem fron te i ras”. A glo ba li za ção e os con fli tos acen tu am a vul ne ra bi -

li da de ao cri me, às dro gas, às do en ças, à ex plo ra ção, à opres são

da mu lher.

Se nho ras e se nho res,

Ao abor dar es ses pro ble mas, não in ter pre tem que eu es te ja

des qua li fi can do ou es que cen do as con quis tas que ti ve mos ao lon -
go dos sé cu los. Já res sal tei o cres ci men to da par ti ci pa ção fe mi ni na 

no mer ca do de tra ba lho, mas não po de mos nos es que cer que a di -
fe ren ça sa la ri al per ma ne ce su pe ri or a 60%. 

Que o mer ca do de tra ba lho é cor po ra ti vis ta, isso não se

pode ne gar. Que a dis cri mi na ção é con fir ma da nos sa lá ri os di fe ren -

ci a dos e na in ves ti da cons tan te da re ti ra da de di re i tos, isso é uma

re a li da de. Mas a mu lher, de for ma co ra jo sa, vem der ru ban do bar re -

i ras com mu i ta de ter mi na ção e cri a ti vi da de.

O ní vel de aces so da mu lher na edu ca ção tam bém tem me -

lho ra do ao lon go dos anos. O nú me ro de mu lhe res que se for mam e 

que ocu pam ca de i ras den tro das Uni ver si da des é bem ma i or que o
nú me ro de ho mens. O per cen tu al de mu lhe res apro va das em con -

cur sos pú bli cos tam bém é ex pres si vo. As pes qui sas mos tram que
as mu lhe res es tão es tu dan do mais e con quis tan do mais es pa ços

de po der na so ci e da de.

As mu lhe res, em bo ra len ta men te, che gam aos Po de res

cons ti tu í dos e com sin gu lar qua li da de no de sem pe nho. Estu dos

cons ta tam que as mu lhe res de su ces so não co pi am os ho mens

para cres ce rem pro fis si o nal men te. São exa ta men te as ca rac te rís ti -

cas fe mi ni nas que as fa vo re cem. Des ta cam-se no mer ca do como

pro fis si o na is não ime di a tis tas e como ad mi nis tra do ras per sis ten tes 

e te na zes.

O mes mo acon te ce na po lí ti ca. Até pou co tem po atrás, as

mu lhe res eram sim ples men te ex clu í das da vida de mo crá ti ca. Não

ti nham se quer o di re i to ao voto. No Bra sil, so men te na dé ca da de

30, com a luta das mu lhe res, o voto fe mi ni no se tor nou re a li da de.

Em 1933, as mu lhe res bra si le i ras pu de ram vo tar e se rem ele i tas

pela pri me i ra vez. 



Hoje, es ta mos re pre sen ta das nos âm bi tos fe de ral, es ta du al
e mu ni ci pal, nos Po de res Le gis la ti vo e Exe cu ti vo. Mu lhe res que tra -

ba lham para re cri ar, so ci a li zar e ga ran tir a de mo cra cia.

Não que re mos re pro du zir na po lí ti ca a vi são mas cu li na que,

du ran te sé cu los, pre va le ceu no se tor. Isso não é uma crí ti ca aos po lí ti -

cos do sexo mas cu li no, é uma cons ta ta ção nos meus vin te anos de

man da to po pu lar, no âm bi to do le gis la ti vo mu ni ci pal e fe de ral.

Para nós, mu lhe res, o po der não é ape nas o po der so bre

algo, mas o po der de fa zer acon te cer, de fa zer po lí ti ca, de ser. Nós

que re mos dis cu tir eco no mia e po lí ti cas pú bli cas sob a óti ca fe mi ni -
na. Tra ba lhar pela trans for ma ção, ocu par es pa ços, mar car a di fe -

ren ça. Qu e re mos isso e es ta mos pre pa ra das para tan to.

A ca mi nha da é len ta...

Mes mo nos pa í ses mais avan ça dos, con si de ran do o as pec -
to so ci al, ain da não atin gi mos uma re pre sen ta ção igua li tá ria. Nos

pa í ses nór di cos, por exem plo, onde exis te a ma i or re pre sen ta ção

fe mi ni na nos par la men tos,  a par ti ci pa ção não pas sa de 42,7% na 

Su é cia; 37,4% na Di na mar ca; e 36,5% na Fin lân dia.

Nas Amé ri cas, es ses ín di ces são bem me no res.

No Bra sil, por exem plo, mes mo com toda a luta do mo vi men -

to Mu lhe res Sem Medo do Po der e a con quis ta da ga ran tia da quo -

ta de can di da tu ras de mu lhe res, a re pre sen ta ção fe mi ni na ain da

está mu i to aba i xo do de se já vel, com 5,7% na Câ ma ra Fe de ral e

7,4% no Se na do, fi can do, de acor do com a pes qui sa fe i ta pela

União Inter par la men tar, na mo des ta 96ª co lo ca ção.

Pode-se per ce ber que há um am plo es pa ço a ser con quis ta -

do para que se che gue a uma dis tri bu i ção mi ni ma men te ra zoá vel. E 

eu digo a ser con quis ta do, por que não acre di to que os ho mens en -

tre guem sim ples men te a par ce la de re pre sen ta ção que de ve ria es -
tar nas mãos das mu lhe res.

Por tan to, a dí vi da de mo crá ti ca e his tó ri ca que as so ci e da -

des têm com as mu lhe res pre ci sa ser sal da da . As de man das pro -

pos tas pela Pla ta for ma de Ação de Pe quim, nos sa ins pi ra ção e

rumo, não po dem ser só de cla ra ções e pa la vras. As po lí ti cas de
Esta do ne ces si tam ser re for ça das, e os or ça men tos, re o ri en ta dos,

na pers pec ti va de cum prir os com pro mis sos as su mi dos pe los seus
sig na tá ri os.

A glo ba li za ção é um fe nô me no ir re ver sí vel. Po rém, não po -

de mos es que cer que a glo ba li za ção é mu i to mais que um fe nô me -
no eco nô mi co . Ela é tam bém cul tu ral.

A glo ba li za ção, no sen ti do de in te gra ção, deve en ra i zar no

mun do va lo res con sa gra dos de res pe i to aos di re i tos hu ma nos, à
ga ran tia de en si no e sa ú de para to dos, além do res ga te da ci da da -

nia e da afir ma ção da so be ra nia das Na ções. Em suma, é pre ci so
glo ba li zar a so li da ri e da de, a jus ti ça e a dis tri bu i ção de ren da e de

po der. 

O mo vi men to de mu lhe res, se jam elas do cam po ou da ci da -

de, bran cas, ne gras ou ín di as, pre ci sa pen sar em si pró prio e no

mun do com mais ou sa dia, pois o de se nho das con jun tu ras muda

em uma ve lo ci da de al tís si ma. Pre ci sa mos for ta le cer a de mo cra cia

e a par ti ci pa ção, por que o mo vi men to de mu lhe res pre ci sa de las

para exis tir, para se re vi go rar e se ener gi zar. Da mes ma ma ne i ra
que uma pes soa pre ci sa de oxi gê nio para res pi rar.

Cabe ain da res sal tar, que nun ca o mun do, e em es pe ci al a
so ci e da de bra si le i ra, pre ci sou tan to do com pro mis so com a éti ca

e a mo ra li da de pú bli ca. Assim tam bém as mu lhe res, que não são
do nas da ver da de, não es tão imu nes ao ví rus que ata ca e cor rom -

pe. 

Mas, com cer te za, pela nos sa his tó ria e sen si bi li da de, po de -

mos con tri bu ir de ci si va men te para aca bar com a cor rup ção e a im -

pu ni da de e res ga tar a cre di bi li da de da clas se po lí ti ca.

Se nho ras e se nho res,

Even tos, como este são de fun da men tal im por tân cia para a

re fle xão e o de ba te, com ca rá ter uni ver sal e co le ti vo.

A Con fe rên cia Par la men tar das Amé ri cas , des de sua cri -

a ção em 1997, vem re a li zan do anu al men te as Assem bléi as Ge ra is
para a dis cus são de as pec tos re le van tes e co muns, re la ci o na dos

ao con tex to po lí ti co, eco nô mi co e so ci al dos pa í ses en vol vi dos. 

O tema abor da do na as sem bléia, que se re a li zou em Por to

Rico, no ano de 2000, foi Cons tru ir uma Co mu ni da de das Amé ri -

cas Jus ta e Prós pe ra. Tra ta-se de uma ta re fa ár dua e que exi ge o

en vol vi men to cons tan te de toda a so ci e da de em cada país, além
do apo io dos mais ri cos, para mu dar o qua dro atu al.

Em abril des te ano, as mu lhe res mem bros do Co mi tê Exe cu -

ti vo da Rede de Mu lhe res Par la men ta res das Amé ri cas, jun ta men -

te com vá ri os re pre sen tan tes de Assem bléi as Par la men ta res das
Amé ri cas, re u ni ram-se em Qu e bec. O tema de dis cus são foi o pro -

ces so de in te gra ção eco nô mi ca das Amé ri cas e as con se qüên ci as
para as mu lhe res.

Ago ra, com a re a li za ção des ta Assem bléia, na ci da de do Rio 

de Ja ne i ro, cen tra li zan do-se no tema O Par la men to e os Ca mi -

nhos da Alca e da De mo cra cia, te re mos a opor tu ni da de de cons -

tru ir no co le ti vo pro pos tas que con so li dem e pa vi men tem os ca mi -

nhos do de sen vol vi men to para to dos os pa í ses ame ri ca nos, eli mi -

nan do as de si gual da des.

Pre ci sa mos bus car e cons tru ir mu i tos es pa ços. O Fó rum de

Mu lhe res do Mer co sul, do qual sou uma das vi ces-pre si den tas,

tem dado sua con tri bu i ção de ci si va na luta e nos en ca mi nha men -

tos da ques tão de gê ne ro. 

Tam bém gos ta ria de re gis trar que o Fó rum So ci al Mun di al, 

que acon te ce no Bra sil, afir ma-se como um es pa ço aber to, sig ni fi -

ca ti vo para o apro fun da men to da re fle xão, o de ba te de mo crá ti co de 

idéi as e for mu la ção de pro pos tas para um mun do me lhor.

A sua se gun da edi ção, que acon te ce rá en tre os dia 31 de ja -

ne i ro e cin co de fe ve re i ro do ano quem, em Por to Ale gre, ca pi tal do

meu Esta do, o Rio Gran de do Sul, será um mo men to de tro ca li vre

de ex pe riên ci as, ar ti cu la ção de ações para a cons tru ção de uma

so ci e da de pla ne tá ria, cen tra da no ser hu ma no, em opo si ção ao do -

mí nio do mun do pelo ca pi tal. Des de já, to dos es tão con vi da dos.

Ao con clu ir, gos ta ria de di zer que es tou mu i to fe liz em par ti -

ci par des te even to e ter a opor tu ni da de de com par ti lhar com as co -
le gas Mu lhe res Par la men ta res das Amé ri cas mi nhas an gús ti as e

es pe ran ças. Espe ro que to das nós, jun tas, pos sa mos en con trar no -



vas al ter na ti vas para ace le rar o pro ces so de mo crá ti co no mun do.
Mun do que pre ci sa ter a cara, a vez e a voz da mu lher; e os ho -

mens ao nos so lado....

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, 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 9 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

 – 1 – 

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 42, DE 2001

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 42, de
2001 (nº 277/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os
ar ti gos 149, 155 e 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis -
pon do que as con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção
no do mí nio eco nô mi co não in ci di rão so bre as re ce i tas 
de cor ren tes de ex por ta ção, con tu do po den do in ci dir
so bre a im por ta ção de bens ou ser vi ços de te le co mu -
ni ca ções, de ri va dos de pe tró leo e com bus tí ve is, de fi -
ne alí quo tas e com pe tên cia), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.350, 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 me ro Jucá.

 – 2 – 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 27, 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 27, 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 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, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am bi -
en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do
Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, 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.

 – 3 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 322, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 322, de 2001 (nº 810/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Rá dio Su baé Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer sob nº 1.267, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck Orne las, fa vo -
rá vel, com Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre -
sen ta, e abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

 – 4 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 323, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 323, de 2001 (nº 811/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Car mo do Rio Ver de, Esta do de Go iás,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.389, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc : Se na dor Ma gui -
to Vi le la.

 – 5 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 334, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 334, de 2001 (nº 876/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi -
cal na ci da de de Cam po Gran de, Esta do do Mato
Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.391, 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.

 – 6 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 360, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 360, de 2001 (nº 927/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Rá dio Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de San ta Rita, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.419, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.



 – 7 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 372, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 372, de 2001 (nº 972/2001, 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 “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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.421, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

 – 8 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 373, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 373, de 2001 (nº 991/2001, 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.422, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 9 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 374, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 374, de 2001 (nº 1.054/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de Mi ne i ros do Ti e tê – SP a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mi ne i ros do Ti e tê,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.423, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 13 
mi nu tos.)

PRONUNCIAMENTO DO SR.
SENADOR JOSÉ ALENCAR, NO
ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO DA
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N.º 29, DE 2001, NA

SESSÃO DO DIA 29-11-2001, PUBLICADA 
NO DSF DE 30-11-2001, QUE SE
REPUBLICA NESTA EDIÇÃO PARA QUE
DELE CONSTEM AS REVISÕES DO
ORADOR.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – 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 a V. Exª para dis cu tir.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para dis cu tir.
) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re al men te é
da ma i or im por tân cia a cri a ção des ses tri bu na is re gi -
o na is fe de ra is. O nos so Esta do pos sui 853 Mu ni cí pi os 
e mais de 400 co mar cas com mais de 200 mil pro ces -
sos acu mu la dos. Não po de mos, de for ma al gu ma,
adi ar por mais tem po a so lu ção des se pro ble ma, que
vai fa zer com que a Jus ti ça pos sa cum prir com a sua
fun ção. 

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
va mos nos en ga jar para que a Pro pos ta de Emen da à 
Cons ti tu i ção n.º 29/2001, que re ce beu emen das de
Ple ná rio con tem plan do o ple i to do Esta do da Ba hia e
ou tros tam bém ju di ci o sos, me re ça um tra ta men to pri -
o ri tá rio ao vol tar para exa me da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a fim de que pos sa mos
con tri bu ir para o aper fe i ço a men to da Jus ti ça Fe de ral,
re du zin do o acú mu lo de pro ces sos que di fi cul ta a vida 
do ci da dão que de pen de de de ci sões nos tri bu na is. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELA
SRª SENADORA EMILIA FERNANDES,
NA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DO DIA 04.12.2001, QUE SE REPUBLICA
PARA QUE DELE CONSTE DOCUMENTO
A QUE S. EXª SE REFERE.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, não po de ría mos de i xar de
re gis trar um tema que já vem sen do de ba ti do nes ta
Casa e no Con gres so Na ci o nal, mas que en ten de -
mos ser sem pre opor tu no. Re fe ri mo-nos à ques tão
dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is, que, nes te ano, di -
an te da des va lo ri za ção e do acha ta men to sa la ri al,
re a li za ram uma sé rie de re u niões e es tão ten tan do
re al men te sair do im pas se de um mo vi men to le gí ti -
mo de gre ve.



Cer ca de 65 mil tra ba lha do res da Pre vi dên cia,
pro fes so res, téc ni cos das uni ver si da des e pes so as
li ga das à área da Sa ú de es tão em uma he rói ca gre -
ve que já dura mais de 100 dias. O im pas se vai-se
en ca mi nhan do para a so lu ção, mas ain da há al gu -
mas ques tões pen den tes, para as qua is pe di mos a
sen si bi li da de do Go ver no e dos res pec ti vos Mi nis té -
ri os.

É ver da de que a si tu a ção já es te ve mais gra -
ve, mas as ne go ci a ções, a per sis tên cia e a gar ra
das ca te go ri as es tão fa zen do com que o diá lo go
avan ce e tome cor po, para que haja a so lu ção das
re i vin di ca ções.

Ape sar de te rem sido re a li za das vá ri as re u -
niões na se ma na pas sa da, al guns im pas ses ain da
es tão exis tin do. Ha via uma con ver sa in for mal pela
qual o Mi nis té rio da Sa ú de con cor da ria em ela bo rar
um pla no de car re i ra, re i vin di ca do pela ca te go ria.
Mas pa re ce que esse avan ço, que pa re cia es tar
con so li da do, re ce beu um bal de de água fria, já que
a po si ção do Go ver no é a de não ra ti fi car o pla no de 
car re i ra dos ser vi do res por meio de um pro je to de
lei. A ca te go ria en ten de que o Con gres so Na ci o nal
é o lo cal mais apro pri a do para que as re i vin di ca ções 
da ca te go ria nes sa luta gre vis ta se jam apre ci a das.
Pa re ce, no en tan to, que o Go ver no quer uma co mis -
são pa ri tá ria para tra tar do as sun to, co mis são esta
que de fi ni ria o pla no de car re i ra. Enten de mos que
esse não é o me lhor ca mi nho.

Além do im pas se do en vio do pro je to de lei ao
Con gres so, o fim da gre ve dos ser vi do res pú bli cos
da se gu ri da de so ci al está pre so a ou tra ques tão im -
por tan te, para a qual pe di mos a sen si bi li da de do
Go ver no: o sis te ma de pon tu a ção para as gra ti fi ca -
ções das ca te go ri as. Em uma das ro da das de ne go -
ci a ção en tre o Go ver no e os tra ba lha do res, foi acor -
da do um sis te ma de pon tu a ção para as gra ti fi ca -
ções, com uma va ri a ção fixa de 15 pon tos e ou tra
va ri a ção flu tu an te, que de pen de rá do de sem pe nho
de cada tra ba lha dor. O pro ble ma é que a par te fixa
da gra ti fi ca ção se ria ma i or para os tra ba lha do res da
ati va e me nor para os apo sen ta dos e pen si o nis tas.

O co man do de gre ve não con cor da com a di fe -
ren ci a ção, e nós tam bém não con cor da mos com
isso. Por isso, a ca te go ria está pro pon do um mí ni mo 
de 30 pon tos, o que be ne fi ci a ria to dos os fun ci o ná ri -
os. Che ga de dis cri mi nar os ina ti vos e os pen si o nis -
tas! Essa gra ti fi ca ção com va riá vel flu tu an te, do
pon to de vis ta dos ser vi do res, não po de rá be ne fi ci ar 
ape nas uma par te da ca te go ria. Isso é le gí ti mo e
jus to.

Tam bém é ques ti o ná vel o ín di ce flu tu an te que
se ria apli ca do. Que cri té ri os po de ri am ser uti li za dos
para fi xar gra ti fi ca ções di fe ren ci a das para os tra ba -
lha do res de uma de ter mi na da ca te go ria? Os tra ba -
lha do res te mem até uma ma ni pu la ção dos ser vi do -
res para a con ces são do be ne fí cio e a su ba va li a ção
de de sem pe nho por par te de al gu mas che fi as.

É la men tá vel que os ser vi do res pú bli cos des te
País se jam pro fun da men te des res pe i ta dos e sus -
ten tem uma gre ve que se ar ras ta há mais de 100
dias. Esta mos ven do que a tô ni ca des se Go ver no é
a de re pe tir o pro ce di men to que o pró prio Mi nis té rio
da Edu ca ção ado tou em re la ção aos seus tra ba lha -
do res: apos ta no im pas se, no não-diá lo go, no cor te
de sa lá rio, e, prin ci pal men te, ten ta jo gar a so ci e da -
de con tra as ca te go ri as na jus ta re i vin di ca ção.

Esse pro ble ma se dá na for ma e no con te ú do:
na for ma, por que não uti li zou a prá ti ca tão pre sen te
na re tó ri ca ne o li be ral, que de fen de a ne go ci a ção, a
li vre ex pres são e o di re i to de re i vin di car; no con te ú -
do, por que o de cre to es ta be le ce que nin guém mais
re ce be sa lá rio sem o aval do Pre si den te da Re pú bli -
ca. O De cre to nº 4.010 e a Me di da Pro vi só ria nº 10
são di ta to ri a is no con te ú do e na for ma, pois as ca te -
go ri as es tão à mer cê do Pre si den te da Re pú bli ca:
se Sua Exce lên cia paga sa lá rio ou não, se de ci de
se pode ha ver gre ve ou não. Estão que ren do que se 
es ta be le çam pas sos por dois ter ços da ca te go ria e
en vi em ao Go ver no o pla no da gre ve, uma es pé cie
de pa u ta com de ta lhes so bre a tá ti ca a ser ado ta da.
Isso é re tro ce der ao pe río do di ta to ri al e an ti de mo -
crá ti co, que co nhe ce mos e re pu di a mos.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, o Go ver no, com
essa ati tu de, quer re gu la men tar o di re i to de gre ve
dos tra ba lha do res, dos fun ci o ná ri os pú bli cos, pela
via au to ri tá ria. E atro pe la o Con gres so Na ci o nal,
sim, su bes ti ma a in te li gên cia do povo, afron ta os po -
de res cons ti tu í dos, as li de ran ças sin di ca is e os ser -
vi do res pú bli cos em luta.

É por isso, por tan to, que fa ze mos este re gis tro 
e pe di mos a aten ção do Go ver no Fe de ral, mais uma 
vez, para que as re i vin di ca ções des sas ca te go ri as
che guem a bom ter mo.

É de co nhe ci men to de to dos que a va lo ri za ção 
do ser vi dor pú bli co tem sido in cen ti va da nos pa í ses
em de sen vol vi men to. Isso por que o tra ba lho é in dis -
pen sá vel para o pro ces so de trans for ma ção e mun -
di a li za ção.

Sr. Pre si den te, que re mos ain da re gis trar que o
tra ta men to que o Go ver no vem dis pen san do ao fun ci -
o ná ri os pú bli cos tem sido ver go nho so. A edu ca ção,



por exem plo, que de ve ria ser um bem pú bli co, a
exem plo do que fa zem ou tros pa í ses que apos tam na
edu ca ção, na ciên cia, na pes qui sa e na tec no lo gia,
não é va lo ri za da no Bra sil. Fi ca mos es tar re ci dos – e é 
este o re pú dio que que ro re gis trar – di an te dos co -
men tá ri os fe i tos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, na se -
ma na pas sa da, so bre os pro fes so res bra si le i ros. O Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so teve a in fe li ci da de
de de cla rar que ci en tis tas e pes qui sa do res frus tra dos
se tor nam pro fes so res. Eu, como pro fes so ra do meu
Esta do, ten do exer ci do o ma gis té rio du ran te 23 anos –
sou pro fes so ra, es tou li cen ci a da –, não con si go acre di -
tar que um ex-pro fes sor pos sa fa zer uma de cla ra ção
tão agres si va à ca te go ria dos pro fes so res.

De i xo, por tan to, re gis tra da a mi nha in dig na ção
com o des pre zo dado pelo Go ver no aos fun ci o ná ri os
pú bli cos da Sa ú de, da Edu ca ção e da Pre vi dên cia. E
peço que se jam re sol vi das ime di a ta men te as ques -
tões pen den tes, que são mí ni mas di an te do sa cri fí cio
im pos to à so ci e da de bra si le i ra, que so fre com tan tos
dias de pa ra li sa ção.

O des mon te da Sa ú de, da Edu ca ção e da CLT
será bar ra do nes ta Casa, te nho cer te za, se a Câ ma ra 
as sim não o fi zer, pela sen si bi li da de e le gi ti mi da de,
in clu si ve já tor na da pú bli ca por V. Exª. Qu e re mos crer
que os di re i tos dos tra ba lha do res te rão um es pa ço de 
de ba te nes ta Casa, que se pre o cu pa com o pre ju í zo
que po de rá ser ge ra do para a clas se tra ba lha do ra.

Era esse o re gis tro que eu que ria fa zer, Sr. Pre -
si den te, es pe ran do que se re sol vam as ques tões
pen den tes jun to aos fun ci o ná ri os da Pre vi dên cia e
aos pro fes so res uni ver si tá ri os.

Obri ga da, Sr. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO 
A QUE SE REFERE A SRª SENADORA
EMILIA FERNANDES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

GREVE DOS FUNCIONÁRIOS DA

 SEGURIDADE SOCIAL

Este ano, os ser vi do res pú bli cos fe de ra is re a gi ram à des va -
lo ri za ção e o acha ta men to sa la ri al im pos to pelo Go ver no Fe de ral

com um mo vi men to le gí ti mo de gre ve na ci o nal. Cer ca de 65 mil tra ba -
lha do res, pre vi den ciá ri os e pro fes so res, sus ten tam uma he rói ca gre -
ve. Mais de 100 dias de pa ra li sa ção e o im pas se con ti nua para os tra -
ba lha do res da se gu ri da de so ci al, das Uni ver si da des e da sa ú de.

A si tu a ção já es te ve bem mais gra ve. As ne go ci a ções es tão
sen do en ca mi nha das de po is de um pe río do lon go de fal ta de diá lo go.

 Na se ma na pas sa da, ape sar das di ver sas re u niões, ain da

há al guns im pas ses. Na úl ti ma quar ta-fe i ra, con ver san do in for mal -

men te com o co man do de gre ve, o di re tor de re cur sos hu ma nos do
Mi nis té rio da Sa ú de afir mou que o mi nis té rio con cor da com a ela -

bo ra ção do pla no de car re i ra re i vin di ca da pela ca te go ria. A de cla ra -

ção do di re tor, que po de ria pa re cer um gran de avan ço, veio acom -

pa nha do de um bal de de água fria com a po si ção do go ver no de
não que rer ra ti fi car o pla no de car re i ra dos ser vi do res atra vés de

um pro je to de lei.

O que acon te ce é que os tra ba lha do res da se gu ri da de so ci -

al na sa ú de que rem que o pla no de car re i ra pas se pelo Con gres so

Na ci o nal, atra vés de um Pro je to de Lei con ten do as di re tri zes bá si -

cas, para ga ran tir o com pro mis so as su mi do Mi nis té rio da Sa ú de. O

go ver no, por sua vez, quer que uma co mis são pa ri tá ria ela bo re o

pla no. Um im pas se tão pe que no, já que a ma i or di fi cul da de, que foi

o le van ta men to de re cur sos para co brir os gas tos com o pla no de

car re i ra, foi re sol vi do. Na ava li a ção da ca te go ria, uma co mis são in -

ter na do mi nis té rio não terá o po der de ga ran tir as re i vin di ca ções.

Além do im pas se do en vio do pro je to de lei ao Con gres so, o
fim da gre ve dos tra ba lha do res da se gu ri da de so ci al da sa ú de e

tra ba lho está pre so a ou tra ques tão: o sis te ma de pon tu a ção para
as gra ti fi ca ções das ca te go ri as. Em uma das ro da das de ne go ci a -

ção en tre o go ver no e tra ba lha do res fi cou acor da do um sis te ma de
pon tu a ção para as gra ti fi ca ções, com uma va ri a ção fixa, de 15 pon -

tos, e ou tra flu tu an te, que de pen de rá do de sem pe nho de cada tra -

ba lha dor. O pro ble ma é que a par te fixa da gra ti fi ca ção se ria ma i or

para os tra ba lha do res da ati va e me nor para os apo sen ta dos e pen -

si o nis tas. O co man do de gre ve não con cor da com a di fe ren ci a ção

e, por isto, está pro pon do um mí ni mo de 30 pon tos, que be ne fi cie a
to dos os fun ci o ná ri os, ati vos, ina ti vos e pen si o nis tas. 

A gra ti fi ca ção com va riá vel flu tu an te, do pon to de vis ta dos

ser vi do res, não po de rá be ne fi ci ar ape nas uma par te da ca te go ria.

Além dis so, é ques ti o ná vel como este ín di ce flu tu an te se ria apli ca -

do. Que cri té ri os po de ri am ser uti li za dos para fi xar gra ti fi ca ções di -
fe ren ci a das para tra ba lha do res de uma de ter mi na da ca te go ria? Os 

tra ba lha do res te mem a ma ni pu la ção de ser vi do res para a con ces -
são do be ne fí cio e a sub-ava li a ção de de sem pe nho por par te de al -

gu mas che fi as.

Se nho ras e se nho res se na do res,

De to das as re u niões en tre o Mi nis té rio da Sa ú de e o co -
man do de gre ve, o mi nis tro da Sa ú de se fez pre sen te ape nas uma

vez, com a in ter ven ção da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, a CUT. 

Nes sa re u nião, o mi nis tro de le gou po de res de ne go ci a ção ao che fe 

de ga bi ne te do mi nis té rio.

É a tô ni ca des te go ver no a re pe tir o pro ce di men to do Mi nis -

té rio da Edu ca ção. Apos tar no im pas se. Não di a lo gar. Cor tar sa lá ri -

os. Jo gar a so ci e da de con tra.

O Go ver no, não ne go cia, não aten de as re i vin di ca ções, não

ace i ta ou vir os tra ba lha do res, re sol ve de ci dir tudo com de cre to e
me di da pro vi só ria. No dia 13 des te mês edi tou o De cre to 4010 e a

MP 10. Nada mais di ta to ri al, na for ma e no con te ú do. 

Na for ma, por que não uti li zou a prá ti ca, tão pre sen te na re tó -

ri ca ne o li be ral, que de fen de a ne go ci a ção, a li vre ex pres são e o di -

re i to de re i vin di car. Ao con trá rio, lan ça mão de ins tru men tos, tí pi cos 



de re gi mes di ta to ri a is, em que o Exe cu ti vo aca ba acu mu lan do o pa -

pel do ju di ciá rio e do par la men to, anu lan do es tes po de res.

 No con te ú do, por que no De cre to es ta be le ce que nin guém

mais re ce be sa lá rio sem o aval do Pre si den te da Re pú bli ca e que a

gre ve é pro i bi da em seu go ver no. O con te ú do da me di da pro vi só ria

per mi te que o exe cu ti vo tome as se guin tes pro vi dên ci as se hou ver

gre ve dos ser vi do res: 

Con tra te, por 90 dias – po den do re no var por mais 90 -, tra -
ba lha do res pro vi só ri os para to mar os pos tos de tra ba lho dos gre -

vis tas; 

Des con te os dias pa ra dos, di mi nu in do esse va lor dos sa lá ri -

os e da con ta gem de tem po para pro mo ção, para pro gres são e

(até) para apo sen ta do ria.

 Como se isso não bas tas se, re sol ve, na mes ma me di da, in -

ter vir no mo vi men to sin di cal de ci din do, ar bi tra ri a men te, que para

ha ver gre ve são ne ces sá ri os os se guin tes pas sos:

a) de ci são por 2/3 da ca te go ria;

b) en vio para o go ver no de pla no da gre ve (uma es -

pé cie de pa u ta, com de ta lhes so bre a tá ti ca a ser ado ta da); 

c) ma nu ten ção da ca te go ria em for ma por 30 dias à

es pe ra de res pos ta do go ver no; 

Por tan to, quer es ta be le cer, de ter mi nar o dia do iní cio e do

fim da gre ve para os sin di ca tos fi li a dos. 

O au to ri ta ris mo re tro ce de a pe río dos di ta to ri a is e an ti de mo -

crá ti cos.

Na ver da de, com essa ati tu de, o Go ver no re gu la men ta o di -

re i to de gre ve dos ser vi do res, atra vés de via au to ri tá ria, de Me di da
Pro vi só ria. Des ta for ma, atro pe la o Con gres so, afron ta os Po de res

Cons ti tu í dos, su bes ti ma a in te li gên cia do povo, as li de ran ças sin di -

ca is e aos ser vi do res pú bli cos em luta. Não é pos sí vel ace i tar uma

sé rie de me di das que car re gam o tom de di ta du ra ci vil e que não
res pe i ta a pró pria Cons ti tu i ção, re pe ti da men te trans gre di da pelo

pre si den te e seus mi nis tros. 

Se nho ras e se nho res se na do res,

A va lo ri za ção do ser vi dor pú bli co tem sido in cen ti va da nos
pa í ses de sen vol vi dos, uma vez que seu tra ba lho é in dis pen sá vel

para o pro ces so de trans for ma ção, de mun di a li za ção e es sen ci al
para a re or ga ni za ção es tru tu ral e de tran si ção só cio, cul tu ral e eco -

nô mi ca. 
Con tri bu in do com cer ca de 13% do Pro du to Inter no Bru to

(PIB) dos pa í ses in dus tri a li za dos, a Admi nis tra ção Pú bli ca está es -
tre i ta men te li ga da ao pa pel do Esta do nos di ver sos se to res e nos

di fe ren tes ní ve is da eco no mia e da so ci e da de. O Esta do tem um
gran de im pac to so bre o mer ca do de tra ba lho, que se es ten de ao

se tor pri va do e à eco no mia in for mal. 

O Ser vi ço Pú bli co, em ge ral, tem sido um dos prin ci pa is

agen tes do cres ci men to eco nô mi co e im por tan te dis po ni bi li za dor
de ser vi ços so ci a is. A Admi nis tra ção Pú bli ca está a ser vi ço do ci da -
dão e a cons tan te va lo ri za ção dos seus re cur sos hu ma nos é im por -
tan te para per mi tir a oti mi za ção da fun ção pú bli ca. 

A pre o cu pa ção com me lho res con di ções para o exer cí cio do 
tra ba lho pú bli co tem sido, fre qüen te men te, exa mi na da por ór gãos

in ter na ci o na is, in clu in do a Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho
(OIT). A Eu ro pa Oci den tal in tro du ziu re for mas no ser vi ço pú bli co

na dé ca da de se ten ta, vi san do a adap tá-lo à mun di a li za ção da pro -

du ção, dos trans por tes, das co mu ni ca ções e das tran sa ções fi nan -

ce i ras, com a fi na li da de de pre ser var a ca pa ci da de eco nô mi ca dos
pa í ses. 

Mas, o Bra sil, in fe liz men te, pa re ce des co nhe cer a po si ção
das re co men da ções in ter na ci o na is so bre essa ca te go ria de tra ba -

lha do res, in dis pen sá vel para seu cres ci men to. A su bor di na ção de
nos sa po lí ti ca eco nô mi ca às de ci sões e às or dens do Fun do Mo ne -

tá rio Inter na ci o nal (FMI) tem des de nha do a clas se, a pon to de,
após sete anos sem au men to, edi tar um re a jus te li ne ar de 3,5%,

con tra uma in fla ção acu mu la da no pe río do de cer ca de 75%. 

Esse des res pe i to aos di re i tos do Ser vi dor Pú bli co bra si le i -

ro, é a de mons tra ção ine quí vo ca da fal ta de es crú pu los e sen si bi -

li da de de nos sos atu a is go ver nan tes. Ao Go ver no, na re a li da de,

não in te res sa, sa lá ri os de fa sa dos, a fal ta de co m i da nos la res e

dos mi lha res de ser vi do res do País, as al tas ta xas de ju ros ban -

cá ri os, a ina dim plên cia, a atu a ção cru el dos agi o tas nas re par ti -

ções pú bli cas, por que pre ci sa, em pri me i ro lu gar, cum prir, com as 

de ter mi na ções das es tru tu ras eco nô mi cas in ter na ci o na is, do mi -

na das pela eco no mia ame ri ca na, como é o caso do FMI. 

Se nho ras e se nho res se na do res

O tra ta men to que o go ver no vem dan do aos fun ci o ná ri os
pú bli cos bra si le i ros tem sido ver go nho so. 

A área de edu ca ção, que de ve ria ser o ma i or bem pú bli co,

é um exem plo cla ro dis to. Bas ta ve ri fi car o tra ta men to dis pen sa -
do aos pro fes so res.

Na se ma na pas sa da, fi quei es tar re ci da ao ler os co men tá -
ri os fe i tos pre si den te Fer nan do Hen ri que so bre os pro fes so res

bra si le i ros. O pre si den te teve a in fe liz idéia de de cla rar que “ ci -
en tis tas e pes qui sa do res frus tra dos vi ram pro fes so res”. Eu, como 

pro fes so ra apo sen ta da de meu es ta do, não con si go ima gi nar
como um ex-pro fes sor pode fa zer uma re fle xão tão le vi a na de

sua pró pria ca te go ria. Que te nho cer te za, re ce bem o re pú dio de
to dos os pro fes so res e ci en tis tas des te país.

De i xo re gis tra da a mi nha pre o cu pa ção ao des pre zo com

que o go ver no vem tra tan do os fun ci o ná ri os pú bli cos des te país e 
ape lo para que, ime di a ta men te, se re sol vam as ques tões em de -

ba te dos ser vi do res da sa ú de, da pre vi dên cia e da edu ca ção. 

Ao des mon te da edu ca ção, da sa ú de, da CLT, da or ga ni -

za ção sin di cal, dos di re i tos dos tra ba lha do res, pra ti ca do pelo go -
ver no FHC, o povo dará a res pos ta.



Ata da 170ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 7 de de zem 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 e Mo za ril do Ca val can ti

ÀS 09 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Antonio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Car los Be zer ra –
Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Edi son Lo bão –
Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do
Ma tu sa lém – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra
– Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Iris Re zen de – José Alen car –
José Co e lho – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha
– Lind berg Cury – Ma u ro Mi ran da – Mo za ril do Ca -
val can ti – Osmar Dias – Pe dro Si mon – Ro ber to Sa -
tur ni no – Ro bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro nal do 
Cu nha Lima – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wel ling -
ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis -
ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 34
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:

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 265, DE 2001
(Nº 1.326/2001, 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 III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 5º da 
Lei nº  9.427, de 26 de de zem bro de 1996, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Excelt ci as a re con du ção do
nome do Se nhor Ja co ni as de Agui ar para exer cer o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé -
tri ca – ANEEL.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.













LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Insti tui a Agên cia Na ci o nal de Ener -
gia Elé tri ca – ANEEL, dis ci pli na o re gi me
das con ces sões de ser vi ços pú bli cos de
ener gia elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 5º O Di re tor-Ge ral e os de ma is Di re to res se -

rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca para
cum prir man da tos não co in ci den tes de qua tro anos,
res sal va do o que dis põe o art. 29.

Pa rá gra fo úni co. A no me a ção dos mem bros da
Di re to ria de pen de rá de pré via apro va ção do Se na do
Fe de ral, nos ter mos da alí nea f, do in ci so III do art. 52
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 6º Está im pe di da de exer cer car go de di re ção 
na Ane el a pes soa que man ti ver os se guin tes vín cu los
com qual quer em pre sa con ces si o ná ria, per mis si o ná -
ria, au to ri za da, pro du tor in de pen den te, au to pro du tor
ou pres ta dor de ser vi ço con tra ta do des sas em pre sas
sob re gu la men ta ção ou fis ca li za ção da au tar quia:

I – aci o nis ta ou só cio com par ti ci pa ção in di vi du -
al di re ta su pe ri or a três dé ci mos por cen to no ca pi tal
so ci al ou su pe ri or a dois por cen to no ca pi tal so ci al de
em pre sa con tro la do ra;

II – mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção, fis -
cal ou de di re to ria exe cu ti va;

III – em pre ga do, mes mo com o con tra to de tra -
ba lho sus pen so, in clu si ve das em pre sas con tro la do -
ras ou das fun da ções de pre vi dên cia de que se jam
pa tro ci na do ras.

Pa rá gra fo úni co. Tam bém está im pe di do de
exer cer car go de di re ção da Ane el mem bro do con se -
lho ou di re to ria de as so ci a ção re gi o nal ou na ci o nal,
re pre sen ta ti va de in te res ses dos agen tes men ci o na -
dos no ca put, de ca te go ria pro fis si o nal de em pre ga -
dos des ses agen tes, bem como de con jun to ou clas se 
de con su mi do res de
....................................................................................

Art. 29. Na pri me i ra ges tão da au tar quia, vi san -
do im ple men tar a tran si ção para o sis te ma de man da -
tos não co in ci den tes, o Di re tor-Ge ral e dois Di re to res
se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, por
in di ca ção do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, e dois Di -
re to res no me a dos na for ma do dis pos to no pa rá gra fo
úni co do art. 5º

§ 1º O Di re tor-Ge ral e os dois Di re to res in di ca -
dos pelo Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia se rão no me a -
dos pelo pe río do de três anos.

§ 2º Para as no me a ções de que tra ta o pa rá gra -
fo an te ri or não terá apli ca ção o dis pos to nos arts. 6º e
8º des ta Lei.
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-es -
tru tu ra.)

MENSAGEM Nº 266, DE 2001
(Nº 1.327/2001, 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 III, alí nea f,

da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 52 da Lei 
nº 9.427, de 26 de de zem bro de 1996, sub me to à con si -
de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se nhor Isa -
ac Pin to Aver buch para exer cer o car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

1.Da dos Pes so a is:  Nome: Isa ac Pin to Aver buch
 Fi li a ção: Isra el Aver buch e Ge di da Pin to Aver buch
 Na ci o na li da de: bra si le i ro
 Nas ci men to: 9 de maio de 1960, em Re ci fe, PE
 Esta do ci vil: se pa ra do ju di ci al men te
 Ende re ço: SQS 306 – Bl. H – Apto. 602

         70353-080 – Bra sí lia – DF

Fone: 9976-3474
 Do cu men tos – Iden ti da de: 15.488– OAB-PE

             – CIC: 264.530.884-87

2. Da dos Pro fis si o na is
2. 1 For ma ção Aca dê mi ca:  Enge nhe i ro Ele tri cis ta,
pela UFPE em ju lho de 1982
 Pós-Gra du a do em Eco no mia, pela USP em 1986
 Ba cha rel em Di re i to, pela UFPE em ju lho de 1995

2.2 Prin ci pa is Cur sos: Pro gra ma de Tre i na men to
para o Pes so al das Agên ci as Re gu la tó ri as do Bra sil
– maio/2001
Lo cal: Ge or ge Was hing ton Uni ver sity – Was hing ton, 
D.C., EUA
The Mi ner va Pro gram – jan/abr/99

Lo cal: Ge or ge Was hing ton Uni ver sity – Was hing ton, 
D.C., EUA
Cur so de Re gu la ção Eco nô mi ca de Ser vi ços de Sa -
ne a men to – mai/jun/98
Lo cal: Fun da ção Ge tú lio Var gas – Bra sí lia
Cur so de Atu a li za ção e Pre pa ra tó rio para Con cur -
sos – fev/dez/98
Lo cal: OAB/DF – Bra sí lia
Cur so Bá si co em Re gu la ção – dez/97
Lo cal:Cen tro de Exce lên cia em Re gu la ção de Mer -



ca dos de Ener gi al/UnB – Bra sí lia
Cur so de For ma ção de Espe ci a lis tas em Po lí ti cas
Pú bli cas e Ges tão Go ver na men tal – abr/jul e
set/nov/96
Lo cal: ENAP – Bra sí lia
Energy Ma na ge ment – nov/91 a mar/92

Lo cal:Kyus hu lnte ma ti o nal Cen tre – ki tak yus hu, Ja pão
Pla ne ja men to no Se tor de Ener gia – out/88
Lo cal: Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia

2.3 Atu a ção Pro fis si o nal

Na Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co do Mi nis té rio da 
Jus ti ça (SDE)

Atu an do des de agos to de 1999, de sen vol ven do ati -
vi da des como:
• aná li se e ins tru ção pro ces su al e ela bo ra ção de re -
la tó ri os en vol ven do atos de con cen tra ção eco nô mi -
ca e con du tas an ti con cor ren ci a is;
• par ti ci pa ção nas dis cus sões so bre o aper fe i ço a -
men to da le gis la ção bra si le i ra de de fe sa da con cor -
rên cia;
• co or de na ção-ge ral de uma das co or de na do ri as do
De par ta men to de Pro te ção e De fe sa Eco nô mi ca da
SDE;

Des de abril de 2000, Co or de na dor-Ge ral de Aná li se
de Infra ções à Ordem Eco nô mi ca nos Se to res de
Ser vi ço e Infra es tru tu ra.

No Insti tu to de Ensi no Su pe ri or de Bra sí lia

Atu an do como Pro fes sor de Eco no mia, des de agos -
to de 1999.

No CADE – Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco -
nô mi ca

Espe ci a lis ta em Po lí ti cas Pú bli cas e Ges tão Go ver -
na men tal, atu an do en tre ou tu bro de 1997 e ju lho de
1999 como as ses sor de um dos Con se lhe i ros de -
sen vol ven do ati vi da des como:
• aná li se pro ces su al e ela bo ra ção de re la tó ri os en -
vol ven do atos de con cen tra ção eco nô mi ca e con du -
tas an ti con cor ren ci a is;
• ela bo ra ção de tex tos re fe ren tes aos se to res de
ener gia elé tri ca e fer ro vi as cons tan tes do re la tó rio
anu al de 1997;
• apo io em ou tras ati vi da des de as ses so ria, en tre as 
qua is:

a) Par ti ci pa ção, na qua li da de de mem bro ti tu lar,
no Gru po de Tra ba lho CADE-Ana tel para es ta be le ci -
men to de pro ce di men tos co muns na área de de fe sa da
con cor rên cia en vol ven do o se tor de te le co mu ni ca ções;

b) Par ti ci pa ção, na qua li da de de Con sul tor
Inter no na co mis são de es tu dos para qua li fi ca ção do
CADE como Agên cia Exe cu ti va.

No se gun do tri mes tre de 1998 re ce beu a men ção
de “Des ta que do Tri mes tre” da que la au tar quia.

No Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão

Espe ci a lis ta em Po lí ti cas Pú bli cas e Ges tão Go ver -
na men tal, en tre de zem bro de 1996 e se tem bro de
1997 na Se cre ta ria de Co or de na ção e Con tro le das
Empre sas Esta ta is – SEST/MPO, de sen vol ven do
ati vi da des como:
• acom pa nha men to da exe cu ção do Pro gra ma de
Dis pên di os Glo ba is (PDG) do Gru po Ele tro brás;
• acom pa nha men to dos ín di ces de de sem pe nho do
se tor elé tri co e das suas ne ces si da des de fi nan ci a -
men to li qui do;
• par ti ci pa ção no Gru po lnter mi nis te ri al para o Re as -
sen ta men to de Ita pa ri ca

Na CHESF (Com pa nhia Hi dro Elé tri ca do São Fran -
cis co)

Enge nhe i ro, atu an do, en tre 1982 e 1996 nas áre as
de pla ne ja men to ener gé ti co glo bal e de lon go pra zo, 
em ati vi da des como:
• ela bo ra ção do pro gra ma de ce nal de ge ra ção, cál -
cu lo de ener gia fir me em apro ve i ta men tos hi dri cos e 
aná li se de ris cos de dé fi cit de ener gia;
• ava li a ção téc ni ca e eco nô mi ca da in ser ção de fon -
tes al ter na ti vas de ener gia no sis te ma ge ra ção;
• con fec ção e aná li se de ba lan ços ener gé ti cos re gi o -
na is e
• cons tru ção e aná li se de ce ná ri os ma cro e co nô mi cos.

Na CELPE (Com pa nhia Ener gé ti ca de Per nam bu co)

Ce di do pela Chesf, che fi ou a – COGE – Co or de na do -
ria de Ges tão Empre sa ria (as ses sor ta da Pre si dên -
cia), no pe río do de mar/91 a dez/94. Nes se pe río do,
na COGE fo ram de sen vol vi das ati vi da des como:
• Co or de na ção do Pla ne ja men to Empre sa ri al da
Com pa nhia (es tra té gi co e ope ra ci o nal)
• Acom pa nha men to dos ín di ces de de sem pe nho da
Empre sa
• Co or de na ção dos pro je tos de ener gia al ter na ti va
da CELPE, quan do fo ram im plan ta dos os se guin tes
pro je tos pi o ne i ros:

a) A pri me i ra tur bi na eô li ca em ope ra çao co mer ci -
al da Amé ri ca do Sul, em Fer nan do de No ro nha, em
par ce ria com a UFPE e com o Fol ke cen ter (Di na mar ca)

b) O pri me i ro pro gra ma de ener gia so lar do Bra -
sil em par ce ria com a Ele tro brás e o De par ta men to de 
Ener gia dos EUA (1º fase) e com o Go ver no da Ale -
ma nha (2ª fase)



Na Pre fe i tu ra da Ci da de do Re ci fe

Ce di do pela Chesf, atu ou no Ga bi ne te do Pre fe i to
Jo a quim Fran cis co no pe río do de nov/89 a mar/90

Bra sí lia, 06 de de zem bro de 2001. –  Isa ac Pin to
Aver buch.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Insti tui a Agên cia Na ci o nal de Ener -
gia Elé tri ca – ANEEL, dis ci pli na o re gi me
das con ces sões de ser vi ços pú bli cos de
ener gia elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 5º O Di re tor-Ge ral e os de ma is Di re to res se -

rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca para
cum prir man da tos não co in ci den tes de qua tro anos,
res sal va do o que dis põe o art. 29.

Pa rá gra fo úni co. A no me a ção dos mem bros da
Di re to ria de pen de rá de pré via apro va ção do Se na do
Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 6º Está im pe di da de exer cer car go de di re -
ção na ANEEL a pes soa que man ti ver os se guin tes
vín cu los com qual quer em pre sa con ces si o nár la, per -
mis si o ná ria, au to ri za da, pro du tor in de pen den te, au -
to pro du tor ou pres ta dor de ser vi ço con tra ta do des sas 
em pre sas sob re gu la men ta ção ou fis ca li za ção da au -
tar quia:

I – aci o nis ta ou só cio com par ti ci pa ção in di vi du -
al di re ta su pe ri or a três dé ci mos por cen to no ca pi tal
so ci al ou su pe ri or a dois por cen to no ca pi tal so ci al de
em pre sa con tro la do ra

II – mem bro do con se lho de ad mi nis tra ção, fis -
cal ou de di re to ria exe cu ti va

III – em pre ga do, mes mo com o con tra to de tra -
ba lho sus pen so, in clu si ve das em pre sas con tro la do -
ras ou das fun da ções de pre vi dên cia de que se jam
pa tro ci na do ras.

Pa rá gra fo úni co. Tam bém está im pe di do de
exer cer car go de di re ção da ANEEL mem bro do con -
se lho ou di re to ria de as so ci a ção re gi o nal ou na ci o nal, 
re pre sen ta ti va de in te res ses dos agen tes men ci o na -
dos no ca put, de ca te go ria pro fis si o nal de em pre ga -
dos des ses agen tes, bem como de con jun to ou clas se 
de con su mi do res de
....................................................................................

Art. 29. Na pri me i ra ges tão da au tar quia, vi san -
do im ple men tar a tran si ção para o sis te ma de man da -
tos não co in ci den tes, o Di re tor-Ge ral e dois Di re to res

se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, por
in di ca ção do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, e dois Di -
re to res no me a dos na for ma do dis pos to no pa rá gra fo
úni co do art. 50.

§ 1º O Di re tor-Ge ral e os dois Di re to res in di ca -
dos pelo Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia se rão no me a -
dos pelo pe río do de três anos.

§ 2º Para as no me a ções de que tra ta o pa rá gra -
fo an te ri or não terá apli ca ção o dis pos to nos arts. 60 e 
80 des ta Lei.
....................................................................................

(À Comissão de Serviços de Infra–
Estru tu ra.)

MENSAGEM Nº 267, DE 2OO1
(Nº 1.328/2001, 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 III, alí nea

f, 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 con si de ra ção de Vos sas
Excelên ci as o nome da Se nho ra LIA MARIA DE
GOMENSORO POLACHINI LOPES para exer cer o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma –
ANCINE, com man da to de 2 anos.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Lia Ma ria de Go men so ro Rola Chi ni To pes

Ge ral do Gu i ma rães de Go men so ro e Dul ce Di e gues 
de Go men so ro
51 anos
Bra si le i ra
Ca sa da
Advo ga da – OAB/RJ 25.664
C.P.F nº 352.795.837-15
Rua Bu lhões de Car va lho, 58 apto 701
22081– 000Rio de Ja ne i ro – RJ
Tel:(21) 2513-9157 res.(21)2277-6693 trab.
e-mail: go men so ro@uoI.com.br
1. Ati vi da de pro fis si o nal atu al
• Inte gran te do Gru po de Asses so ra men to ao Co mi -
té de Re vi ta i i za ção do Mo de lo do Se tor Elé tri co e ao 
Nú cleo Exe cu ti vo da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de 
Ener gia Elé tri ca – GCE des de ju lho/01
2. prin ci pa is ati vi da des pro fis si o na is an te ri o res
• Asses so ra e Sub che fe da Se cre ta ria para Assun -
tos Fis ca is do BNDES, onde par ti ci pou, en tre ou tras
ati vi da des, no âm bi to do Go ver no Fe de ral, dos es tu -



dos e da pre pa ra ção do Ante pro je to e do Pro je to da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e da le gis la ção que
cri ou o Fun do de Ga ran tia à Expor ta ção – FGE e o
Fun do de Ga ran tia para Pro mo ção da Com pe ti ti vi -
da de – FGPC – 1996/01
• Asses so ra da Di re to ria da Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os – CVM – 1 994/96.
• Che fe do De par ta men to do Con ten ci o so do
BNDES, que exe cu ta a de fe sa dos in te res ses do
Ban co jun to ao Po der Ju di ciá rio e vi a bi li za a re a li za -
ção de pri va ti za ções – 1992/94
• Asses so ra do Di re tor res pon sá vel pe las Áre as
de lnfra es tru tu ra e de Pla ne ja men to do BNDES –
1990/92

• Asses so ra do Di re tor das Áre as de Pro je tos com
Agen tes e de Pro je tos So ci a is do BNDES – 1987/90
• Ge ren te da Área de Re la ções Insti tu ci o na is do
BNDES1986/87
• Che fe do De par ta men to de Re la ções com o Go -
ver no, da Área de Re la ções Insti tu ci o na is do
BNDES, em Bra si lia – DF1 986
• Che fe da Asses so ria Ju di ci al e Le gis la ti va da Área 
de Re la ções Insti tu ci o na is do BNDES, em Bra sí lia –
DF1985
• Asses so ra da Asses so ria Ju di ci al e Le gis la ti va da
Área de Re la ções Insti tu ci o na is do BNDES, em Bra -
si lia – DF1983/85
Advo ga da do De par ta men to do Con ten ci o so do
BNDES1976/83
• Esta giá ria de Di re i to do De par ta men to do Con ten -
ci o so do BNDES1974/76

3.For ma ção Aca dê mi ca

Fa cul da de de Di re i to da Pon ti fi cia Uni ver si da de Ca -
tó li ca do Rio de Ja ne i ro – PUC/RJ1971/75
• Di ver sos cur sos de ex ten são, se mi nà ri os e pa les -
tras so bre as sun tos de in te res se do BNDES

De zem bro/01

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Esta be le ce prin cí pi os ge ra is da Po lí -
ti ca Na ci o nal do Ci ne ma, cria o Con se lho 
Su pe ri or do Ci ne ma e a Agên cia Na ci o nal 
do Ci ne ma – ANCINE, ins ti tui o Pro gra ma 
de Apo io ao De sen vol vi men to do Ci ne ma 
Na ci o nal – PRODECINE, au to ri za a cri a -
ção de Fun dos de Fi nan ci a men to da
Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal

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

SE ÇÃO II
Da Estru tu ra

Art. 8º A ANCINE será di ri gi da em re gi me de co -
le gi a do por uma di re to ria com pos ta de um Di re -
tor-Pre si den te e três Di re to res, com man da tos não
co in ci den tes de qua tro anos.

§ 1º Os mem bros da Di re to ria se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da e ele va do con ce i to no seu cam -
po de es pe ci a li da de, es co lhi dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca e por ele no me a dos após apro va ção pelo
Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do in ci so III
do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º O Di re tor-Pre si den te da ANCINE será es -
co lhi do pelo Pre si den te da Re pú bli ca en tre os mem -
bros da Di re to ria Co le gi a da.

§ 3º Em caso de vaga no cur so do man da to de
mem bro da Di re to ria Co le gi a da, este será com ple ta do
por su ces sor in ves ti do na for ma pre vis ta no §1º des te
ar ti go, que o exer ce rá pelo pra zo re ma nes cen te.

§ 4º Inte gra rão a es tru tu ra da ANCINE uma Pro -
cu ra do ria-Ge ral, que a re pre sen ta rá em ju í zo, uma
Ou vi do ria-Ge ral e uma Au di to ria.

§ 5º A subs ti tu i ção dos di ri gen tes em seus im pe -
di men tos será dis ci pli na da em re gu la men to.
....................................................................................

Art. 68. Na pri me i ra ges tão da ANCINE, um di re -
tor terá man da to de dois anos um de três anos, um de
qua tro anos e um de cin co anos, para im ple men tar o
sis te ma de man da tos não co in ci den tes.
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção.)

MENSAGEM Nº 268, de 2001
(Nº 1.306/2001, na ori gem)

Nº 268, de 2001 (nº 1.306/2001, na ori gem), de 5
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei nº
99, de 2001-CN, que abre aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor de di ver sos ór -
gãos dos Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo, Ju di ciá rio e do
Mi nis té rio Pú bli co da União, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de R$6.138.765.104,00 (seis bi lhões, cen to e 
trin ta e oito mi lhões, se te cen tos e ses sen ta e cin co mil, 
cen to e qua tro re a is), para re for ço de do ta ções con sig -
na das nos or ça men tos vi gen tes, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.315, de 5 de de zem bro de 2001.

MENSAGEM Nº 269, DE 2001
(Nº 1.311/2001, 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 III. alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 53
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, sub me to à



con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se -
nhor Car los Alber to Wan der ley Nó bre ga, para o car go 
de Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os – ANTAQ.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Nome: Car los Alber to Wan der ley Nó bre ga
Data de Nas ci men to: 25 de ju lho de 1947
Fi li a ção: Dur val Wan der ley Nó bre ga e Ca se mi ra
Lou ren ço Wan der ley Nó bre ga
Car te i ra de Iden ti da de: nº 1.286.744 – SSP/DF
CPF: nº 256.509.397-72

For ma ção Pro fis si o nal:
– Enge nhe i ro Ci vil – Uni ver si da de do Esta do do Rio
de Ja ne i ro – dez/1 971
– Pós-Gra du a ção em Pla ne ja men to de Trans por tes
– COPPE/UFRJ – 1976

Fun ções Exer ci das:
1972/1979 – Enge nhe i ro de Trans por tes/Con sul tor de
Fir mas Par ti cu la res (Trans plan, Ten po, Sap sa, Ca e eb).
1980/1983 – Co or de na dor de Pro gra mas de De sen -
vol vi men to Re gi o nal – MT
1983/1984 – Su pe rin ten den te de Pla ne ja men to –
GEIPOT
1984/1 985– Di re tor do GEIPOT
1985/1 988 – Se cre tá rio de Assun tos Espe ci a is e de 
Tec no lo gia – MT
• Pre si den te da Co mis são Co or de na do ra de Implan -
ta ção e De sen vol vi men to do Trans por te Inter mo dal
– CIDETI/MT
• Pre si den te da Co mis são Na ci o nal de Fa ci li ta ção
do Co mér cio Exte ri or – CONFAC/MF/MI
• Co or de na dor do Gru po Exe cu ti vo de Trans por te
para Si de rur gia – MT/MIC e
• Re pre sen tan te do MT no Gru po Exe cu ti vo de Mo -
vi men ta ção de Sa fras – GREMOS
1989/1991 – Asses sor Espe ci al de Pre si dên cia –
GEIPOT
1991/1992 – Su pe rin ten den te de Pro gra ma ção de
Ope ra ções SOPE/GEIPOT
1993/1 994 – Che fe da Asses so ria Inter na ci o nal do
GEIPOT
1994/ – Di re tor-Pre si den te do GEIPOT
• Co or de na dor do Sub gru po 5 – Trans por te e
Infra-Estru tu ra – MERCOSUL
• Re pre sen tan te do MT na Co mis são Tri na ci o nal
para Implan ta ção do Eixo Viá rio Bra sil/Uru -
guai/Argen ti na
• Re pre sen tan te do MT para acom pa nha men to dos

es tu dos do Cor re dor Bra sil/Bo lí via/Chi le, com fi nan -
ci a men to do BID.

Par ti ci pa ção em Con se lhos de Admi nis tra ção:
• Com pa nhia de De sen vol vi men to de Bar ca re na –
CODEBAR
•Empre sa de Na ve ga ção da Ama zô nia – ENASA
•Com pa nhia Do cas do Espí ri to San to – CODESA
•Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A. – RFFSA
•Empre sa Bra si le i ra de Pla ne ja men to de Trans por -
tes – GEIPOT (atu al)

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Men sa gem de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti -
cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o -
nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 53. A Di re to ria da ANTT será com pos ta por um

Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res e a Di re to ria da ANTAQ
será com pos ta por um Di re tor-Ge ral e dois Di re to res.

§ 1º Os mem bros da Di re to ria se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va -
do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos a
se rem exer ci dos, e se rão no me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
nos ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º O Di re tor-Ge ral será no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca den tre os in te gran tes da Di re to ria,
e in ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de no -
me a ção.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra–
Estru tu ra.)



MENSAGEM Nº 270, DE 2001
(Nº 1.312/2001, 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 III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 53
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se -
nhor José Gu i ma rães Bar re i ros, para o car go de Di re -
tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os – 
ANTAQ.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Da dos Pes so a is: 
Nome: José Gu i ma rães Bar re i ros
Na ci o na li da de: Bra si le i ra
Na tu ra li da de: Rio de Ja ne i ro – Esta do do Rio de Ja -
ne i ro
Nas ci men to: 4 de no vem bro de 1929
Fi li a ção: José de Fa ria Bar re i ros

      Ma ria José Gu i ma rães Bar re i ros

Re si dên cia: SHIS QL 6 Con jun to 7 Casa 11 – CEP:
71620-065.  Te le fo ne: (061) 248-2331 – Fax.: 248-6752
: 819.253 – IFP/RJ
CPF: 005.607.Cart. de Iden ti da de667-34
Cart. Pro fis si o nal: CREA Nº 10.868-D da 5ª Re gião
– Re gis tro nº 23.234

Cur so Su pe ri or

Enge nhe i ro Ci vil, di plo ma do em 1955, pela Esco la
Na ci o nal de Enge nha ria da Uni ver si da de do Bra sil,
com es pe ci a li za ção em:
– Por tos de Mar, Rios e Ca na is;
– Pon tes e Gran des Estru tu ras;
– Sa ne a men to.

Fun ções e Car gos ocu pa dos

– Di re tor da Empre sa de Por tos do Bra sil S.A, de
1º.1.76 até 31.1.78, com co or de na ção e su per vi são
das áre as de Pes qui sas Hi dro viá ri as e Na ve ga ção
Inte ri or.
– Di re tor da Empre sa de Por tos do Bra sil S.A., de
1º.2.78 até 15.5.85, com co or de na ção e su per vi são
das áre as de Admi nis tra ção e Re cur sos Hu ma nos,
Cen tro de Tre i na men to Por tuá rio e de Infor má ti ca e
Orga ni za ção.
– Di re tor da Di re to ria Exe cu ti va da Au tar quia – De -
par ta men to Na ci o nal de Por tos e Vias Na ve gá ve is,
no me a do por De cre to, de 17.3.75.
– Che fe de Ga bi ne te do Di re tor-Ge ral do De par ta -
men to Na ci o nal de Por tos e Vias Na ve gá ve is, exer -

ci do de 14.6.68 até 17.3.75.
– Che fe da Di vi são de Dra ga gem da Sub-Di re to ria
de Pla ne ja men to e Co or de na ção do De par ta men to
Na ci o nal de Por tos e Vias Na ve gá ve is, no me a do em 
19.10.65.
– Che fe da Di vi são de Obras e Fis ca li za ção da
Sub-Di re to ria de Pla ne ja men to do De par ta men to
Na ci o nal de Por tos e Vias Na ve gá ve is, no me a do em 
18.04.63.

Últi mos Car gos exer ci dos

– Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os, da Se cre ta ria Na ci o nal de Trans por tes, 
do Mi nis té rio da Infra-Estru tu ra, no me a do por De -
cre to de 29.03.90, car go exer ci do até 15.04.91.
– Che fe das De le ga ções que par ti ci pa ram dos Acor -
dos Bi la te ra is de Trans por te Ma rí ti mo Inter na ci o nal,
Bra sil/Fran ça em Pa ris, Bra sil/União So vié ti ca em
Le nin gra do, Bra sil/Ale ma nha em Bonn, Bra sil/Chi le
em San ti a go, e Bra sil/Esta dos Uni dos em Bra sí lia,
nos anos de 1990/91.
– Re pre sen tan te do Go ver no Fe de ral no CAP/Con -
se lho de Au to ri da de Por tuá ria dos Por tos do Rio de
Ja ne i ro, Se pe ti ba, Ni te rói e For no, na con di ção de
seu Pre si den te.
– Di re tor Adjun to do De par ta men to de Ma ri nha Mer -
can te – DMM, da Se cre ta ria de Pro du ção do Mi nis -
té rio dos Trans por tes – MT, de 10 de fe ve re i ro de
1994 à 17de ou tu bro de 1995.
– Asses sor da Se cre ta ria de Trans por tes Aqua viá ri -
os do Mi nis té rio dos Trans por tes, có di go DAS 102.4, 
no me a do pela Por ta ria nº 411, de 17.10.95.
– Re pre sen tan te do Go ver no Fe de ral no CAP/Con -
se lho de Au to ri da de Por tuá ria do Por to de Su a pe,
Esta do de Per nam bu co, na con di ção de seu Pre si -
den te, de sig na do pela Por ta ria Mi nis te ri al nº 288, dc 
31.07.97
– Di re tor do De par ta men to de Hi dro vi as Inte ri o res
da Se cre ta ria de Trans por tes Aqua viá ri os do Mi nis -
té rio dos Trans por tes, no me a do por De cre to de
19.04.99.
– Di re tor do De par ta men to de Ma ri nha Mer can te
Inte ri no da Se cre ta ria de Trans por tes Aqua viá ríos
do Mi nis té rio dos Trans por tes, no me a do por De cre to 
de 02.12.99.

Car gos Atu a is:

– Di re tor do De par ta men to de Ma ri nha Mer can te da
Se cre ta ria de Trans por tes Aqua viá ri os do Mi nis té rio
dos Trans por tes, no me a do por De cre to de 02.12.99.
– Se cre tá rio de Trans por tes Aqua viá ri os Subs ti tu to
do Mi nis té rio dos Trans por tes, no me a do pela Por ta -
ria Mi nis te ri al nº 373, de 24.08.98.



– Re pre sen tan te do Mi nis té rio dos Trans por tes,
como mem bro efe ti vo da CIRM – Co mis são Inter mi -
nis te ri al para Re cur sos do Mar, no me a do por De cre -
to de 21.02.95.
– Pre si den te do Con se lho de Au to ri da de Por tuá ria
do Por to de Se pe ti ba, de sig na do pela Por ta ria Mi -
nis te ri al MT nº 008, de 15. 01.01.

Con de co ra ções

– Me da lha de Mé ri to Mauá, no Grau de Cruz de
Mauá, Por ta ria Mi nis te ri al nº 5501, de 30.11.72.
– Me da lha do Mé ri to Na val, no Grau de Ofi ci al do
Qu a dro Su ple men tar da Ordem, em re co nhe ci men to 
aos ser vi ços pres ta dos à Ma ri nha do Bra sil, De cre to 
de 01.11.82.

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Men sa gem de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti -
cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o -
nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 53. A Di re to ria da ANTT será com pos ta por um

Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res e a Di re to ria da ANTAQ
será com pos ta por um Di re tor-Ge ral e dois Di re to res.

§1º Os mem bros da Di re to ria se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va -
do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos a
se rem exer ci dos, e se rão no me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
nos ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

§2º O Di re tor-Ge ral será no me a do pelo Pre si den -
te da Re pú bli ca den tre os in te gran tes da Di re to ria, e in -
ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de no me a -
ção.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra–
Estru tu ra.)

MENSAGEM Nº 271, DE 2001
(Nº 1.313/2001, 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 III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 53
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se -
nhor Tar ci sio Jor ge Cal das Pe re i ra, para o car go de
Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá -
ri os – ANTAQ.

O Se nhor Tar ci sio Jor ge Cal das Pe re i ra é pes -
soa de re co nhe ci da com pe tên cia para o de sem pe nho 
des sa ele va da fun ção, como se de pre en de do ane xo
“cur ri cu lum vi tae”.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE 

Da dos Pes so a is: 

Nome:Tar ci sio Jor ge Cal das Pe re i ra
Na ci o na li da de: Bra si le i ra
Nas ci men to: 13 de agos to de 1938
Fi li a ção: Edu ar do Jor ge Pe re i ra Jú ni or

      Lygia Cal das Pe re i ra

Na tu ral de: São Luís do Ma ra nhão
Pro fis são: Ofi ci al de Ma ri nha (Re ser va re mu ne ra da)
Últi mo pos to na ati va: Con tra-Almi ran te

Enge nhe i ro – CREA-RJ 13692-D
Ende re ço: SHIS – QL 14 – Con jun to 7 – Casa 
12 – Bra sí lia –DF

Te le fo ne: (61) 364-0055
                    e-mail: ta cal das@hot ma il.com

Iden ti da de: 151096 – M. Ma ri nha
CPF: 042.964.197-49

II. For ma ção
Pós-gra du a ção
Enge nha ria: Mes tre em Ciên ci as de Enge nha ria –
PUC, 1969 – Mas ter of Sci en ce Engi ne e ring: Na val
Post Gra du a te – Scho ol– Mon te rey, CA USA
(NPGS), 1978 – Elec tri cal Engi ne er (NPGS), 1979.
O grau de “Engi ne er – é um grau aca dê mi co su pe ri -
or ao de “Mas ter of, Sci en ce”, ou tor ga do por al gu -
mas Uni ver si da des Ame ri ca nas.
Admi nis tra ção: Em pa ra le lo com os cur sos de pós-gra -
du a ção em en ge nha ria, com ple tou na NPGS os cré di -
tos re que ri dos para Mes tra do em Admi nis tra ção.



Gra du a ção: Esco la Na val: 1958
Enge nha ria Elé tri ca (Ele tô ni ca -Te le co mu ni ca ções);
– PUC-RJ, 1965

III. Expe riên cia Pro fis si o nal

8/95 a 7/2000 Pre si den te da Casa da Mo e da do
Bra sil.
Nes sa qua li da de era tam bém mem bro nato do Con -
se lho de Admi nis tra ção da Casa da Mo e da do Bra -
sil, cri a do em l3de ja ne i ro de 1997.
9/1993 a 1995 Di re tor de Pro du ção da Casa da Mo -
e da do Bra sil
1989 a 1992 Mem bro do Con se lho de Admi nis tra -
ção da SFB Sis te mas S.A.
1988 a 1993 Di re tor do De par ta men to Co mer ci al da
Casa May rink Ve i ga S.A.
1986 a 1987 Pre si den te da Co mis são Ge ren ci al de
Pro je tos Espe ci a is do Mi nis té rio da Ma ri nha

Atri bu i ções: Co or de na ção e acom pa nha men to de
pro je tos en vol ven do di ver sas or ga ni za ções da Ma ri -
nha, em es pe ci al o pro gra ma nu cle ar e os re la ti vos
à aqui si ção e cons tru ção de na vi os. Envol via o
acom pa nha men to do an da men to dos pro je tos, ela -
bo ra ção das pre vi sões or ça men tá ri as con so li da das,
so lu ção de con fli tos de pri o ri da de, ne go ci a ção com
for ne ce do res, su per vi são dos pro ce di men tos para
ace i ta ção, etc., bem como o acom pa nha men to das
cons tru ções de na vi os no Arse nal de Ma ri nha do
Rio de Ja ne i ro e es ta le i ros pri va dos.
1985 a 1986 Vice Di re tor Inte ri no da Di re to ria de
Arma men to e Co mu ni ca ção da Ma ri nha.

Atri bu i cões: Co or de na ção ad mi nis tra ti va. Subs ti tu to
do Di re tor em seus im pe di men tos.
1979 a 1985 Che fe do De par ta men to Téc ni co da Di -
re to ria de Arma men to e Co mu ni ca ções da Ma ri nha.
A DACM é o ór gão da ad mi nis tra ção da Ma ri nha
com ju ris di ção téc ni ca e ge ren ci al so bre o ma te ri al
bé li co, equi pa men tos e sis te mas de co mu ni ca ções e 
de na ve ga ção ele trô ni ca.

Atri bu i ções: Admi nis tra ção de pro je tos de re no va ção 
de me i os flu tu an tes.
Ela bo ra ção de nor mas na es fe ra de com pe tên cia da 
DACM. Pre pa ra ção de es pe ci fi ca ções, ela bo ra ção
de edi ta is e con du ção de li ci ta ções na ci o na is e in -
ter na ci o na is. Ne go ci a ção de con tra tos com for ne ce -
do res no país e no ex te ri or. Prin ci pal ne go ci a dor em 
vá ri os con tra tos de vul to (aci ma de US$10 mi lhões)
com for ne ce do res es tran ge i ros.
Re pre sen tan te do Mi nis té rio da Ma ri nha na co mi ti va
do Mi nis tro da Fa zen da que em 1981 ne go ci ou no
Re i no Uni do, com o ECGD e um sin di ca to de ban cos 
li de ra dos pelo Lloyds Bank plc, um fi nan ci a men to

para di ver sos pro je tos de in te res se do Go ver no, en -
tre os qua is o pro gra ma de re a pa re lha men to da Ma ri -
nha.

1969 a 1975 Che fe de Gru po de Ele trô ni ca do Insti -
tu to de Pes qui sas da Ma ri nha.
1968 a 1975 Pro fes sor Asso ci a do do De par ta men to
de Enge nha ria Elé tri ca da PUC-RJ
1966 a 1969 Enge nhe i ro do De par ta men to de Insta la -
ções Ter res tres da Di re to ria de Ele trô ni ca da Ma ri nha.
1962 Esta giá rio na Di vi são de Re pa ros Na va is do
Arse nal de Ma ri nha do Rio de Ja ne i ro
1959 a 1962 Ser vin do como ofi ci al a bor do de na vi -
os da Ma ri nha.

IV – Di ver sos

Re si dên cia no ex te ri or: Nos EUA, Ca li fór nia, de ju -
lho/1976 a ja ne i ro/1979.

Vi a gens de tra ba lho: Di ver sas a ser vi ço do Go ver no
e das em pre sas em que tra ba lhou, para os Esta dos
Uni dos. Eu ro pa e Ori en te Mé dio.

Ou tras Ati vi da des: Mem bro do Con se lho Empre sa -
ri al de Assun tos Estra té gi cos da Asso ci a ção Co mer -
ci al do Rio de Ja ne i ro (1996-ju lho 2000)
Mem bro do Con se lho Con sul ti vo da Asso ci a ção Cul -
tu ral do Arqui vo Na ci o nal (abril/98 – ju lho/2000).

Lín guas Inglês: fala e es cre ve
Fran cês: lê e com pre en de

Con de co ra ções: Ordem do Mé ri to Na val (Ofi ci al)
Ordem do Mé ri to Mi li tar (Co men da dor)

Rio de Ja ne i ro, 31 de ju lho de 2001. – Tar cí sio
Jor ge Cal das Pe re i ra.

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Men sa gem de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti -
cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o -
nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 53. A Di re to ria da ANTT será com pos ta por

um Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res e a Di re to ria da
ANTAQ será com pos ta por um Di re tor-Ge ral e dois Di -
re to res.

§ 1º Os mem bros da Di re to ria se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va -
do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos a



se rem exer ci dos, e se rão no me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
nos ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da cons -
ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º O Di re tor-Ge ral será no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca den tre os in te gran tes da Di re to -
ria, e in ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de
no me a ção.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra–
Estru tu ra.)

 MENSAGEM Nº 272, DE 2001
(Nº 1.314/2001, 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 III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 53
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se -
nhor José Ale xan dre No gue i ra de Re sen de, para o
car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal de Trans -
por tes Ter res tres – ANTT.

O Se nhor José Ale xan dre No gue i ra de Re sen de 
é pes soa de re co nhe ci da com pe tên cia para o de sem -
pe nho des sa ele va da fun ção, como se de pre en de do
ane xo “cur ri cu lum vi tae”.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE
(RESUMO)

José Ale xan dre N. Re sen de

Enge nhe i ro Ci vil, com pós-gra du a ção em Fi nan ças
(MBA), atu al men te ocu pa o car go de Di re tor Fi nan ce i -
ro da Ele tro brás – Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A.

Ante ri or men te ocu pou os se guin tes car gos: Di re tor
de Pro je tos Espe ci a is da Ele tro brás – Cen tra is Elé -
tri cas Bra si le i ras S.A., Pre si den te da RFFSA – Rede 
Fer ro viá ria Fe de ral S.A., Di re tor de Re es tru tu ra ção
de Ne gó ci os e Di re tor Co mer ci al e de De sen vol vi -

men to da Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A., Di re tor de
Admi nis tra ção e Fi nan ças da CBTU – Com pa nhia
Bra si le i ra de Trens Urba nos S.A., Di re tor de Enge -
nha ria e De sen vol vi men to da CDRJ – Com pa nhia
Do cas do Rio de Ja ne i ro S.A. e Asses sor do Mi nis -
tro de Mi nas e Ener gia.

Exer ce ain da as se guin tes fun ções: Pre si den te dos
Con se lhos de Admi nis tra ção da Ele tro nor te – Cen -
tra is Elé tri cas do Nor te S.A. e da Ele tro nu cle ar –
Ele tro brás Ter mo nu cle ar S.A., e é mem bro dos Con -
se lhos de Admi nis tra ção da CESP – Com pa nhia
Ener gé ti ca de São Pa u lo S.A., CTEEP – Com pa nhia 
de Trans mis são de Ener gia Elé tri ca Pa u lis ta S.A.,
EPTE – Empre sa Pa u lis ta de Trans mis são de Ener -
gia Elé tri ca S.A., EMAE – Empre sa Me tro po li ta na de 
Águas e Ener gia S.A. e CEEE – Com pa nhia Esta du -
al de Ener gia Elé tri ca S.A.

Exer ceu an te ri or men te as fun ções de Pre si den te do
Con se lho de Admi nis tra ção da CGTEE – Com pa nhia 
de Ge ra ção Tér mi ca de Ener gia Elé tri ca S.A., e foi
mem bro dos Con se lhos de Admi nis tra ção da Ele tro -
brás – Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A., RFFSA
Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A. e AGEF – Rede Fer ro -
viá ria Fe de ral de Arma zéns Ge ra is Fer ro viá ri os S.A.

Pre mi a do em 18 de se tem bro de 1999 em Was hing -
ton, com o Prê mio de Exce lên cia (THE WORLD
BANK AWARDS FOR EXCELLENCE), em de cor -
rên cia de ele i ção re a li za da pelo Ban co Mun di al, en -
tre os ges to res dos pro je tos do BIRD em di ver sos
pa í ses, pelo ge ren ci a men to e con du ção do pro je to
de “Re es tru tu ra ção e Pri va ti za ção da Rede Fer ro -
viá ria Fe de ral S.A. e da FEPASA – Fer ro vi as Pa u lis -
tas S.A.”.

CURRICULUM VITAE

Nome: José Ale xan dre No gue i ra de Re sen de
Na ci o na li da de: Bra si le i ra.
Na tu ra li da de: Belo Ho ri zon te – Mi nas Ge ra is.
Data de Nas ci men to: 1º de se tem bro de 1958.
Fi li a ção: Eli seu Re sen de.

      Di nah No gue i ra de Re sen de.
Esta do Ci vil: Ca sa do, com Ma ria da Con ce i ção de
Mo ra es Re sen de. Dois fi lhos: Mar ce lo Mo ra es Re -
sen de e Edu ar do Mo ra es Re sen de.
Iden ti da de: M-440.684 – SSP/MG.
CPF: 694.826.917-68
Ende re ço Co mer ci al: Av. Pre si den te Var gas 409.
13º an dar, Cen tro, Rio de Ja ne i ro. Te le fo nes: (21)
2514-6435 e 2514-6437.
Esco la ri ca de: Co lé gio San to Iná cio – R.J.. 1º e 2º
gra us.
Gra du a ção: Enge nhe i ro Ci vil, pela Pon ti fí cia Uni ver -



si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro, PUC RJ, em
1982.
Pós-Gra du a ção: MBA em Fi nan ças, pela Esco la de
Pós-Gra du a ção em Eco no mia da Fun da ção Ge tú lio
Var gas, E.P.G.E./F.G.V.

Po si ção Atu al:

ELETROBRÁS – Cen tra is Elé ti cas Bra si le i ras.
 Di re tor Fi nan ce i ro e de Re la ções com Inves ti do res. 
 Pe río do: Des de 20 de no vem bro de 2000.

Expe riên ci as – Pro fis si o na is Ante ri o res:

ELETROBRAS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A
Di re tor de Pro je tos Espe ci a is, exer cen do ain da as
fun ções de Se cre tá rio Exe cu ti vo do PROCEL –  Pro -
gra ma Na ci o nal de Con ser va ção de Ener gia Elé tri ca
Pe río do:De 25 de ou tu bro de 1999 até 29 de ou tu -
bro de 2001 (cu mu la ti va men te a Di re to ria Fi nan ce i ra 
a par tir de 20 de no vem bro de 2000)

RFFSA –  Rede Ferroviária Federal S. A Pre si den te 
Pe río do: De 24 de mar ço de 1998 até 25 de ou tu bro 
de 1999

RFFSA –  Rede Ferroviaria Federal S. A
Di re tor Co mer ci al e De sen vol vi men to, pas san do a
par tir de 6 de se tem bro de 1996 a de no mi nar Di re tor 
de Re es tru tu ra ção de Ne gó ci os, ao adi ci o nar a Su -
pe rin ten dên cia de Re es tru tu ra ção de Ati vos e Pas si -
vos e a Co or de na do ria de De ses ta ti za ção nas ati vi -
da des da Di re to ria

Pe río do: de 28 de abril de 1995 até 23 de mar ço de
1998

CBTU –   Com pa nhia Brasileira de Trens Urbanos
S. A.
Di re tor de Admi nis tra ção e Fi nan ças
Pe río do: de 30 de ju nho de 1994 até 28 de abril de
1995

Companhia Docas do Rio de Janeiro S. A  CDRJ
Di re tor de Enge nha ria, pas san do a par tir de 7 de ju -
lho de 1992 a de no mi nar Di re tor de Enge nha ria e
De sen vol vi men to, ao ab sor ver as ati vi da des das
áre as Co mer ci al e de Pla ne ja men to no es co po da
Di re to ria.
Pe río do: de 30 de maio de 1990 até 30 de ju nho de
1994

CONSPAR –  Engenharia, Consultoria e
Participações LTDA.
Di re tor Téc ni co, de sen vol ven do pro je tos na área de
en ge nha ria ro do viá ria
Pe río do: de 10 de agos to de 1987 até 29 de maio
de 1990

Serveng Civilsan S. A. – Empresas Associadas De
Engenharia.
Di re tor, atu an do nas áre as de en ge nha ria ro do viá ria 
e por tuá ria
Pe río do: de 1º de no vem bro de 1984 até 1º de
agos to de 1987

Ministério das Minas e Energia
Asses sor do Mi nis tro
Pe río do: de 1º de de zem bro de1983 até 30 de ou tu -
bro de 1984

ISHIBRÁS – Ishikawajima do Brasil Estaleiros S. A
Esta giá rio
Pe río do: de 7 de ja ne i ro de 1980 até 29 de fe ve re i ro 
de 1980

ISHITEC –  Con sul to ria, Pla ne ja men to e Pro je tos
Na va is S. A
Esta giá rio
Pe río do: de 15 de se tem bro de 1979 até 7 de ja ne i -
ro de 1980

Par ti ci pa ções em Con se lhos:

CESP –  Companhia Energética de São Paulo S.A
Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção
Pe río do: des de 24 de abril de 2001

CTEEP – Companhia de Transmissão Energia
Elétrica Paulista S.A
Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção
Pe río do: des de 24 de abril de 2001

EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de
Energia Elétrica S.A
Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção
Pe río do:Des de 24 de abril de 2001

EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e  Ener -
gia S.A
Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção
Pe río do: des de 24 de abril de 2001

ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A
Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra ção
Pe río do: des de 17 de abril de 2001

CEEE – Companhia Estadual de Energia Elétrica
S.A
Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção
Pe río do: des de 5 de abril de 2001.

CNPE –  Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca.
Vin cu la do à Pre si dên cia da Re pú bli ca.
Co or de na dor do Co mi tê Téc ni co de Efi ciên cia Ener -
gé ti ca
Pe río do: des de 30 de ou tu bro de 2000



CGTEE – Companhia de Geração Térmica de
Energia Elétrica S.A.
Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra ção.
Pe río do:De 27 de abril de 2000 até 25 de maio de
2001.

ELETRONUCLEAR – Eletrobras Termonuclear S.A
Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra ção.
Pe río do:Des de 16 de de zem bro de 1999.

CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica.
Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção.
Pe río do:De 17 de no vem bro de 1999 até 25 de maio 
de 2001.

ELETROBRAS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A
Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção.
Pe río do:De 25 de ou tu bro de 1999 até 18 de abril
de 2000

RFFSA – Rede Ferroviária Fe de ral S.A
Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção.
Pe río do: De 24 de mar ço de 1998 até 25 de ou tu bro 
de 1999.

SESEF – Serviço Social das Estradas de Ferro.
Pre si den te do Con se lho De li be ra ti vo.
Pe río do:De 24 de mar ço de 1998 até 25 de ou tu bro
de 1999.

AGEF – Rede Fe de ral de Arma zéns Ge ra is Fer ro vi -
a ri os S. A
Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção.
Pe río do: De 21 de ja ne i ro de 1997 até 9 de no vem -
bro de 1999.

METROFOR – Con sór cio do Trem Me tro po li ta no de
For ta le za.
Mem bro do Con se lho Cu ra dor.
Pe río do:De 10 de agos to de 1996 até 10 de agos to
de 1997

Con se lho Co or de na dor das Ações Fe de ra is no Rio
de Ja ne i ro.
Vin cu la do à Pre si dên cia da Re pú bli ca.
Mem bro do Con se lho no Pro gra ma de Implan ta ção
do Por to de Se pe ti ba.
Pe río do:De 26 de maio de 1995 até 30 de se tem bro
de 1998.

SESEF – Ser vi ço So ci al das Estra das de Fer ro.
Mem bro do Con se lho De li be ra ti vo.
Pe río do:De 30 de ju nho de 1994 até 30 de ju nho de
1995.

Pre mi a ções:
The World Bank Awards For Excel len ce.

Pre mi a do em 18 de se tem bro de 1999 em Was -
hing ton, com o “Prê mio de Exce lên cia” em de cor rên cia 
de ele i ção re a li za da pelo “Bo ard” do Ban co Mun di al,
en tre os ges to res dos pro je tos do BIRD em di ver sos
pa í ses, pelo ge ren ci a men to e con du ção do pro je to de
“Re es tru tu ra ção e Pri va ti za ção da Rede Fer ro viá ria
Fe de ral S.A. e da Fe pa sa– Fer ro vi as Pa u lis tas S.A”.

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Men sa gem de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí -
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De -
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de 
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 53. A Di re to ria da ANTT será com pos ta por

um Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res e a Di re to ria da
ANTAQ será com pos ta por um Di re tor-Ge ral e dois Di -
re to res.

§ 1º Os mem bros da Di re to ria se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va -
do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos a
se rem exer ci dos, e se rão no me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
nos ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º O Di re tor-Ge ral será no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca den tre os in te gran tes da Di re to -
ria, e in ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de
no me a ção.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

de ral:
....................................................................................

III – a pro var pre vi a men te, por voto se cre to,a
pós ar güi ção pú bli ca, a  es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................



MENSAGEM Nº 273, DE 200
(Nº 1.315/2001, 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 III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 53
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se -
nhor Luiz Afonso dos Santos Senna, para o car go de
Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res -
tres – ANTT.

O Se nhor Luiz Afon so dos San tos Sen na é pes -
soa de re co nhe ci da com pe tên cia para o de sem pe nho 
des sa ele va da fun ção, como se de pre en de do ane xo
‘cur ri cu lum vi tae”.

Bra sí lia, 5 de De zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE
RESUMIDO

Nome: Luiz  Afon so dos San tos Sen na

For ma ção: PhD em Trnnspor tes pela Uni ver sity of -
Le eds. Ingla terr ra (1994)
Mes tre em Trans por tes pela COPPE/UFRJ (1988)
Enge nhe i ro Ci vil pela UFRGS (1980)

Expe riên cia Pro fis si o nal:
Vice-Di re tor – Esco la de Enge nha ria da UFRGS (Di -
re tor Prof. Jar bas Mi li tits ki 1997-2001)

Co or de na dor do Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em
Enge nha ria de Pro du ção da UFRGS (2001-...)

Di re tor da Asso ci a ção Na ci o nal de Pes qui sa e Ensi -
no em Trans por tes – ANPET (1996-1998)

Afi vi da des de Con sul to ría e Asses so ria na área de
Trans por tes
Atu a ção em pla ne ja men to e eco no mia dos trans por -
tes
Par ti ci pa ção em es tu dos de de man da por trans por te 
me tro viá rio no Bra sil (TRENSURB) e em pa í ses
como Peru (Lima), Mé xi co (Ci u dad de Me xi co e Ti -
1u a na) e Co lôm bia (Bo go tá e Cáli)

Estu dos de de man da por ro do vi as con ces si o na das
à ini ci ca ti va pri va da no Bra sil (São Pa u lo e Rio
Gran de do Sul) e em pa í ses como Peru (Lima), Mé -
xi co (Ci u dad de Me xi co e Aca pul co), Co lôm bia (Bo -
go tá e Cos ta Rica (San José).

Estu do de ava li a ção do im pac to do pro gra ma de
con ces sões ro do viá ri as à ini ca ti va pri va da no Rio
Gran de do Sul (1999), es tu dos re a li za dos para o

DAER/RS e Se cre ta ria dos Trans por tes do Rio
Gran de do Sul.

Par ti ci pa ção em es tu do so bre pri va ti za ção da Rede
Fer ro viá ria Fe de ral, ana li san do a de man da po ten ci al 
da fer ro via, par te de es tu do para o BNDES (1993)

Estu dos de de man da por trans por te pú bli co em es -
ta dos como Rio Gran de do Sul (Tren surb), São Pa u -
lo (Ve í cu lo Leve so bre Pne us), Rio Gran de do Nor te 
(Sis te mas de trans por te co le ti vo por ôni bus), Ala goa 
(in te ra ção en tre trans por te e uso do solo) e Pi a uí
(trans por te co le ti vo por ôni bus).

Par ti ci pa ção em es tu do para a Ha bi tat/Na ções Uni -
das, so bre ex pe rièn cia bra si le i ra com a mo da li da de
ôni bus ope ran do em vias se gre ga das.

Ati vi í des de pla ne ja men to e en ge nha ria ro do viá ria
junto a em pre sas como Eco plan, STE e Mag na
Enge nha ria (Rio Gran de do Sul);

Ati vi da des de cons tru ção ci vil em Por to Ale gre
(1980/1983).

Ati vi da des Do cen tes na Esco la de Enge nha ria da
UFRGS jre as de pla ne ja men to e eco no mia dos
trans por tes
Pro fes sor do cur so de gra du a ção em Enge nha ria Ci -
vil:
Pro fes sor dos cur sos de Mes tra do e Dou to ra do –
Pro gra ma de Pós-gra du a ção em Enge nha ria, de
Pro du ção;
Ori en ta dor de te ses de Dou to ra do e Mes tra do.

Ati vi da des Do cen tes
Mem bro de ban cas exa mi na do ras de do cên cia,
mes tra do e dou to ra do na UFRGS,LTFSC,UNB,
USP, UFMG e UFRJ

Con sul tor tic ní co do CNPq, CAPES/Mi nís té rio da
Edu ca ção, e FAPERGS (Fun da ção de Ampa ro à
Pes qui sa do Rio Gran de do Sul)

Au tor e co–au tor de apro xi ma da men te 40 ar ti gos pu -
bli ca dos em con gres sos na ci o na is e in ter na ci o na is,
jor na is e re vis tas téc ni cas do país e do ex te ri or, jor -
na is de cir cu la ção re gi o nal e na ci o nal, e ca pí tu los
de li vros na ci o na is e in ter na ci o na is;

Par ti ci pa ção em cor po edi to ri al de re vis tas como
Trans por tes (da ANPE’I) e re fe ree de re vis tas como
Re vis ta de Pes qui sa Ope ra ci o nal e Co le tâ nea Po li -
téc ni ca (USP);

Dou to ra do na Ingla ter ra, Insti tu te for Tran sort Stu di es,
Uni ver sity of Le eds (1988/1993). Tese Users’Response
to Tra vei Time Va ri a bi lity.



Mes tra do na COPPE/ Uni ver si da de Fe de ral do Rio
de Ja ne i ro (1994-1988).
Tese: Trans fenbtltda de de Mo de los Com por ta men -
ta is De sa gre ga dos

Par ti ci pan te do Cur so “Infras truc tu re in a Mar ket
Eco nomy”, cur so para exe cu ti vos de go ver nos, or -
ga nis mos de fi nan ci a men to in ter na ci o na is e ins ti tu i -
ções e em pre sas pri va das onde fo ram ana li sa dos
ca ses re la ci o na das ao Fi nan ci a men to e Ges tão de
Infra-Estru tu ra (trans por tes, ener gia, te le co mu ni ca -
ções, águas, etc), e a par ti ci pa ção pri va da nos in -
ves ti men tos. 
Har vard Uni ver sity – JF ICen nedy Scho ol of Go vern -
ment – USA – Ju lho de 2001.

Mem bro de Con se lhos
Con se lho de Infra-Estru tu ra da FIERGS – GTT–
Gru po Te má ti co de Trans por tes (1999 – ...)
Con se lho De li be ra ti vo da So ci e da de de Enge nha ria
do Rio Gran de do Sul (2001 – ...)
Con se lho Ro do viá rio – DAER (1995-1998)
Con se lho de Pla ne ja men to da CIENTEC (1997-...)

Prê mi os Re ce bi dos

Enge nhe i ro do Ano 2000 – Arca Pú bli ca, con ce di do
pela So ci e da de de Enge nha ria do Rio Gran de do Sul;
Pré mio Con fe de ra ção Na ci o nal de Trans por tes –
Prê mio CNT de pro du ção ci en tí fi ca con ce di do no
XIII con gres so da ANPET, 1999:

Da dos Pes so a is: Nome:Luiz Afon so dos San tos
Sen na
Fi li a ção – Jor ge Sen tia e Eu ni ce Rosa dos San tos
Sen tia
RG – 1003387501 SSP/RSCPF – 20968604072
Esta do Ci vil – Ca sa do
Ende re ço Re si den ci al: Rua Gas tão Englert 280/
403, Por to Ale gre – RS
CEP: 91360-210
Fone re si den ci al: xx – 51 -33612687
E-mail: lsen na@ter ra.com.br
Ende re ço Co mer ci al:
Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul – Esco -
la de Enge nha ria -
Pro gra ma de Pós Gra du a ção em Enge nha ria de
Pro du ção – PPGEP
Pra ça Argen ti na 9 Por to Ale gre – RS
CEP:90040-020Fo ne co mer ci al: xx – 51 – 33163596
E-mail – lsen na@vor tex.ufrgs.br
Fax :xx – 51 – 33625708
Fax:xx – 51 -33164007

LEI Nº 10.233, DE 6 DE JUNHO DE 2001

Men sa gem de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po li -
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De -
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de 
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 53. A Di re to ria da ANTT será com pos ta por

um Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res e a Di re to ria da
ANTAQ será com pos ta por um Di re tor-Ge ral e dois Di -
re to res.

§ 1º Os mem bros da Di re to ria se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va -
do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos a
se rem exer ci dos, e se rão no me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
nos ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º O Di re tor-Ge ral será no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca den tre os in te gran tes da Di re to -
ria, e in ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de
no me a ção.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do

Fe de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te,por voto se cre to,a pós
ar güi ção pú bli ca,a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra–
Estru tu ra.)

MEN SA GEM Nº 274, DE 2001
(Nº 1.317/2001 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 III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 53
da Lei n2 10.233, de 5 de ju nho de 2001, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se -
nhor NOBORU OFUGI, para o car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres – ANTI.



O Se nhor No bo ru Offi gi é pes soa de re co nhe ci -
da com pe tên cia para o de sem pe nho des sa ele va da
fun ção, como se de pre en de do ane xo Cur ri cu lum Vi -
tae.

Bra si lia,5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Nome: No bo ru Ofu gi
Data de Nas ci men to: 28 de de zem bro de 1948
Fi Ii a ção: Yos hio Ofu gi e Su zue Hi ra ta Ofu gi
RG: 260.391 SSP/DF
CPF: 029.122.281-15
Ende re ço: SQS 309 – BI.”E” – Ap.303
Te le fo ne: 443-4513

For ma ção Pro fis si o nal:
Enge nhe i ro Ci vil – Uni ver si da de de Bra sí lia –UnB –
Bra sí lia-1 975 
Mes tra do em Enge nha ria de Trans por tes – Insti tu to
Mi li tar de Enge nha na-IME-Rio de .Ja ne i ro-1981
Cur so de Pri va ti za ção e Re gu la ção de Trans por tes
– Ban co Mun di al e Uni ver si da de de Las Pal mas –
Las Pal mas/Espa nha– abril/99
Cur so de Espe ci a li za ção – Esta tís ti ca para o Pla ne -
ja men to – ICAT/UDF – Bra sí lia – 1977.

Fun ções Exer ci das:
ju nho/94 a  – Di re tor Téc ni co do GEIPOT
ju nho/94 a – Subs ti tu to do Di re tor-Pre si den te do
GEIPOT
jun/2000 a – Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra -
ção da Com pa nhia Do cas do Espí ri to San to –
CODESA
~maio/94 a maio/2000 – Pre si den te do Con se lho de
Admi nis tra ção da Com pa nhia Do cas do Pará – CDP
1995 a 1998 – Re pre sen tan te do Mi nis té rio dos
Trans por tes no Gru po Exe cu ti vo para Mo der ni za ção 
dos Por tos – GEMPO
jan/94 a ju nho/94 – Se cre tá rio Adjun to da Se cre ta ria 
de Pro du ção do Mi nis té rio dos Trans por tes

abril/93 a jan/94 – Se cre tá rio Adjun to da Se cre ta ria
de Pla ne ja men to do Mi nis té rio dos Trans por tes
maio/92 a jan/93 – Subs ti tu to do Di re tor-Pre si den te
do GEIPOT
maio/92 a abril/93 – Di re tor Téc ni co do GEIPOT
mar ço/92 a maio/92 – Che fe do De par ta men to de
Estu dos e Pro je tos – GEIPOT
ju nho/91 a mar ço/92 – Subs ti tu to do Su pe rin ten den -
te de Pla ne ja men to Estra té gi co – SPLA –  GEIPOT
dez/GO a mar ço/92 – Ge ren te da Ge rên cia de Pla -
ne ja men to Nor ma ti vo – Ge nor–  GEIPOT
nov/90 a mar ço/92 – Ge ren te da Ge rên cia de Pla ne -

ja men to Estra té gi co Ge pes-GEIPOT
dez/89 a ju lho/90 – Subs ti tu to do Su pe rin ten den te
de Pro gra ma ção da Ope ra ção e Pro je -
tos-SOPE-GEIPOT
ju lho/90 a nov/90 – Che fe de Di vi são do De par ta -
men to Na ci o nal de Trans por te Ro do viá rio-Mi nis té rio
dos Trans por tes
fev/87 a ju lho/9O – Ge ren te da Ge rên cia de Estu dos 
Ope ra ci o na is  – Ge o pe-GEIPOT
1976/1986 – Enge nhe i ro,Che fe e Co or de na dor de
vá ri os es tu dos e pro je tos do GEIPOT
1976– Enge nhe i ro con cur sa do da Empre sa Bra si le i -
ra de Pla ne ja men to de Trans por tes-GEIPOT

Bra si lia,05 de de zem bro de 2001.

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Men sag em de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí -
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De -
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de 
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 53. A Di re to ria da ANTI será com pos ta por

um Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res e a Di re to ria da
ANTAQ será com pos ta por um Di re tor-Ge ral e dois Di -
re to res.

§ 1º Os mem bros da Di re to ria se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va -
do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos a
se rem exer ci dos, e se rão no me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
nos ter mos da alí nea f do in ci so III do ad. 52 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º O Di re tor-Ge ral será no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca den tre os in te gran tes da Di re to -
ria, e in ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de
no me a ção.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art.. 52.  Com pe te pri va ti va men te ao Se na do 

F ede ral:
....................................................................................

III – a pro var pre vi a men te, por voto secre to, após
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................



f) Ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar:
....................................................................................

MENSAGEM Nº 275, DE 2001
(Nº 1.318/2001, 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 III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 53
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome da Se -
nho ra Anâ lia Fran cis ca Fer re i ra Mar tins, para o car go
de Di re tor da Agên cia 7Na ci o nal de Trans por tes Ter -
res tres – ANTT.

A Se nho ra Aná lia Fran cis ca Fer re i ra Mar tins é
pes soa de re co nhe ci da com pe tên cia para o de sem -
pe nho des sa ele va da fun ção, como se de pre en de do
ane xo “cur ri cu lurn vi tae”.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Simplificado

Da dos Pes so a is: Nome:Ana lia Fran cis ca Fer re i ra
Mar tins
Data do nas ci men to: 18 de mar ço de 1955
Fi li a ção: José Fer re i ra Neto

    Ma ria Fre i re Bar bo sa
Na ci o na li da de: bra si le i ra
Esta do Ci vil: se pa ra da
Re si dên cia: Rua Pru den te de Mo ra is, 699 apto 204
Tel: (021) 2247 3867/2287-7455
E.mail:ana lia~rffsa.gov.br
CEP – 22420-041 Rio de Ja ne i ro Ca re i ra de Iden ti -
da de: 317.160– SSP/DF
CPF:188.920.276-20

2. Esco la ri da de
Ba cha rel em Ciên ci as Eco nô mi cas pela Uni ver si da -
de de Bra sí lia – Bra si lia (DF) Pe río do: ju lho/73 a fe -
ve re i ro/77

3. For ma ção Pro fis si o nal
Téc ni ca de Pla ne ja men to e Pes qui sa, do Insti tu to de 
Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da  – IPEA.
•Asses so ra da Se cre ta ria de Co or de na ção e Con -
tro le das Empre sas Esta ta is – SEST. de mar ço de
1979 a ju lho de 1980, res pon sá vel pela ela bo ra ção e 
acom pa nha men to de or ça men tá rio de vá ri as em pre -
sas es ta ta is
• Ocu pan te de Fun ção de Asses so ra men to Su pe ri or,
de ju lho de 1987 a no vem bro de 1988, lo ta da na

SEST.
• Asses so ra na SEST/SEPLAN, de 01,11.88 a
14.03.90.
• Che fe de Di vi são – DAS (Di re ção e Asses so ra -
men to Su pe ri or) 101.3, de 30.04.90 a 3.12.92 na
Se cre ta ria de Co or de na ção e Con tro le das Empre -
sas Esta ta is – SEST.
• Co or de na do ra-Ge ral das áre as de Po lí ti ca Sa la ri al 
e de Orça men to da SEST, no pe río do de 13.12.92 a 
20.08.96.
• Di re to ra e Se cre tá ria-Adjun ta da Se cre ta ria de Co or -
de na ção e Con tro le das Empre sas Esta ta is – SEST, 
no pe río do de 20.08.96 a 31.12.98.
• Di re to ra do De par ta men to de Co or de na ção e Con -
tro le das Empre sas Esta ta is – SEST, da Se cre ta -
ria-Exe cu ti va do Mi nis té rio do Orça men to e Ges tão,
no pe río do 01,01.98 a 08.05.99.
• Di re to ra da Fi nan ci a do ra de Estu dos e Pro je tos –
FINEP, de 07.05.99 a 16.11.99.
• Pre si den te da Rede Fer ro viá ria Fe de ral 5/A –
RFFSA, 19.11.99 a 17.12.99.
• Li qui dan te da Rede Fe de ral de Arma zéns Ge ra is
Fer ro viá rio – no vem bro de 1999 até á sua ex tin ção
em abril de 2001.

4. Par ti ci pa ção em Con se lhos:
• Mem bro do Con se lho Di re tor da Empre sa Bra si le i -
ra de Ae ro náu ti ca – EMIBRAERPe río do: ju lho/93 a
ja ne i ro/95.
• Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção da Cen tra is 
Elé tri cas do Sul do Bra sil S..A. – ELETROSUL
Pe río do:ju lho/93 aja ne i ro/95.
•Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção da
TELEMIG Ce lu lar S.A.
Pe río do: fe ve re i ro a de zem bro/98.
•Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção da
TELEMIG Ce lu lar Par ti ci pa ções S.A.
Pe río do: maio a ju lho/98.
•Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção da TELE
CENTRO SUL Par ti ci pa ções S.A.
Pe río do: maio a ju lho/98.
• Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção de Fur nas
Cen tra is Elé tri cas S.A. Pe río do: agos to/93 a mar ço
de 2000.
• Mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção da
EMGEA – Empre sa Ges to ra de Ati vos.
Pe río do: a par tir de ju nho/2001.

5. Fun ção Atu al
 • Li qui dan te da Rede Fer ro viá ria Fe de ral S/A –
RFFSA, a par tir de 17.12.1999.



LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Men sa gem de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio trans por tes e ter -
res tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte -
gra ção de Po li ti cas de Trans por te, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res -
tres, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal
de Infra-Estru tu ra de Trans por tes, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
 Art . 53. A Di re to ria da ANTT será com pos ta por

um Di re tor-Ge ral e dois Di re to res.
....................................................................................

§ 1º Os mem bros da Di re to ria se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va -
do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos a
se rem exer ci dos, e se rão no me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
nos ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º o Di re tor-Ge ral será no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca den tre os in te gran tes da Di re to -
ria, e in ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de
no me a ção.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

II –  a pro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a e es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res e ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-
Estru tu ra.)

MENSAGEM Nº 276, DE 2001
(Nº 1.319,/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 sio III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 85 
e 88 da |Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a
re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 
de se tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de
Vos sas Exce lên ci as o nome do Se nhor Fran cis co de
Pa u la Ma ga lhães Go mes, para o car go de Di re or-Ge -

ral do De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes – DNIT.

O Se nhor Fran cis co de Pa u la Ma ga lhães Go -
mes é pes soa de re co nhe ci da com pe tên cia para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, como se de pre -
en de do ane xo “cur ri cu lum Vi tae”,

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Fran cis co De Pa u la Ma ga lhãe5 Go mes

Nas ci do em 22 de maio de 1936, em Belo Ho ri zon te 
– MG.
Fi lho de Fran cis co de Assis Ma ga lhães Gor nes e
Ma ria Cla ra Bir chal Ma ga lhães Go mes.
Car te i ra de Iden ti da de N0 606.402 SSP – DF e CPF 
Nº 012 060 607-00.
Ca sa do com Ma ria Lu i za Bar bo sa Ma ga i hães Go -
mes.
Re si den te à SQS 111 – Blo co D – Apar ta men to 503
– Bra sí lia – DF.
Enge nhe i ro Ci vil, for ma do em de zem bro de 1959,
pela Esco la de Enge nha ria da Uni ver si da de Fe de ral 
de Mi nas Ge ra is.
Fun ci o ná rio de car re i ra da USIMINAS – Usi nas Si -
de rúr gi cas de Mi nas Ge ra is SA e, pos te ri or men te,
do GEIPOT – Empre sa Bra si le i ra de Pla ne ja men to
de Trans por tes.
Apo sen ta do em mar ço de 2000.
Fun ções Exer ci das
Di re tor de Su per vi são e Acom pa nha men to do
GEIPOT.
Des de agos to de 1994– Bra sí lia.
Se cre tá rio de Pro du ção do Mi nis té rio dos Trans por -
tes.
De ja ne i ro a agos to de 1994 – Bra si lia
Se cre tá rio de Pro du ção Adjun to do Mi nis té rio dos
Trans por tes.
De agos to de 1993 a ja ne i ro de 1994– Bra sí lia.
Che fe de Ga bi ne te do Mi nis tro da Fa zen da.
De mar ço a ju nho de 1993 – Bra si lia.
Che fe da Asses so ria Inter na ci o nal do GEIPOT.
De ju lho de 1992 a mar ço de 1993. – Bra si lia.
Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os do Mi nis té rio de Infra-Estru tu ra.
De abril de 1991 a abril de 1992. –Bra sí lia.
Asses sor do Mi nis tro da Infra-Estru tu ra.
De fe ve re i ro a abril de 1991. – Bra sí lia.
Di re tor-Adjun to do De par ta men to Na ci o nal de
Trans por tes Ro do viá ri os do Mi nis té rio da
Infra-Estru tu ra.
De maio de 1990 a fe ve re i ro de 1991. – Bra si lia.



Co or de na dor Téc ni co do De par ta men to Na ci o nal de 
Trans por tes Ro do viá ri os do Mi nis té rio da
Infra-Estru tu ra.
De abril a maio de 1990.– Bra si lia. Pre si den te do
GEIPOT.
De ju lho de 1989 a mar ço de 1990.–  Bra sí lia.
Su pe rin ten den te de Co or de na ção Ge ral da Pre si -
dên cia do GEIPOT. De se tem bro de 1988 a ju lho de 
1989. – Bra si lia
Asses sor da Pre si dên cia do GEIPOT. – De maio de
1985 a se tem bro de 1988.– Bra si lia.
Se cre tá rio de Trans por tes Ter res tres do Mi nis té rio
dos Trans por tes. De de zem bro de 1982 a abril de
1985. – Bra si lia.
Di re tor Téc ni co do GEIPOT.
De fe ve re i ro de 1975 a de zem bro de 1982.– Bra sí lia.
-Asses sor do Di re tor de De sen vol vi men to da
USIMINAS. De maio de 1974 a ja ne i ro de 1975. –
Rio de Ja ne i ro.
Di re tor de Pla ne ja men to do DNER.
De ju nho de 1972 a abril de 1974. – Rio de Ja ne i -
ro.-Asses sor do Di re tor-Ge ral do DNER.
De mar ço de 1969 a ju nho de 1972. – Rio de Ja ne i ro.
Asses sor do Sub di re tor Téc ni co do DNER.
De no vem bro de 1967 a mar ço de 1969. – Rio de
Ja ne i ro.
Che fe da Di vi são de Pla ne ja men to de Trans por tes
da USIMINAS.
De se tem bro de 1966 a no vem bro de 1967.– Belo
Ho ri zon te.
Enge nhe i ro do GEIPOT.
De ja ne i ro a agos to de 1966. – Belo Ho ri zon te.
Che fe da Di vi são de Pla ne ja men to de Trans por tes
da USIMINAS. De ju nho a de zem bro de 1965. –
Belo Ho ri zon te
Che fe de Se ção de Infra-Estru tu ra do De par ta men to 
de USIMINAS.
De abril de 1962 a maio de 1965.– lpa tin ga – MG.
Enge nhe i ro do De par ta men to de Enge nha ria da
USIMINAS. De fe ve re i ro de 1960 a mar ço de 1962–
Ipa tin ga – MG.
Enge nha ria
Mem bro dos Con se lhos de Admi nis tra ção da Com pa -
nhia Do cas do Espí ri to San to, da Empre sa de Na ve -
ga ção Lloyd Bra si le i ro, da Rede Fer ro viá ria Fe de ral
SA, da Empre sa de Por tos do Bra sil e da Com pa -
nhia de De sen vol vi men to do Vale do Sao Fran cis co.
Mem bro de de le ga ções bra si le i ras para ne go ci a -

ções so bre trans por tes no âm bi to do Mer co sul e
Amé ri ca do Sul.
Mem bro de de le ga ções bra si le i ras para ne go ci a -
ções in ter na ci o na is de trans por tes
Mem bro de de le ga ções bra si le i ras para ne go ci a ções
de fi nan ci a men tos com or ga nis mos in ter na ci o na is.
Vi si tas téc ni cas so bre trans por tes á Ale ma nha,
Esta dos Uni dos, Fran ça, Ho lan da, Ingla ter ra, Ja pão
e Su í ça.

Bra si lia, ou tu bro de 2001.

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Men sag em de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí -
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de 
Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o -
nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 85. O DNIT Será din gi do por um Con se lho

de Admi nis tra ção e uma Di re to ria com pos ta por um
Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res.
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. (VETADO)
....................................................................................

Art. 88. Os Ii re to res de ve rão ser bra si le i ros, ter
ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni -
ver si tá ria, ex pe riên cia pro fis si o nal com pa tí vel com os 
ob je ti vos, atri bu i ções e com pe tên ci as do DNIT e ele -
va do con ce i to no cam po de suas es pe ci a li da des, e
se rão in di ca dos pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans -
por tes e no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº  2.217-3
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res -
tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra -
ção de Po lí ti cas de Trans por te, a Agên cia 
Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.



“Art, 85-A. Inte gra rá a es tru tu ra or ga ni za ci o nal
do DNIT uma Pro cu ra do ria-Ge ral, uma Ou vi do ria,
uma Cor re ge do ria e uma Au di to ria.” (NR)

“Art. 85-B. A Pro cu ra do ria-Ge ral do DNIT com -
pe te exer cer a re pre sen ta ção ju di ci al da au tar quia.”
(NR) “Art. 85-O. À tku di to ria do DNIT com pe te fis ca li -
zar a ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al da 
au tar quia

Pa rá gra fo úni co. O au di tor do DNIT será in di ca -
do pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e no me a -
do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.” (NR)

“Art. 85-D. À Ou vi do ria do DNIT com pe te:
I – re ce ber pe di dos de in for ma ções, es cla re ci -

men tos e re cla ma ções afe tos à au tar quia e res pon der 
di re ta men te aos in te res sa dos;

II – pro du zir, se mes tral men te e quan do jul gar
opor tu no, re la tó rio cir cuns tan ci a do de suas ati vi da -
des e en ca mi nhá-lo à Di re to ria-Ge ral e ao Mi nis té rio
dos Trans por tes.” (NR)

...........................................................................
“Art 88 ................................................................
Pa rá gra fo úni co. As no me a ções dos Di re to res

do DNIT se rão pre ce di das, in di vi du al men te, de apro -
va çao pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do 
in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção.” (NR)
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va tí va men te ao Se na do Fe -

de ral:
....................................................................................

III –  apro var pre vi a men te, por voto se cre to,
após ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra–
Estru tu ra.)

MENSAGEM Nº 277, DE 2001
(Nº 1.320/2001, 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 III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do cor nos arts. 85
e 88 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a
re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 
de se tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de

Vos sas Exce lên ci as o nome do Se nhor Lu zi el Re gi -
nal do de Sou za, para o car go de Di re tor do De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes –
DNIT.

O Se nhor Lu zi el Re gi nal do de Sou za é pes soa
de re co nhe ci da com pe tên cia para o de sem pe nho
des sa ele va da fun ção, como se de pre en de do ane xo
“cur ri cu lum vi tae”.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Nome: Lu zi el Re gi nal do de Sou za

Data de Nas ci men to: 23 de De zem bro de 1952

Na tu ra li da de: Rio de Ja ne i ro

Esta do Ci vil: Ca sa do

Te le fo ne: 061 3154166

Car te i ra de Iden ti da de : 44749 – O CREAIRJ

CPF: 337077.317-15

Fi li a ção: Má rio José de Sou za e Ma ria José de Sou -
za

For ma ção Pro fis si o nal
Enge nhe i ro Ci vil for ma do em 1979
Espe ci a Ii za ção em Enge nha ria Eco nó mi ca – 1982

Expe riên cia Pro fis si o nal
– Exe cu ção de obras de in fra-es tru tu ra jun to a Pe -
tro brás –  1978/1980
– Asses so ria téc ni ca e ad mi nis tra ti va ao DNER –
De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem
– Ingreü so no DNER em 1982 como fun ci o ná rio pú -
bli co

Ati vi da des De sen vol vi das no DNER
– Na Di vi são de Me lho ra men tos e Res ta u ra ções as -
ses so rou as obras re a li za das nos Esta dos da Ba hia. 
Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e Pa ra na.
– Na Di re to ria Ge ral de sen vol veu e im plan tou o Re -
la tó rio de Acom pa nha men to Fí si co-Fi nan ce i ro dos
Pro gra mas de Obras e Ma nu ten ção afe ta-s a an ti ga
Di re to ria de Obras.
– Asses so rou os Di re to res Ge ral e Exe cu ti vo em to -
das as ques tões de in te res se do DNER des ta can -
do-se:

a) Acom pa nha men to fí si co das obras e os seus
re fle xos or ça men tâ ri os.

b) Au xí lio nas re u niões de ca rá ter or ça men tá rio
e acom pa nha men to de sua efe ti va im ple men ta ção.



c) Acom pa nha men to de Con vé ni os de Obras
De le ga das aos Esta dos.

– Ne go çi a ção, im ple men ta ção e acom pa nha -
men to dos se guin tes con tra tos de em prés ti mos ex ter -
nos:

A) 61/lC-BR, 91/lC-aR e 62O/SF-BR, to dos com
o BID-Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, vi -
san do exe cu tar um Pro gra ma Emer gen ci al de Re cu -
pe ra ção Ro do viá ria no Nor des te.

b) 767/00 e 975100-BR, com o BID, para du pli -
car e res ta u rar a ro do via Fe mão Dias que liga São Pa -
u lo a Belo Ho ri zon te.

C) 904/OC-BR, com o BID, para du pli car e res ta -
u rar a li ga ção ro do viá ria São Pa u lo –  Cu ri ti ba –  Flo ri -
a nó po lis (Cor re dor do Mer co sul).

d) Ja pan Bank for lnte ma ti o nal 000pe ra ti on –
JBIC para du pli car e res ta u rar a Ro do via Fer não Dias
e o Cor re dor do Mer co sul.
Os con tra tos de em prés ti mos para a du pli ca ção e
res ta u ra ção da ro do via Fe mão Dias e da li ga ção São 
Pa u lo-Cu ri ti ba-Flo ri a nó po lis, atin gem a quan tia de
US$2,4 bi lhões e vi sam re a li zar 1.270km de obras.
Atu al men te exer ce, tam bém, as ne go ci a ções jun to
ao 810 para ob ten ção de fi nan ci a men to para as
obras de du pli ca ção e res ta u ra ção da
BR-101/SCIRS, tre cho Flo ri a nó polis-Osó rio que, es -
ti ma-se, atin gi rá o va lor glo bal de US$1 bi lhão.

Fun ções Exer ci das no DNER
– Co or de na dor do Sis te ma de Arre ca da ção
– Asses sor da Di re to ria Exe cu ti va
– Asses sor da Di re to ria Ge ral
– Assis ten te da Asses so ria Téc ni ca da Di re to ria

Ge ral
– Pre siden te da Uni da de de Ge rên cia dos Pro je -

tos de Du pli ca ção e Res ta u ra ção da
Ro do via Fe mão Dias e Uga ção São Pa u lo –

Ctsi i ti ba – Flo ri a nó po lis (Cor re dor do Mer co sul).
Bra sí lia, no vem bro de 2001.

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Men sa gem de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí -
ti cas de Trans por te a Agên cia Na ci o nal de 
Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o -
nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 85. O DNIT será di ri gi do por um Con se lho

de Admi nis tra ção e uma Di re to ria com pos ta por um
Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res.
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co (VETADO)
....................................................................................

Art. 88. Os Di re to res de ve rão ser bra si le i ros, ter
ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni -
ver si tá ria, ex pe riên cia pro fis si o nal com pa ti vel com os
ob je ti vos, atri bu i ções e com pe tên ci as do DNIT e ele -
va do con ce i to no cam po de suas es pe ci a li da des, e
se rão in di ca dos pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans -
por tes e no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

MEDIDA PROVISÓRIA N0 2.217-3
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res -
tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra -
ção de Po lí ti cas de Trans por te, a Agên cia 
Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Art. 85-A. Inte gra rá a es tru tu ra or ga ni za ci o nal
do DNIT uma Pro cu ra do ria-Ge ral, uma Ou vi do ria,
uma Cor re ge do ria e uma Au di to ria.” (NR)

Art. 85-B. À Pro cu ra do ria-Ge ral do DNIT com -
pe te exer cer a re pre sen ta ção ju di ci al da au tar quia.”
(NR)

“Art.. 85-C. À Au di to ria do DNIT com pe te fis ca li -
zar a ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al da 
au tar quia.

Pa rá gra fo úni co. O au di tor do DNIT será in di ca -
do pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e no me a -
do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.” (NR)

“Art. 85-D. À Ou vi do ria do DNIT com pe te:

I – re ce ber pe di dos de in for ma ções, es cla re ci -
men tos e re cla ma ções afe tos á au tar quia e res pon -
der di re ta men te aos in te res sa dos;

II – pro du zir, se mes tral men te e quan do jul gar
opor tu no, re la tó rio cir cuns tan ci a do de suas ati vi da -
des e en ca mi nhá-lo á Di re to ria-Ge ral e ao Mi nis té rio
dos Trans por tes.” (NR)
....................................................................................



“Art. 88 .. ............................................................
Pa rá gra fo úni co. As no me a ções dos Di re to res

do DNIT se rão pre ce di das, in di vi du al men te, de apro -
va ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do 
in ci so III do ad. 52 da Cons ti tu i ção.” (NR)

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

MENSAGEM Nº 278, DE 2001
(Nº 1321/2001, 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 III, alí nea f,

da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 85 e
88 da Lei n9 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a re da -
ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de se -
tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de Vos sas
Exce lên ci as o nome do Se nhor Ro gé rio Gon za les
Alves, para o car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o -
nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT.

O Se nhor Ro gé rio Gon za les Alves é pes soa de
re co nhe ci da com pe tên cia para o de sem pe nho des sa
ele va da fim ção, como se de pre en de do ane xo “cur ri -
cu lum vi tae”.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Da dos Pes so a is

Nome: Ro gé rio Gon za les Alves

Data de nas ci men to: 17 de ja ne i ro de 1959

Ida de: 42 anos

Lu gar de nas ci men to: Uru gua i a na – RS

Na ci o na li da de: bra si le i ro

Esta do Ci vil: ca sa do

Fi li a ção: Car los Athay des de Lima Alves e Edna
Gon za les Alves

RG.: 04562086– IFP/RJ
CPF: 553259397-34

Ende re ço Co mer ci al
Se tor de Au tar quia Nor te – qua dra 4– lote 3
Edi fí cio Pa la cio dos trans por tes – DNER
30 an dar – sala 33.190
Bra sí lia– DF
CEP 70040-000

Te le fo ne Co mer ci al: (061) 315 4125

Ende re ço Re si den ci al
Cond. Vi ven das Bela Vis ta, mod. p casa 03
Ba ir ro Gran de Co lo ra do
So bra di nho – DF
CEP 73070– 018

Te le fo ne Re si den ci al: (061) 4859212

Cur sos de For ma ção
Estu dos se cun dá ri os na es co la pre pa ra tó ria da ae -
ro náu ti ca
Bar ba ce na /MG, con clu í do em 1977.
Cur so De Enge nha ria Ci vil na Uni ver si da de Fe de ral
Flu mi nen se – Ni te rói/RJ, con clu í do em 1983.

Expe riên cia Pro fis si o nal
De mai/2001 até pre sen te data – Di re tor Exe cu ti vo,
res pon den do pela di re ção ge ral do DNER.
De nov./96 até a maio 2001 – Enge nhe i ro Che fe da
Di vi são de es tu dos e pro je tos e subs ti tu to do di re tor
de en ge nha ria do De par ta men to Na ci o nal de Estra -
das de Ro da gem – DNER.
De fev.196 até out.196 – en ge nhe i ro che fe da di vi -
são de pla ne ja men to na as ses so ria da di re ção ge ral 
do de par ta men to na ci o nal de es tra das de ro da gem
– DNER.
De jul./94 a fé jan./96 – en ge nhe i ro che fe do ser vi ço 
de pro gra ma ção, cus tos e con tro le na di re to ria de
en ge nha ria do De par ta men to Na ci o nal de Estra das
de Ro da gem – DNER.
De jan./93 a jun.194 – en ge nhe i ro che fe do ser vi ço
de cons tru ção e pa vi men ta ção na di re to ria de en ge -
nha ria do De par ta men to Na ci o nal de Estra das de
Ro da gem – DNER.
De fev./92 a dez./92 – en ge nhe i ro che fe da re si dên -
cia re gi o nal do DNER – r.10/1, em Va ca ria/RS.
De jan./91 a jan./92 – en ge nhe i ro che fe da sub-re si -
dên cia do DNER – sr/3.1, em Ca ra zi nho/RS.
De ago./88 a dez./90 – en ge nhe i ro che fe da se ção
de su per vi são ge ral da re si dên cia do DNER – r.10/2, 
em São Le o pol do/RS.



De fev./87 a jul./88 – en ge nhe i ro no ser vi ço de ma -
nu ten ção do 10º dis tri to ro do vi a rio fe de ral, em Por to
Ale gre/RS.
De ago./86 a jan./87 – en ge nhe i ro no Insti tu to de
Pes qui sas Ro do vi a ri as do DNER IPR, no Rio de Ja -
ne i ro/RJ.
De mai/85 a jun./86 – en ge nhe i ro re si den te na obra
de cons tru ção da du pli ca ção da pon te so bre o Rio
Ver me lho na br-364/MT.
De out/83 a abr/85 – as sis ten te tec ni co na em pre sa
de cons tru ção de obras es pe ci a is – ECEX, no Rio
de Ja ne i ro.
De jan./82 a set./83 – es ta giá rio no la bo ra tó rio de
con tro le tec no ló gi co da em pre sa de cons tru ção de
obras es pe ci a is – ECEX, na Ilha do Fun dão/RJ.

Bra sí lia DF, 24 de ou tu bro de 2001. – Ro gé rio
Gon za les Alves.

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Men sa gem de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti -
cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o -
nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 85. O DNIT será di ri gi do por um Con se lho

de Admi nis tra ção e uma Di re to ria com pos ta por um
Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res.
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. (VETADO)
....................................................................................

Art. 88. Os Drne to res de ve rão ser bra si le i ros, ter 
ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni -
ver si tá ria, ex pe riên cia pro fis si o nal com pa tí vel com os 
ob je ti vos, atri bu i ções e com pe tên ci as do DNIT e ele -
va do con ce i to no cam po de suas es pe ci a li da des, e
se rão in di ca dos pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans -
por tes e no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.217-3
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra -

ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res -
tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra -
ção de Po lí ti cas de Trans por te, a Agên cia 
Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

“Art. 85-A. Inte gra rá a es tru tu ra or ga ni za ci o nal
do DNIT uma Pro cu ra do ria-Ge ral, uma Ou vi do ria,
uma Cor re ge do ria e uma Au di to ria.” (NR)

“Art. 85-B. À Pro cu ra do ria-Ge ral do DNIT com -
pe te exer cer a re pre sen ta ção ju di ci al da au tar quia.”
(NR) “Art. 85-C. À Au di to ria do DNIT com pe te fis ca li -
zar a ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al da 
au tar quia.

Pa rá gra fo úni co. O au di tor do DNIT será in di ca -
do pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e no me a -
do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.” (NR)

“Art. 85-D. À Ou vi do ria do DNIT com pe te:
I – re ce ber pe di dos de in for ma ções, es cla re ci -

men tos e re cla ma ções afe tos ã au tar quia e res pon der 
di re ta men te aos in te res sa dos;

II – pro du zir, se mes tral men te e quan do jul gar
opor tu no, re la tó rio cir cuns tan ci a do de suas ati vi da -
des e en ca mi nhá-lo á Di re to ria-Ge ral e ao Mi nis té rio
dos Trans por tes.” (NR)

...........................................................................
“Art 88. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. As no me a ções dos Di re to res

do DNIT se rão pre ce di das, in di vi du al men te, de apro -
va ção pelo Se na do Fe de raI, nos ter mos da alí nea f do 
in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção.” (NR)

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

de ral:
....................................................................................

III– apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;

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

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-
Estru tu ra.)



MENSAGEM 279, DE 2001
(Nº 1.323/2001, 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 III, alí nea 

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral,com bi na do com os arts. 85
e 88 da Lei n2 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a
re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 
de se tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de
Vos sas Exce len ci as o nome do Se nhor Anto nio Ma -
cha do Bas tos, para o car go de Di re tor do De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes –
DNIT.

O Se nhor Anto nio Ma cha do Bas tos é pes soa de 
re co nhe ci da com pe tên cia para o de sem pe nho des sa
ele va da fün ção, como se de pre en de do ane xo “cur ri -
cu lurn vi tae”.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

1. Da dos Pes so a is

Nome: Anto nio Ma cha do Bas tos

Fi li a ção: Iva ris to Te i xe i ra Bas tos e Esther Ma cha do
Bas tos

Esta do Ci vil: Ca sa do

Data de Nas ci men to: 14/11/36

Na tu ra li da de: Rio de Ja ne i ro
CPF:OO&615.707-82

2. Esco la ri da de
Fa cul da de de Di re i to de Bana Man sa-RJ
 Ba cha rel em Di re i to – OAB n0 24.845
For ma do pela Esco la Téc ni ca de Co mér cio-RI
 Téc ni co em Con ta bi li da de

3. Ati vi da des Pro fis si o na is

3.1.Na Ini ci a ti va Pri va da
Só cio da IASO – Empre en di men tos Imo bi liá ri os
Ltda.
Empre sá rio de Trans por tes até 1986.

3.2. Na área Go ver na men tal
Téc ni co Espe ci a li za do na Com pa nhia Cen tral de
Abas te ci men to até 198S.
Sub se cre tá rio Adjun to de Trans por tes de 07/1/88 a
15/03/91.
Con se lhe i ro da Com pa nhia do METRÔ de 1989 a
1991.

Di re tor-Pre si den te da Com pa nhia do METRÔ de
17/1 a 11/4/91.
Di re tor-Fi nan ce i ro da Com pa nhia do METRÔ de
17/1 a 11/4/91.
Fun ci o ná rio da Se cre ta ria de Esta do de Trans por tes 
como Téc ni co de Apo io Exe cu ti vo II – Mat.
264.714-7.
Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra ção da Com -
pa nhia de Trans por tes Co le ti vo do Esta do do Rio de 
Ja ne i ro – CTC de 17/11/88 a 13/06/89, por de sig na -
ção do Go ver no do Esta do.
Pre si den te da Co mis são de Prí va ti za ção dos Ter mi -
na is Ro do viá ri os da Com pa nhia de De sen vol vi men -
to Ro do viá rio do Esta do do Rio de Ja ne i ro –
CODERTE.
Con sul tor Espe ci al para Assun tos Par la men ta res da 
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio de Ja ne i ro
– ALERJ – até no vem bro/94.
Di re tor de Ope ra ções da Com pa nhia Do cas do Rio
de Ja ne i ro de 10/08/95 até mar ço/2001.

Car go Atu al
Se cre tá rio de Trans por tes Aqua viá ri os do Mi nis té rio
dos Trans por tes, no me a do por De cre to de Mar ço de 
2001.

Bra sí lia,de ou tu bro de 2001. – Anto nio Ma cha do.

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Men sa gem de Veto nº 516 

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí -
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de 
Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o -
nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 85. O DNIT será di ri gi do por um Con se lho

de Admi nis tra ção e uma Di re to ria com pos ta por um
Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res.
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. (VETADO)
....................................................................................

Art. 88. Os Dire to res de ve rão ser bra si le i ros, ter
ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni -
ver si tá ria, ex pe riên cia pro fis si o nal com pa tí vel com os 
ob je ti vos, atri bu i ções e com pe tên ci as do DNIT e ele -
va do con ce i to no cam po de suas es pe ci a li da des, e
se rão in di ca dos pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans -
por tes e no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca.



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.217-3
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção dos trans por tes aqua víá rio e ter res -
tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra -
ção de Po lí ti cas de Trans por te, a Agên cia 
Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
“Art. 85-A. Inte gra rá a es tru tu ra or ga ni za ci o nal

do DNIT uma Pro cu ra do ria-Ge ral, uma Ou vi do ria,
uma Cor re ge do ria e uma Au di to ria.” (NR)

“Art. 85-B. À Pro cu ra do ria-Ge ral do DNIT com -
pe te exer cer a re pre sen ta ção ju di ci al da au tar quia.”
(NR) “Ad. 85-C. À Au di to ria do DNIT com pe te fis ca li -
zar a ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al da 
au tar quia.

Pa rá gra fo úni co. O au di tor do DNIT será in di ca -
do pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e no me a -
do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.” (NR)

“Art. 85-D. À Ou vi do ria do DNIT com pe te:
I – re ce ber pe di dos de in for ma ções, es cla re ci -

men tos e re cla ma ções afe tos á au tar quia e res pon der 
di re ta men te aos in te res sa dos;

II – pro du zir, se mes tral men te e quan do jul gar
opor tu no, re la tó rio cir cuns tan ci a do de suas ati vi da -
des e en ca mi nhá-lo à Di re to ria-Ge ral e ao Mi nis té rio
dos Trans por tes.” (NR)

Art. 88.  .. ...........................................................
Pa rá gra fo úni co. As no me a ções dos Di re to res

do DNIT se rão pre ce di das, in di vi du al men te, de apro -
va ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do 
in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção.” (NR)

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) O ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-
Estru tu ra.)

PROJETOS RECEBIDOS
 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 428, DE 2001

(Nº 965/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Cultural Comunitária Rádio
Livre a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ipi aú, Esta do
da Ba hia.

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

ta ria nº 429, de 3  de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rá dio Li vre e 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 Ipi aú, Esta -
do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 1.438, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de ex po 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 378, de 31 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ja bu ti ca bal de Hi dro lân dia,
na ci da de de Hi dro lân dia GO.

2 – Por ta ria nº 381, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de três Fron te i ras – ACTF, na ci -
da de de três Fron te i ras – SP.

3 – Por ta ria nº 385, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Cul tu ral Cu ru min
na ci da de de Po ti ren da ba – SP.

4 – Por ta ria nº 388, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção e Rá dio Co mu ni tá ria Su per, na ci da de de
So ro ca ba – SP.

5 – Por ta ria nº 395, de 31 de ju lho de 2000 – 
Asso ci a ção Cul tu ral de San to Antô nio do Pi nhal, na
ci da de de San to Antô nio do Pi nhal – SP.

6 – Por ta ria nº 402, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -



ral e Artís ti co de Cor bé lia, na ci da de de Cor bé lia –
PR.

7 – Por ta ria nº 407, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro
Dias, na ci da de Sá ti ro Dias – Ba.

8 – Por ta ria nº 409, de 31 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Rio Novo, na ci da de 
de Pa u li no Ne ves – MA.

9 – Por ta ria nº 427, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na ci da de de Taió – SC.

10 – Por ta ria nº 429, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rá dio Li vre, na ci -
da de de Ipi aú -BA.

11 – Por ta ria nº 430, de 3 de agos to de 2000,
ACIEC – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i en se  Pe. Eu -
gê nio Ciz ma sia na ci da de de Ibi cui – BA.

12 – Por ta ria nº 432, de 3 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 Apo di – RN (ACAPORN), na ci da de de Apo di- RN.

13 – Por ta ria nº 433, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber da de Acre u nen se, na
ci da de Acre u na – GO; e

14 – Por ta ria nº 435 de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção – ASSICOM,
na ci da de de Ipo rá – GO.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 395/MC

Bra sí lia, 25 de se tem 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 Cul tu ral Co -
mu ni tá ria Rá dio Li vre, com sede na ci da de de Ipi aú,
Esta do da Ba hia, ex plo re o se 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. 233
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 ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia es sas ações

per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo a in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o -
na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.000009/99, que ora faço acom pa har com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

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 ra a pro du zir efe i tos 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 429, DE 3 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 53640.000009/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni -
tá ria Rá dio Li vre com sede na Se gun da Tra ves sa Jo a -
quim Ma bu co nº 88 Alto da Su bes ta ção na ci da de de
Ipiáu, Esta do da Ba hia e 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 14°07’09"S e lon gi tu de em
39°44’09"W, uti li zan doa fre qüên cia de 105.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga





PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 429, DE 2001

(Nº 1.025/2001, 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 Lou ve i ra (ACL) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Lou ve i ra, 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 404, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Lou ve i ra (ACL) 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 Lou ve i ra, Esta -
do dde 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 1.439, DE 2000
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sa 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 380, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria e Te le vi são Novo Tem po, na ci da de de Pa -
rin tins – AM;

2 – Por ta ria nº 383, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá rai para o De sen vol vi men to de
Ta ba puã, na ci da de de Ta ba puã – SP;

(À Co mis são de Edu ca ção.)



3 – Por ta ria nº 384, de 31 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção São José Ope rá rio, na Ci da de de Ma tão – SP.

4 – Por ta ria nº 387, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Só cio-Cul tu ral Ri be i rão Bran co, na ci da -
de de Ri be i rão Bran co – SP;

5 – Por ta ria nº 391, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria “Nor má rio Sa les”,
na ci da de de Jus sa ri – BA;

6 – Por ta ria nº 394, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Vale do Rio Par do na ci -
da de de San ta Rita do Rio Par do – MS;

7 – Por ta ria nº 397, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Se nho ras de Ro ta ri a nos, na ci da de de 
Água Cla ra – MS;

8 – Por ta ria nº 399, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Espla na da de
Pa ca em bu, na ci da de de Pa ca em bu – SP;

9 – Por ta ria nº 400, de 31 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Rosa Leal, na ci da de de Bo ca i na – PI.

10 – Por ta ria nº 401, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te, Artís ti ca Co mu ni tá ria Ana
Nu nes do Rêgo – ABACANR, na ci da de de Por ta -
le gre RN;

11 – Por ta ria nº 403, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ita i pu lân dia, na ci da -
de de Ita i pu lân dia – PR;

12 – Por ta ria nº 404, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Lou ve i ra (ACL), na ci da -
de de Lou ve i ra – SP;

13 – Por ta ria nº 408, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Evan gé li ca Dou los, na ci da de de Co li nas
do To can tins – TO; e

14 – Por ta ria nº 411, de 31 de ju lho de 2000 –
APE – Asso ci a ção Paz Edu ca ci o nal, na ci da de de
Des cal va do – SP.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 413 MC

Bra sí lia, 25 de se tem 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
de Lou ve i ra (ACL), com sede na ci da de de Lou ve i ra,
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 nis fe 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 in 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
53830.002468/98, 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 da 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 404, DE 31 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,  no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998,  ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.002468/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Lou ve i ra (ACL), com sede na Rua Ne ri na nº 36, Ba ir ro
San to Antô nio na ci da de de Lou ve i ra, 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
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 23°05’43"S e lon gi tu de em
46°58’38"W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9MHz.

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 Ve i ga.



(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 430, DE 2001

(Nº 1.027/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Be ne fi ci en te So ci al de San to Este -
vão – ABS, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de San to
Este vão, Esta do da Ba hia

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

ta ria nº 390, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi ci en te So ci al de San to Este vão –
ABS a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de San to Este vão, Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 1.440, DE 2001

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 ex po 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 342, de 17 de ju lho de 2000 –
ADECON, Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá -
rio da Rua Nova Be lém – PB, na Ci da de de Be lém – PB.

2 – Por ta ria nº 343, de 17 de ju lho de 2000
–Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Li ber da de FM –
RADIOLIBER na ci da de de Ita qui – RS:

3 – Por ta ria nº 344, de 17 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Ca cho -
e i ra Alta – GO (ACCCA), na ci da de de Ca cho e i ra Alta
– GO;

4 – Por ta ria nº 345, de 17 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Bon fi nó po -
lis, na ci da de de Bon fi nó po lis – GO;

5 – Por ta ria nº 346, de 17 de ju lho de 2000 – Asso -
ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio, Be ne fi cen te e
Cul tu ral de Oli ven ça, na ci da de de Oli ven ça – AL;

6 – Por ta ria nº 382, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Mam bo rê, na ci da de de Mam bo rê –
PR;

7 – Por ta ria nº 389, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o Pro gres so da Ci da da -
nia de São Fran cis co do Con de, na ci da de de São
Fran cis co do Con de – BA;

8 – Por ta ria nº 390, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te So ci al de San to Este vão –
A.B.S, na ci da de de San to Este vão – BA;

9 – Por ta ria nº 396, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Edu ca ção e Cul tu -
ra de Pá dua FM, na ci da de de San to Antô nio de Pá -
dua – RJ;

10 – Por ta ria nº 410, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Jun que i -
ró po lis, na ci da de de Jun que i ró po lis – SP;

11 – Por ta ria nº 412, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Pri ma, na ci da de
de Mon te Mor – SP; e

12 – Por ta ria nº 431, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Bu ri ti Ale gre, na ci da de
de Bu ri ti Ale gre – GO.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000.– Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 425/MC

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000

Exe 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 Be ne fi cen te
So ci al de San to Este vão– A.B.S., com sede na ci da de 
de San to Este vão, Esta do da Ba hia, 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 tân ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.001246/98, 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 en te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.



PORTARIA Nº 390, DE 31 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to 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 53640.001246/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Be ne fi cen te So ci -
al de San to Este vão– A.B.S., com sede na Rua Ge né -
sio Bar bo sa Car do so, nº 493, Ba i ro Cen tro, na ci da de
de San to Este vão, Esta do da Ba hia, 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 12°26’00"S e lon gi tu de em
39°15’00"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pimenta da Veiga





(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 431, DE 2001

(Nº 1.029/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de
Angi cal (ARCA) a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Angi cal, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 451, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Angi cal
(ARCA) 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 Angi cal, Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 1.604, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha 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 451, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Angi cal
– (ARCA), na ci da de de Angi cal – BA;

2 – Por ta ria nº 453, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Espe ran ça
do Vale – ACREV/FM, na ci da de de Sal to Gran de –
SP;

3 – Por ta ria nº 454, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber da -
de Co mu ni tá ria FM, na ci da de de Ta u ba té – SP;

4 – Por ta ria nº 456, de 14 de agos to de 2000 –
Insti tu to de Ra di o di fu são de De sen vol vi men to Co mu -
ni tá rio de Co re aú – IRC, na ci da de de Co re aú – CE;

5 – Por ta ria nº 458, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to –
ACOOD, na ci da de de Mas sa pê – CE;

6 – Por ta ria nº 459, de 14 de agos to de 2000 –
Obra de Assis tên cia Pa ro qui al de Ca cho e i ra – OAPC,
na ci da de de Ca cho e i ra – BA;

7 – Por ta ria nº 460, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te, 
na ci da de de Ale gre te – RS;

8 – Por ta ria nº 461, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Vera Cruz do
Oes te, na ci da de de Vera Cruz do Oes te – PR;

9 – Por ta ria nº 462, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Qu i tan di nha, na ci da de de Qu i tan di -
nha – PR;

10 – Por ta ria nº 465, de 14 de agos to de 2000 –
ASCOM – Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Mo zar lân dia, na ci da de de Mo zar lân dia – GO;

11 – Por ta ria nº 466, de 14 de agos to de 2000 –
ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al,
na ci da de de Itu pe va – SP;

12 – Por ta ria nº 470, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ven da Nova do
Imi gran te, na ci da de de Ven da Nova do Imi gran te –
ES;

13 – Por ta ria nº 471, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral, So ci al e Artís ti ca da ci da de de
La ví nia, na ci da de de La ví nia – SP;

14 – Por ta ria nº 472, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Urus -
san ga, na ci da de de Urus san ga – SC;

15 – Por ta ria nº 473, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Lu mi ná -
ri as para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na
ci da de de Lu mi ná ri as – MG;

16 – Por ta ria nº 479, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria Edu ca do ra Cam po Ver de, na ci da de de
Ia can ga – SP;

17 – Por ta ria nº 483, de 14 de agos to de 2000 –
Enti da de Cul tu ral e Be ne fi cen te de Pi raí, na ci da de de 
Pi raí – RJ; e



18 – Por ta ria nº 485, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Co mu ni -
ca ção de Pon tal, na ci da de de Pon tal – SP.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 464/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 de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria de Angi cal (ARCA), com sede na ci da -
de de Angi cal, Esta do da Ba hia, 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

53640.001780/98, 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 451, 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
Admi nis tra ti vo nº 53640.001780/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria de Angi cal (ARCA), com sede na Pra ça
da Ban de i ra, nº 29, na ci da de de Angi cal, Esta do da
Ba hia, 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 12°00’00"S e lon gi tu de em

44°41’52"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.



(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 432, DE 2001

(Nº 1.030/2001, 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 Cal mo nen 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 guel Cal mon, Esta do da
Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 464, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mi guel Cal mon,
Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 1.605, DE 2000

Sub me te a apre ci a ção do Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria
nº 464, de 14 de agos to de 2000, que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo -
nen se  a exe cu tar pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Mi guel Cal mon, Esta do da Ba hia.

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 ex po 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
Tam 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 ko was 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 Vale
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 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi ci en 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 FM 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 ria 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 473/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
Cal mo nen se, com sede na ci da de de Mi guel Cal mon,
Esta do da Ba hia, 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 no pro -
ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tám 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 in 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
53640.001556/98, 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,
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 pará 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 464, 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
Admi nis tra ti vo nº 53640.001556/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal -
mo nen se, com sede na Pra ça Rui Bar bo sa, s/nº, Ba ir -
ro Cen tro, na ci da de de Mi guel Cal mon, Esta do da
Ba hia, 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 11º26’10"S e lon gi tu de em
40º35’40"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.













(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 433, DE 2001

(Nº 1.036/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato  que au to ri za a Asso ci a -
çao Co mu ni tá ria Ação e Ci da da nia para o
De sen vol vil men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti -
co a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ia çu, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 568, de 18 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ação e Ci da da nia para o
De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co 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 Iaçu,
Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 2.024, DE 2000

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 478, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria San to Antô nio de Pá dua de
Ca tu raí, na ci da de de Ca tu raí-GO; e

2 – Por ta ria nº 568, de 18 de se tem bro de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ação e Ci da da nia para o De -
sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co, na ci da de
de Iaçu-BA.

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 590/IMC

Bra sí lia, 5 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 Ação
e Ci da da nia para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e
Artís ti co, com sede na ci da de de Iaçu, Esta do da Ba hia,
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 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 53640.001144/98, 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 568 DE 18 DE SETEMBRO 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
53640.001144/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ação 
e Ci da da nia para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral
e Artís ti co, com sede na Pra ça XV de No vem bro, nº
58, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Iaçu, Esta do da Ba -
hia, 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 12°46’02"S e lon gi tu de em
40°12’42"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.)



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 434, DE 2001

(Nº 1.058/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Cul tu ral Uni ver si da de de 
Fran ca 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 Fran ca, 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 689, de 14 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral Uni ver si da de de
Fran ca 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 Fran ca, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.897/00

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da -
des:

1 – Por ta ria nº 687, de 14 de no vem bro de 2000
– Fun da ção São Fran cis co de Assis, na ci da de de
Assis – SP;

2 – Por ta ria nº 688, de 14 de no vem bro de 2000
– Fun da ção Edu ca ci o nal Ma cha do de Assis, na ci da -
de de San ta Rosa – RS; e

3 – Por ta ria nº 689, de 14 de no vem bro de 2000
– Fun da ção Cul tu ral Uni ver si da de de Fran ca, na ci da -
de de Fran ca – SP.

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2000

EM nº 638/MC

Bra sí lia, 24 de no vem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mim ho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53000.007171/98, de in te res se da
Fun da ção Cul tu ral Uni ver si da de de Fran ca, ob je to de

per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Fran ca, Esta do de
São Pa u lo.

2. De acor do com o art. 13, § lº, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de -
zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor ga
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu -
sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 689 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o -
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53000.007171/98, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são a Fun da ção Cul tu ral  
Uni ver si da de de Fran ca para exe cu tar,  prazo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Fran ca, Esta -
do de São Pa u lo.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo  Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.







(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 435, DE 2001

(Nº 1.070/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção João Pa u lo II para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ca -
cho e i ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 138, de 31 de agos to de 1999, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção João Pa u lo II para exe cu tar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca cho -
e i ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.420, DE 1999

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha do de ex -
po si ção de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta ria nº 138, de 31 
de agos to de 1999, que ou tor ga per mis são à Fun da -
ção João Pa u lo II para exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca cho e i ra Pa -
u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 29 de se tem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 159/MC

Bra sí lia, 31 de agos to de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53000.015189/96, de in te res se da 
Fun da ção João Pa u lo II, ob je to de per mis são para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca -
ti vos, na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do de
São Pa u lo.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men -
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu -
sa Por ta ria.

4. Escla re ço aue, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 138, DE 31 DE AGOSTO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o dis -
pos to no art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53000.015189/96, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção João
Pa u lo II para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta,
Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.



S







(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 436, DE 2001

(Nº 1.081/2001 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 Ma -
na i ra ma de Apo io às Co mu ni da des do
Mu ni cí pio de Ouro Bran co a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ouro Bran co, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 507, de 23 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 Ma na i ra -
ma de Apo io às Co mu ni da des do Mu ni cí pio e Ouro
Bran co 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 Ouro Bran co, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

MENSAGEM Nº 1.670/00

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 § 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 na nº 506, de 23 de agos to de 2000. –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Extre moz na ci da -
de de Extre moz – 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 – Pro 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 Ames 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 e Cul tu ra
de Mi ne i ros do Ti e tê (SP), na ci da de de Mi ne i ros do
Ti e tê – 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 de 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 Mu a ná – PA;

11 – Por ta ria nº 540, de 14 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de 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 ras – SP.

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.



EM nº 539/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 a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Co mu ni ca ção Ma na i ra ma de Apo io às Co mu ni da -
des do Mu ni cí pio de Ouro Bran co, com sede na ci da -
de de Ouro Bran co, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
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 53780.000216/98, 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 507, DE 23 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
Admi nis tra ti vo nº 53780.000216/98, 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 Ma na i ra ma de Apo io às Co mu ni da des
do Mu ni cí pio de Ouro Bran co, com sede na rua Se -
nhor Ci ri lo, s/nº, na ci da de de Ouro Bran co, Esta do do 
Rio Gran de do Nor te, 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 06°42’04"S e lon gi tu de em
36°56’46"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 Mhz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.





PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 437, DE 2001

(Nº 1.083/2001, na Câmara dos Deputados)

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

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 549, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção dos Pro du to res e Mo ra do res, do Mu ni -
cí pio de Con de ú ba a exe cu tar, por três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Con de ú ba, Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 1.689, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha 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 538, de 14 de se tem bro de 2000
– Con se lho Co mu ni tá rio do Ce a rá – CONSEC, na ci -
da de de Aqui raz – CE;

2 – Por ta ria nº 541, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Mo vi men to Rá dio Co mu ni tá rio Pa i xão
FM, na ci da de de Par di nho – SP;

3 – Por ta ria nº 542, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ría de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de Tan ga rá – ACCCT. na ci da de de Tan ga rá-RN:

4 – Por ta ria nº 543, de 14 de se tem bro de 2000 – 
Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ca me tá –
ASFIAC, na ci da de de Ca me tá – PA;

5- Por ta ria nº 544, de 14 de se tem bro de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Cas te lo do Pi a uí – ADCC, na ci da de de Cas te lo do Pi -
a uí – PI;

6 – Por ta ria nº 545, de 14 de se tem bro de 2000 
-Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pi ra po zi nho, na ci da de
de Pi ra po zi nho -SP;

7 – Por ta ria nº 546, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção a Voz do Povo a Voz de Deus, na ci da de 
de Ara pi ra ca – AL;

8 – Por ta ria nº 547, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ampa ro So ci al, Co mu -
ni ca ção e Cul tu ra de Ara ca tu; na ci da de de Ara ca ru –
BA;

9 – Por ta ria nº 548, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni ca ção para o
De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Var -
ze do. na ci da de de Var ze do – BA;

10 – Por ta ria nº 549, 14 de se tem bro de 2000 –
Asso ci a cão dos Pro du to res e Mo ra do res do Mu ni cí -
pio de Con de ú ba, na ci da de de Con de ú ba-BA;

11 – Por ta ria nº 550, de 14 de se tem bro de 2000
– ABCI – Asso ci a ção Be ne fi ci en te e Cul tu ral Co mu ni -
tá rio de Inham bu pe, na ci da de de Inham bu pe – BA;

12 – Por ta ria nº 551, de 14 de se tem bro de 2000
– A_so ci a ção Co mu ni tá ria Par que Ama zô nia, na ci -
da de de Go iá nia – GO;

13 – Por ta ria nº 552, de 14 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção Cul tu ral, Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de
Var gem Gran de. na ci da de de Var gem Gran de – MA;

14 – Por ta ria nº 554, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Iru pi FM, na
ci da de de Iru pi – ES;

15 – Por ta ria nº 555, de 14 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Ra di o di fu são So no ra e
de Sons e Ima gens Ara ra, na ci da de de Ara ra – PB; e

16 – Por ta ria nº 556, de 14 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria FM Pri ma ve ra de 
Ri a chão, na ci da de de Ri a chão – MA.

 
Bra si lia, 14 de no ven bro de 2000. – Fer nan do

Hen ri que Car do so.



EM nº 572 /MC

Bra sí lia, 25 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 dos Pro du to -
res e Mo ra do res do Mu ni cí pio de Con de ú ba, com
sede na ci da de de Con de ú ba, Esta do da Ba hia, 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.

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 53640.001278198, 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 549
 DE 14 DE SETEMBRO 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 53640.001278/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Pro du to res e
Mo ra do res do Mu ni cí pio de Con de ú ba, com sede na
Tra ves sa Assis Ri be i ro, nº 13, Sala 1, Ba ir ro Cen tro,
na ci da de de Con de ú ba Esta do da Ba hia, 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
9.812, 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 14º53’48"S e lon gi tu de em
41º58’04W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHZ.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.





PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 438, de 2001

(Nº 1.086/2001, na Câmara dos Deputados)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da çao Edu ca ci o nal Ma cha do de 
Assis para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de San ta Rosa, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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

ria nº 688, de 14 de no vem bro de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal Ma cha do de Assis
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de San ta Rosa, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 1.897, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe cu -
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 687, de 14 de no vem bro de 2000
– Fun da ção São Fran cis co de Assis, na ci da de de
Assis – SP;

2 – Por ta ria nº 688, de 14 de no vem bro de 2000
– Fun da ção Edu ca ci o nal Ma cha do de Assis, na ci da -
de de San ta Rosa – RS; e

3 - Por ta ria nº 689, de 14 de no vem bro de 2000
– Fun da ção Cul tu ral Uni ver si da de de Fran ca, na ci da -
de de Fran ca – SP.

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 649/MC

Bra sí lia, 30 de no vem 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 o Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.000688/99, de in te res se da
Fun da ção Edu ca ci o nal Ma cha do de Assis, ob je to de 
per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va -

men te edu ca ti vos, na ci da de de San ta Rosa, Esta do 
do Rio Gran de do Sul.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la -
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo 
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a 
re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de
24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a 
ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li -
fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que 
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so 
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re -
fe ri do ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu
ori gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga - Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 688
 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no 
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di -
o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 3l de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996,
e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53790.000688/99, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Edu ca -
ci o nal Ma cha do de Assis, para exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
San ta Rosa, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º A per mis são, ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mum ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.









O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Pro -
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 428 a 438, de 2001, li -
dos no Expe di en te, tra mi ta rão com o pra zo de ter mi -
na do de 45 dias, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e, de acor do com o ar ti go 122 do Re gi -
men to Inter no, po de rão re ce ber emen das, pelo pra zo
de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Of. PSDB/I/nº 1.118/2001 

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs ti -

tu i ção do De pu ta do Márcio Fortes pelo De pu ta do
Paulo Feijó como mem bro su plen te, na Co mis são
Mis ta Espe ci al ”que re quer a cri a ção de Co mis são
Mis ta Espe ci al com a fi na li da de de es tu dar as ca u sas
da cri se de abas te ci men to de ener gia no País, bem
como al ter na ti vas ao seu equa ci o na men to“.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será fe i -
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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 La u ro Cam pos,
por ces são da Se na do ra He lo í sa He le na, por 20 mi -
nu tos.

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, Vive le Bré sil!

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que, 
pre ma tu ra men te, apo sen tou-se aos 38 anos de ida -
de, com ven ci men to in te gral, tem uma oje ri za não
ape nas aos fun ci o ná ri os pú bli cos em ge ral, mas, es -
pe ci al men te, à clas se a que per ten ceu até ten ra ida -
de: 38 anos ape nas.

A vi vên cia e a ex pe riên cia de ”Sua Ma jes ta de“
na uni ver si da de foi tão rá pi da que não lhe per mi tiu fa -
zer uma ava li a ção cor re ta das fun ções do pro fes sor,
das ati vi da des di dá ti cas e de pes qui sa. Por isso mes -
mo, des pre za e per se gue essa ca te go ria.

Os fun ci o ná ri os pú bli cos têm pou co va lor em
uma ca be ça pa u lis ta na em que só vale o pa ra fu so, só
vale o car ro mon ta do, só vale a co i sa, aqui lo que Sua
Exce lên cia cha ma va de ”va lo res de uso“ e de ”mer ca -
do ri as“, nos ve lhos tem pos pré-capitalistas e pré-FMI. 
Sua Exce lên cia, ago ra, aca bou de com ple tar a sua
pos tu ra de tem pos atrás, em que de cla rou que, para

sen tar na que la ca de i ra, no tro no pre si den ci al, não era 
pre ci so ter lido nada que leu. Ago ra, pen sa ”Sua Ma -
jes ta de“ que tam bém não é pre ci so ter es tu da do para
ori en tar e pre si dir a Admi nis tra ção bra si le i ra.

Ledo en ga no. Me lhor se ria se, ao in vés de cri ti -
car os es tu di o sos, os pro fes so res, os pes qui sa do res,
ti ves se tido a hu mil da de de apren der mais, e apren -
der cri ti ca men te, por que não há ou tra ma ne i ra de
apren der. A crí ti ca é a cola que fixa as nos sas le i tu ras, 
as nos sas ex pe riên ci as. Sem o olhar crí ti co, tudo se
mis tu ra em um angu in di fe ren te. As de ter mi na ções
par ti cu la res de cada mo men to his tó ri co e de cada
país não con tam nes se angu, nes sa mé lan ge – como 
o Pre si den te gos ta ria de di zer –, que im pe de que
apro ve i te mos os nos sos co nhe ci men tos, que te nha -
mos a his tó ria como mes tre, para não er rar mos de
novo, para não in ci dir mos nos mes mos er ros que, por
exem plo, o ca pi ta lis mo in ci diu em ou tras épo cas, em
ou tras pa ra gens.

E não pre ci sa ría mos, por exem plo, ter en tra do
nes sa ab sur da aven tu ra do Real, uma aven tu ra que
hip no ti zou bra si le i ros, ar gen ti nos e po vos de ou tros
pa í ses. Apa vo ra dos di an te de uma in fla ção in con tro -
lá vel, que eles não con se gui am tam bém en ten der, fi -
ze ram um di ag nós ti co mu i to ade qua do aos in te res -
ses dos po vos que nos do mi nam, mu i to ade qua do
aos in te res ses pro te gi dos pelo FMI e pelo ca pi tal fi -
nan ce i ro in ter na ci o nal - que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so cha ma va de im pe ri a lis ta no tem po
em que ti nha co ra gem de es cre ver o que pen sa va -,
um di ag nós ti co equi vo ca do, di zen do que a nos sa in -
fla ção ha via ga lo pa do por que éra mos uns con su mi -
do res cons pí cu os, con su mi do res in con tí ve is. Gas tá -
va mos e con su mía mos de ma is, e, com isso, a de -
man da au men ta va e os pre ços su bi am. 

É ób vio que isso não é uma ide o lo gia. Isso é
uma men ti ra mes mo. A ide o lo gia tem re fi na men tos. A
ide o lo gia é uma capa para unir os opos tos em uma
so ci e da de po la ri za da. O pa pel da ide o lo gia, diz Karl
Ma nhe in, é jus ta men te este: obs cu re cer a re a li da de e 
per mi tir, en tão, que a po la ri za ção não trans pa re ça,
não fi que mu i to cla ra, e que as clas ses opos tas con ju -
guem a sua ação. De modo que não che ga a ser uma
ide o lo gia, não é uma cons tru ção su til da men te hu -
ma na para re a li zar esse obs cu re ci men to da so ci e da -
de e a uni da de no pro ces so de tra ba lho e de pro du -
ção das clas ses opos tas. O que per ce be mos é que, a
par tir daí, so fre mos, como a Argen ti na e o Mé xi co, um 
ar ro cho sa la ri al fan tás ti co, a in fla ção sor ra te i ra, que
pas sou do ga lo pe ao tro te, que veio man sa, ro en do
di a ri a men te, men sal men te, len ta men te os nos sos sa -
lá ri os, des de o pri me i ro im pé rio, o pri me i ro man da to



de Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re pú bli ca, che -
gan do hoje a 101%. E al gu mas ca te go ri as não ti ve -
ram re a jus te de sa lá rio. 

Para nós, pro fes so res, que não ti ve mos re a jus te 
nos nos sos sa lá ri os, é como se es ti ves se ha ven do
uma in fla ção de 75% ao mês, por que todo mês ga -
nha mos 75% a me nos do que de ve ría mos ga nhar se
to más se mos como re fe rên cia o iní cio do Pla no Real.
Isso é mu i to pior do que aqui lo que acon te ceu ao fi nal
do Go ver no Sar ney, por que, na que la épo ca, em bo ra
a in fla ção ti ves se as cen di do a 84% ao mês, ha via re a -
jus tes men sa is e até quin ze na is de sa lá ri os e ven ci -
men tos.

De modo que, en tão, a per ver si da de de sen vol -
veu-se nes te Go ver no da mo der ni da de. E aí co me -
çam ou tras men ti ras, de como o País se en tre gou a
uma cri se fan tás ti ca, ca paz de em po bre cer to dos.
Tan to que tal vez te nha ha vi do até re dis tri bu i ção de
ren da: os que ti nham mais per de ram mais e os que ti -
nham qua se nada não ti nham mu i to a per der. Tal vez
te nha ha vi do uma re dis tri bu i ção de ren da nes te País,
go ver na do pe los des go ver na dos e ali e na dos.

Hou ve fa lên cia das in dús tri as na ci o na is, dos for -
ne ce do res de pe ças, de em pre sá ri os efi ci en tes e ho -
nes tos, como, por exem plo, o Mid lin, que não agüen -
ta ram a taxa de câm bio, com ple ta men te en lou que ci -
da. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so fa lou
algo pa re ci do com o Sr. Gus ta vo Fran co, di zen do que
ela es ta va exa ge ra da. Exa ge ra da está para ele, pois,
para mim, está en lou que ci da. 

Eles que ri am que um real com pras se dois dó la -
res, no prin cí pio. Então, ajus ta ram em tor no de
R$0,80 a pa ri da de do dó lar com a nos sa fra ca mo e da. 
Esta ría mos, as sim, mo ne ta ri a men te no Pri me i ro
Mun do. ”O nos so real vale mais do que o dó lar“, di zi -
am os men ti ro sos de ou tro ra. Mas as men ti ras têm
per nas cur tas. Acon te ce que, para uns, o tem po cor re
de uma ma ne i ra, e, para ou tros, o tem po tem ou tra
sig ni fi ca ção. Para aque les que gas tam o tem po em
Pa ris, Lon dres, nos gran des res ta u rants, res ta u ran -
tes ou ris to ran ti, em cada país se fala uma lín gua e
se sa bo re ia um pa la dar, a arte cu li ná ria se di ver si fi ca
para ser vir àque les para quem o tem po não pas sa.
Ago ra, para aque les que so frem, que es tão de sem -
pre ga dos – o que vem au men tan do enor me men te –,
o tem po cus ta a pas sar, é um exer cí cio de sa cri fí cio. 

Por tan to, nem o tem po é ne u tro. Para al guns,
oito anos de Go ver no é pou co: ”Que pena! Pas sou
mu i to de pres sa!“ Mas não para aque les que, quan do
fi ca vam de sem pre ga dos, com uma ou duas se ma nas
en con tra vam um novo em pre go e ago ra fi cam cin -
qüen ta se ma nas de sem pre ga dos, algo que os eco no -

mis tas cha mam de ”de sem pre go fric ci o nal“. É uma
ter mi no lo gia ne u tra: ”de sem pre go fric ci o nal“, ”in fla -
ção re si du al“. São no mes bo ni tos, in te res san tes, soft 
e so fis ti ca dos. Mas o so fri men to é o mes mo - ago ra,
mu i to ma i or do que ou tro ra, por que ago ra le va-se 50
me ses para se con se guir ar ran jar uma ou tra ocu pa -
ção. 

Então eles, lá de cima, fa lam que os cul pa dos
pelo de sem pre go são os tra ba lha do res que não se
atu a li za ram. Veio a mo der ni da de, e eles não per ce be -
ram. De ve ri am ter-se re ci cla do. Re ci cla do para quê?
O de sem pre go não exi ge re ci cla gem de nada. Re ci -
cla do para que, se os for ma dos não con se guem lu gar
no mer ca do de tra ba lho? Re ci cla dos para que, se
aque les que es tão em pre ga dos são sub me ti dos a
uma tal de de mis são ”vo lun tá ria“, com o re vól ver na
tes ta? De mis são ”vo lun tá ria“! Os no mes são bo ni tos,
mu i to bur gue ses, no mes e pa la vras que usam tal co e
per fu me fran cês. Mas a re a li da de bru ta é aque la mes -
ma, que eles não co nhe cem. Ou tro dia, o Pre si den te
do Ban co Cen tral dis se que nun ca ti nha vis to um po -
bre, que não ha via po bres no Bra sil, e quan do uma
cri an ça veio pe dir-lhe uma es mo la na ga ra gem, ele se 
re cu sou, por que, na tu ral men te, aque le de ve ria ser
um ban que i ro tra ves ti do em men di go, pe din do es mo -
las. É isso o que acon te ce nes te País. 

E re sol ve ram, com a ca be ça mo ne ta ris ta, que o
FMI, na que la oca sião, es ta ria er ra do. O FMI dis se que 
o Pla no Real era um en go do para ven cer as ele i ções
e não du ra ria mais do que três me ses. Quem dis se
isso foi o FMI. O FMI ja ma is su pôs que se ria pos sí vel
anes te si ar um povo in te i ro, ou po vos in te i ros - o bra si -
le i ro, o ar gen ti no, o me xi ca no, etc. - e apli car ne les
essa dose de re mé dio he rói co, de re mé dio le tal.
Enxu ga ram de po is os fun ci o ná ri os pú bli cos. Pri me i ro, 
pri va ti zan do, e é cla ro que a ló gi ca da pri va ti za ção, de 
uma em pre sa pri va ti za da, é di fe ren te da ló gi ca das
em pre sas es ta ta is. A ló gi ca da em pre sa pri va da con -
sis te, úni ca e ex clu si va men te, em ma xi mi zar lu cro e,
ago ra, com a cri se apro fun da da por este Go ver no, mi -
ni mi zar pre ju í zos. Aqui lo que se apren dia an tes nas
fa cul da des de eco no mia – ma xi mi zar lu cros – trans -
for mou-se em mi ni mi zar pre ju í zos. O down si zing ou
re en ge nha ria são mais duas pa la vras com ”pó de ar -
roz e per fu me fran ce ses“. No caso, é ”per fu me ame ri -
ca no“: De mi tir, de mi tir, de mi tir é a tra du ção des se ter -
mo. Enxu gar para re du zir cus tos e au men tar lu cro,
como sem pre! Não há no vi da de ne nhu ma nis so, só
os no mes são no vos e im por ta dos via FMI.

O ne o li be ra lis mo tam bém não é novo. Se os pro -
fes so res e aque les que des pre zam os pro fes so res e
os pes qui sa do res ti ves sem lido mais um pou co, em



vez de se apo sen ta rem pre ma tu ra men te, ti ves sem
con ti nu a do a es tu dar mais uns dez ou onze anos,
ven cen do uma par te do seu nar ci sis mo, que afir ma
que eles sa bem tudo, são do nos de todo o sa ber e de
todo o po der, se eles ti ves sem hu mil da de, eles te ri am 
per ce bi do um dia que o ne o li be ra lis mo sur giu em Vi e -
na, na Áus tria; em La u san ne, na Su í ça, e em Lon -
dres, em 1873. E foi res sus ci ta do por Fri ed man e Ha -
yek, em me a dos dos anos 50. Não tem nada de novo,
a não ser para aque les que não sa bi am, não co nhe ci -
am, que não ti nham pes qui sa do, que não ti nham lido,
que não ti nham es tu da do. Ape nas para aque les que
es ta vam au-delà de la mé lan ge, aci ma do angu, é
que po de ri am cair de novo na mes ma es par re la do
ne o li be ra lis mo, que fa le ceu de mor te não mu i to sú bi -
ta em 1929.

Di an te da cri se de 1873, que foi a mais pro lon -
ga da cri se que o ca pi ta lis mo co nhe ceu, ha via uma
co i sa es per ta, ma lan dra e in te li gen te na cons tru ção,
por exem plo, de Alfred Mars hall, pro fes sor in glês -
que foi pro fes sor do Lord Key nes - que pas sou vin te
anos es cre ven do o seu li vro Prin ci ples of Eco no -
mics.

A es per te za prin ci pal con sis te no se guin te: eles
di zem no seu di ag nós ti co equi vo ca do, de 1873, que o
go ver no atra pa lha, que a mo e da atra pa lha, e que,
por tan to, se aca bar mos com o go ver no e de i xar mos a 
res pon sa bi li da de do ajus te en tre pro du ção e con su -
mo, en tre ofer ta e de man da, en tre mer ca do ria e di -
nhe i ro, de i xar mos es sas co i sas li vres, o mer ca do as
ajus ta rá, pois o mer ca do é mu i to mais in te li gen te do
que os se res hu ma nos - di zem eles.

Então, es ses ilu mi nis tas acham que exis te uma
in te li gên cia su pe ri or a di ri gir as co i sas quan do li vre -
men te sol tas. Assim, se ar ran jar mos um go ver no que
não faça nada, que não faça obras, tal vez pro pa gan -
da, do nada ou do qua se nada; se ti ver mos um go ver -
no au sen te di an te do de sem pre go cres cen te, das fa -
lên ci as, da in va são do ca pi tal es tran ge i ro, da des na ci -
o na li za ção e da pri va ti za ção, tudo vai se ajus tar no
me lhor dos mun dos - pen sam e afir mam es ses se -
nho res.

Qual é a in te li gên cia des se fal so di ag nós ti co? O
Esta do, o go ver no, sem pre, des de o prin cí pio do ca pi -
ta lis mo, aju dou na acu mu la ção de ca pi tal, prin ci pal -
men te no Bra sil. Se não fos se o go ver no, não ha ve ria
ne nhu ma gran de em pre sa nes te País até hoje. Elas
nas ce ram sob a égi de do Esta do e se man ti ve ram,
como diz Del fim Net to, ma man do nas te tas do go ver -
no até exa u ri-lo. Então, o go ver no, exa u ri do, en tra em
cri se, não con se gue mais pa gar e sus ten tar nem
aviões no ar, nem ban que i ros na ter ra.

Esse go ver no, fa li do e in ca paz de atu ar no mun -
do real, diz que é bo ni to ser ma gro, que é bo ni to de i -
xar o mer ca do agir com sua ra zão pura e des tru ir,
como se fos se um ca va lo de Áti la, a ter ra em que pisa.

O Go ver no en con trou a jus ti fi ca ti va para a sua
in com pe tên cia to tal, o seu di ag nós ti co equi vo ca do, a
sua me di ci na le tal. E diz que o cul pa do não é ele, é o
mer ca do, o mer ca do de câm bio que eles con ge la ram
lá em ba i xo, fa ci li tan do as im por ta ções e as com pras
de per fu mes, de gra va ta Hermès, de car ros e de tudo.
Impor ta mos e des tru í mos o par que na ci o nal. Sub si di -
a mos as im por ta ções com o câm bio en lou que ci do.

A taxa de ju ros, que é a ren da dos ban que i ros, li -
vre men te, foi co lo ca da, não pela in te li gên cia do mer -
ca do, mas pela es per te za dos pre si den tes do Ban co
Cen tral, a 49% ao ano. Que li ber da de é essa? No en -
tan to, os sa lá ri os e os ven ci men tos, es tes sim, fo ram
sub me ti dos à ri gi dez ca da vé ri ca. Deu no que deu!

A Argen ti na en xu gou tan to, du ran te todo esse
tem po, des de 1990, na pri me i ra ca val ga da do Sr. Do -
min go Ca val lo, com um peso va len do um dó lar, cons -
ti tu ci o na li za do - o que é ou tro ab sur do. 

Não tive tem po de co me çar ain da, mas já vou
ter mi nar. 

Anti ga men te, nos sa u do sos tem pos do ACM,
nos sa u do sos tem pos do Pre si den te Sar ney, a TV Se -
na do, de vez em quan do, nos ou via com mais pa ciên -
cia e mais tem po. Ago ra, não. Ago ra, é a efi ciên cia.
São flas hes, por que o tem po é ouro para eles. Então,
nós não te mos mu i to tem po para fa lar nem aqui nem
lá, na TV Se na do, de mo cra ti ca men te. Sa u da des do
ACM! 

Pa re ce-me que, se eles ti ves sem lido mais, te ri -
am per ce bi do o que acon te ceu em vá ri as ex pe riên ci -
as his tó ri cas: quan do fal ta di nhe i ro, quan do res trin -
gem mu i to o meio cir cu lan te, as mo e das em cir cu la -
ção, en xu gam de ma is, acon te ce, como acon te ceu,
por exem plo, com o Ato Peel, na Ingla ter ra, em 1844.
Re a gin do con tra o en xu ga men to in glês, em 1844,
apa re ceu uma for ma mo ne tá ria, a mo e da es cri tu ral,
que de sem pe nha va um pa pel duas ve zes ma i or, em
mé dia, no mun do, do que o pró prio pa pel mo e da que
cir cu la. 

Na Argen ti na, en xu ga ram, en xu ga ram e apa re -
ceu o pa ta cón, apa re ceu o bon na i pe, no vas for mas
mo ne tá ri as. Assim como no Bra sil, que en xu gou tan to 
que o va le-refeição, o va le-transporte, o va le-tudo ad -
qui ri ram cre di bi li da de e pas sa ram a fun ci o nar como
mo e da – a mo e da que eles le va ram, que eles en xu ga -
ram. Mas, en xu ga ram prin ci pal men te dos fun ci o ná ri -
os e dos tra ba lha do res; não a en xu ga ram dos ban -
que i ros, não! Para os ban que i ros, ao con trá rio, eles



de ram o Pro er; um Pro er que deu um pre ju í zo de
R$23 bi lhões. Na que le tem po US$ 23 bi lhões!

Hoje vim aqui para fa lar so bre es sas mo e das
que vão apa re cer. Qu an do fa zem uma ri gi dez nos
Esta dos, os que se va li am dos ban cos es ta du a is para
au men tar ao seu po der de com pra, para au men tar o
meio cir cu lan te, per dem esta fon te de cri a ção de mo -
e da. Ago ra, mais e mais res tri ções; os Esta dos e Mu -
ni cí pi os só têm dis põem de 87% de sua re ce i ta, quan -
do 100% já não eram su fi ci en tes. Então, vão sur gir
no vas mo e das, como acon te ceu em Di a man ti na, por
exem plo, no fi nal do Sé cu lo XIX, quan do lá apa re ceu
o bor rus quê, uma mo e da fa bri ca da por um co mer ci -
an te. E aqui, nós não te mos o pa ta cón, que é esse di -
nhe i ro ar gen ti no emi ti do por mu ni cí pi os. Os mu ni cí pi -
os não ten do o peso, pa gam em pa ta cón. De modo
que, den tro de pou co tem po, para se sal va rem, te re -
mos aí o Go ver no de Mi nas Ge ra is emi tin do a sua
mo e da, o Go ver no de São Pa u lo emi tin do as suas “al -
qui me tas”, as sim como o Go ver no do Rio de Ja ne i ro.
É a pro te ção da vida con tra es ses de sal ma dos, de su -
ma nos tec no cra tas que se apo de ra ram do po der. Um
Go ver no de ca be ça, da efi ciên cia, in dus tri al e que
não tem se quer a hu mil da de de re co nhe cer que di an -
te da cri se a re a li da de muda, e, se os go ver nos não
en ten dem o pro ces so da cri se, pas sam a pro du zir pa -
ta co nes e pas sam a pro du zir bor rus quês, e pas sam a
pro du zir – como na cri se de 1847, na Ingla ter ra – a
mo e da es cri tu ral. De vi am ter con ti nu a do a es tu dar,
sim, para im pe dir que se re pe tis sem er ros que não
pre ci sa ri am ser re pe ti dos se eles ti ves sem es tu da do
mais, se não ti ves sem uma vi são uni di men si o nal do
mun do, se não des pre zas sem a uni ver si da de e a ex -
pe riên cia his tó ri ca.

Eu gos ta ria de ter co me ça do por aqui.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se -
cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, logo após o pró xi mo ora dor. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, a Re vis ta Veja brin dou-nos re cen -
te men te com mais uma ma té ria de ex tre ma se ri e da de 
e in te li gên cia so bre um tema que nos é mu i to caro: a
Ama zô nia. Ain da con si de ra do ob je to de se gu ran ça
má xi ma – seja no pla no po lí ti co ins ti tu ci o nal, seja no
pla no poé ti co am bi en tal –, sua ex plo ra ção eco nô mi ca 
car re ga sig ni fi ca dos que ex tra po lam a ra ci o na li da de
mais tri vi al das prá ti cas co mer ci a is e mer can tis, como 
bem acen tua o sub tí tu lo da ma té ria: “Os xi i tas da eco -
lo gia es tão er ra dos. A Ama zô nia pode e deve ser ex -
plo ra da.”

Ao con cor dar in te gral men te com tal po si ção,
per mi tam-me co men tar, mais pa u sa da men te, al guns
dos tre chos e da dos ve i cu la dos na ma té ria. Em pri -
me i ro lu gar, cabe es cla re cer que de i xar a ri que za
guar da da para sem pre é não so men te uma qui me ra
di an te do in te res se eco nô mi co do mun do mas tam -
bém um luxo in con ce bí vel para um País tão po bre
como o nos so. Con tra qual quer pe ri go de in ci dên cia
nes se equí vo co, é mis ter es ta be le cer, de uma vez por 
to das, o mo de lo do apro ve i ta men to ra ci o nal como pa -
râ me tro da ex plo ra ção eco nô mi ca na Ama zô nia. Tra -
ta-se, em suma, de um mo de lo que pro por ci o na a ex -
tra ção con tí nua de ri que zas sem que se in cor ra na
de pre da ção des se mas to dôn ti co ecos sis te ma.

Se gun do as no vas ava li a ções ci en tí fi cas, o Bra -
sil po de rá, num pra zo de 50 anos, ex tra ir da re gião re -
cur sos no va lor de – pas mem – qua se US$1,5 tri lhão
por ano, o que equi va le a qua se duas ve zes o atu al
PIB bra si le i ro. Isto é, se o País de ci dir pelo in ves ti -
men to em meio de trans por te e de co mu ni ca ção, bem 
como pelo de sen vol vi men to de tec no lo gi as para re -
cu pe ra ção das áre as ex plo ra das, não ha ve rá nada
que im pe ça a re a li za ção de pro je ção tão ma jes to sa
como essa.

Cal cu lan do o po ten ci al de pro du ção de ma de i ra, 
mi né ri os, tu ris mo, me di ca men tos e cos mé ti cos ar ma -
ze na dos na Flo res ta Ama zô ni ca, a re por ta gem da
Veja anun cia que o apro ve i ta men to de par te dos re -
cur sos dis po ní ve is pode ser en ce ta do ime di a ta men te. 
Mais de ta lha da men te, num fu tu ro pre vi sí vel, a ex plo -
ra ção do pe tró leo po de rá ren der nada me nos do que
US$650 bi lhões, en quan to que me di ca men to e cos -
mé ti cos, jun tos, ren de rão mais de US$500 bi lhões.
Não mo des ta men te, as re ser vas de pe tró leo são ava -
li a das em tor no de 160 mi lhões de bar ris, equi va len te
a seis ve zes a atu al pro du ção mun di al por ano.



Do lado dos mi né ri os, a ex pec ta ti va é ain da
mais oti mis ta, pois, mul ti pli can do o va lor de cada mi -
né rio pe los es to ques já me di dos no sub so lo ama zô ni -
co, re sul ta-se na es tra tos fé ri ca quan tia de US$7,2 tri -
lhões. Isso se dará ain da que se des co nhe ça o vo lu -
me real de mi né ri os exis ten tes na Ama zô nia, a cu jos
pre ci sos nú me ros nin guém teve aces so até nos sos
dias. Se gun do o Pre si den te da Com pa nhia de Pes -
qui sa de Re cur sos Mi ne ra is, Umber to Cos ta, os nú -
me ros po dem até du pli car, caso se in ten si fi quem as
son da gens ope ra das pelo Si vam – Sis te ma de Vi gi -
lân cia da Ama zô nia – nas ca ma das de solo aba i xo
das ra í zes das plan tas.

Se guin do a ló gi ca do mer ca do de mi né ri os, o lu -
cro sur gi rá à me di da que o bem bru to for re ti ra do e
ven di do ao lon go de mu i tos anos, do san do-se a ofer -
ta no mer ca do mun di al. Tal pre o cu pa ção se ex pli ca
pelo fato de que o se gre do da mi ne ra ção con sis te
exa ta men te na ma nu ten ção da ex tra ção em ní ve is
sem pre aba i xo da de man da, evi tan do o acha ta men to
de pre ço. Res tri ções à par te, a re ser va co nhe ci da da
Ama zô nia pode ren der pelo me nos US$50 bi lhões
por ano.

Sr. Pre si den te, que ro fa zer um co men tá rio pa ra -
le lo a esse dis cur so, que foi ex tra í do da re por ta gem
da re vis ta Veja, daí por que se ex pli ca a ma no bra que
se faz na Ama zô nia, com a cri a ção de ex ten sas re ser -
vas flo res ta is, re ser vas eco ló gi cas, par ques na ci o na -
is, re ser vas in dí ge nas. Só no meu Esta do, por exem -
plo, na área Ia no ma mi, exis te uma imen sa ja zi da de
cas si te ri ta – a ma té ria-prima do es ta nho – que é a de
me lhor qua li da de exis ten te no mun do, e tal vez a ma i -
or em quan ti da de. Mas, para as gran des cor po ra ções
que do mi nam o mer ca do mun di al de mi né rio, não é
in te res san te co lo car esse mi né rio no mer ca do, o que
ca u sa ria uma ba i xa no seu pre ço, por tan to, ca u san -
do-lhes pre ju í zos imen sos, já que as ja zi das que hoje
eles ex plo ram, prin ci pal men te na Áfri ca, são pro fun -
das e de man dam um alto in ves ti men to. Então, como
eles têm o mun do olhan do como re ser vas para os
seus in te res ses eco nô mi cos, eles man têm es sas re -
ser vas es tra té gi cas. Por tan to, no fu tu ro, com cer te za,
to das es sas bar re i ras exis ten tes hoje de re ser vas
eco ló gi cas, am bi en ta is, par ques na ci o na is, re ser vas
in dí ge nas, se rão, cer ta men te, sus pen sas, em be ne fí -
cio dos lu cros des sas gran des cor po ra ções fi nan ce i -
ras in ter na ci o na is.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
pre ten do com isso, evi den te men te, des qua li fi car o
tra ba lho dos am bi en ta lis tas da re gião, que bus cam a
pre ser va ção de um ecos sis te ma. No en tan to, tal de -
sa fio tem sido ven ci do com ro bus tos tra ba lhos ci en tí -

fi cos e eco nô mi cos no cam po da bi o di ver si da de, de
cu jos êxi tos nin guém du vi da. A pró pria Com pa nhia
Vale do Rio Doce é pro va dis so, com mais de vin te
anos de ope ra ção na Ama zô nia, pa tro ci nan do pro je -
tos de re flo res ta men to em Ca ra jás, numa área su pe -
ri or a 20 mil hec ta res.

A ge ni a li da de do pro je to im plan ta do em Ca ra jás 
re si de, par ti cu lar men te, na cer te za de que os bu ra cos 
de i xa dos pela mi ne ra ção se rão re co ber tos, num fu tu -
ro não tão lon gín quo, pela mes ma ve ge ta ção pre vi a -
men te exis ten te. Tal pro e za so men te pôde ser vis lum -
bra da me di an te o au xí lio das no vas con quis tas ci en tí -
fi cas al can ça das no âm bi to da bi o ge né ti ca e da bo tâ -
ni ca. Amos tras da ve ge ta ção exis ten te são man ti das
em vi ve i ros de plan tas, nos qua is pro ces sos de re po -
si ção se ope ram com vin te a cin qüen ta es pé ci es di fe -
ren tes em cada hec ta re. Esti ma-se, as sim, que, em
dez anos, ha ve rá um bos que onde an tes se lo ca li za va 
uma me do nha cra te ra de mi ne ra ção. O cus to do pro -
je to pre vê um gas to de qua se R$3 mil por hec ta re,
den tro de uma pers pec ti va hu ma nis ta que de ve rá
pro por ci o nar cur sos de ex plo ra ção ra ci o nal da flo res -
ta para os ín di os xi crins, na tu ra is da que la re gião.

Do pon to de vis ta da ex plo ra ção da ma de i ra, no -
tí ci as al vis sa re i ras subs ti tu em pa u la ti na men te o ve -
lho e des gas ta do mau hu mor dos con ser va do res. Pe -
los mé to dos pre da tó ri os ain da usa dos atu al men te
cor tam-se 28 mi lhões de me tros cú bi cos de to ras por
ano, para o apro ve i ta men to pí fio de um ter ço des se
to tal nas ser ra ri as. Pre va le cen do tal sis te ma, ex tra -
em-se da Ama zô nia, apro xi ma da men te, US$2 tri -
lhões em ma de i ra de lei. Em com pen sa ção, com mé -
to dos ade qua dos, cai por ter ra a tese de que a ex plo -
ra ção da ma de i ra re pre sen ta a des tru i ção da flo res ta.
Com o uso de ape nas 6% do ter ri tó rio ama zô ni co,
aten de-se ple na men te à atu al de man da mun di al, fa -
tu ran do-se per to de US$3 bi lhões por ano.

Mais do que isso: 90% da ma de i ra co lhi da na
Ama zô nia bra si le i ra é con su mi da in ter na men te, em
que pese a ile ga li da de de gran de par te das tran sa -
ções re gis tra das. Em 2000, foi cri a do o gru po Com -
pra do res de Ma de i ra Cer ti fi ca da, que re ú ne em pre -
sas cuja pre fe rên cia pela pro du ção le ga li za da vi rou
ques tão de alta pri o ri da de. Na ver da de, pro me tem
tais em pre sá ri os que, até 2005, 50% da ma de i ra cer -
ti fi ca da ocu pa rá os es pa ços dos ar ma zéns de suas
fá bri cas.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – 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)
– Con ce do o apar te ao emi nen te Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, com mu i to pra zer.

 



O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, ouvi ape nas uma par te do
de po i men to de V. Exª, que re pre sen ta um Esta do da
re gião ama zô ni ca, exa ta men te o tre cho em que fala
da ex plo ra ção da ma de i ra na Ama zô nia. O To can tins
tam bém tem uma re ser va flo res tal – prin ci pal men te
nas ba ci as do Ara gua ia e do To can tins e, de for ma
mais acen tu a da, no rio Ara gua ia – que pra ti ca men te
foi de vas ta da, por que, até bem pou co tem po, não ha -
via um ape lo tão for te ao con tro le am bi en tal. E a ocu -
pa ção da que las áre as, com a for ma ção de fa zen das,
aca bou fa zen do com que par te de las fos se des tru í da, 
que i ma da, e uma par te pe que na de ma de i ra no bre,
como o pau-brasil e o mog no, ti ves se ou tra uti li da de.
Mas o que me vem à men te, emi nen te Se na dor, é a
pre o cu pa ção que co mun ga mos da ocu pa ção har mô -
ni ca e or de na da des se ter ri tó rio rico e mu i to im por -
tan te para o Bra sil, que tem uma flo ra e uma fa u na in -
ve já ve is, que pos sui uma bi o di ver si da de ex tra or di ná -
ria. É pre ci so es ta be le cer – pa ra le la men te à cons -
ciên cia am bi en tal, à cons ciên cia de que é pre ci so pre -
ser var o meio am bi en te – que po de mos, efe ti va men -
te, dar um apro ve i ta men to sus ten ta do à nos sa flo res -
ta. A ár vo re, quan do che ga à fase adul ta, pode ser
efe ti va men te apro ve i ta da. O que não há – des co nhe -
ço, pelo me nos –, no Bra sil, é uma po lí ti ca de apro ve i -
ta men to da nos sa flo res ta, com o com pro me ti men to
de re flo res tar. Ima gi no que da qui a al guns anos, em
tem po não mu i to re mo to, não te re mos au to ri za ção
para apro ve i ta men to da ma de i ra das nos sas ár vo res
se não re sul tan te de pro je tos de re plan tio. E com ma -
de i ras no bres, como o mog no, o pau-brasil e a pró pria 
teca, que, aqui no Bra sil, tem um de sem pe nho e um
de sen vol vi men to mu i to me lhor do que em seu país de 
ori gem. Por tan to, en ten do que V. Exª apre sen te, com
pro pri e da de, as pre o cu pa ções re la ci o na das à nos sa
flo res ta, e ima gi no que se ria hora de se dis cu tir uma
for ma de cri ar in cen ti vos para o re flo res ta men to de di -
ver sas re giões do País, co me çan do pe las áre as ri be i -
ri nhas, pe las nas cen tes, ou até mes mo a cons ti tu i ção
de pro je tos eco no mi ca men te pro gra ma dos para pro -
pi ci ar o apro ve i ta men to efe ti vo e sus ten ta do da nos sa 
ma de i ra. Con gra tu lo-me com V. Exª pela dis cus são
que traz a esta Casa, na ma nhã de hoje, so bre a ma -
de i ra bra si le i ra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – TO)
– Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª, que é um ho -
mem ama zô ni da e co nhe ce bem aque la re a li da de,
abor dou mu i to bem o pro ble ma. V. Exª não é da que les 
que fa lam da Ama zô nia por ou vir di zer ou pela le i tu ra
às ve zes uni la te ral de um tipo de pen sa men to.

Gos ta ria de apre sen tar mais um tó pi co, que vai
jus ta men te ao en con tro do que a re vis ta Veja pu bli -
cou e que, de uma for ma ou de ou tra, eu di ria que é o
que o ca bo clo ama zô ni da vem fa zen do, uma vez que
o des ma ta men to mais ou me nos ir ra ci o nal fe i to na -
que la re gião não foi pra ti ca do por ama zô ni das, mas
por ma de i re i ras es tran ge i ras, com a aqui es cên cia ou
a omis são do Go ver no Fe de ral, e não exa ta men te
pelo pra zer de der ru bar a flo res ta para fa zer cam po,
pura e sim ples men te.

Pros si go, en tão.
Com a im ple men ta ção da co le ta in te li gen te,

cada área de flo res ta será di vi di da em 25 lo tes, cada
um dos qua is com um pra zo de até um ano de ex plo -
ra ção. No mo men to em que os cor ta do res com ple ta -
rem o ci clo, de pa rar-se-ão com uma nova flo res ta,
api nha da de ma de i ra, no mes mo lo cal onde es ti ve -
ram há 25 anos.

Co nhe ce mos, por ex pe riên cia, quem nas ceu na
Ama zô nia, como eu nas ci, como V. Exª nas ceu, a alta
ca pa ci da de da flo res ta de se re cu pe rar e, prin ci pal -
men te, re pi to, como está dito na re por ta gem, se for fe -
i ta uma co le ta in te li gen te, em que, pre vi a men te, se
iden ti fi cam aque les es pé ci mes im por tan tes, adul tos,
por que a ár vo re nada mais é do que um ser vivo, que
nas ce, cres ce, pro duz e mor re. Na ver da de, a flo res ta, 
por si só, re no va-se cons tan te men te, seja pe los
agen tes na tu ra is, como o cu pim, o tem po.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – TO) –
Antes de con ce der a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân -
di do, que ace na com um pe di do de apar te, vou ler mais
um tó pi co, pelo me nos, do meu pro nun ci a men to.

Ou tro po ten ci al eco nô mi co da re gião, sem dú vi -
da, é o tu rís ti co, cuja ren ta bi li da de em dó la res, se gun -
do o Mi nis té rio do Meio Ambi en te, pode vir a che gar à
fa i xa dos US$13 bi lhões por ano. Não fal tam ex pe -
riên ci as em pre sa ri a is para ates tar o su ces so do tu ris -
mo como fon te ex cep ci o nal de ren da. No Pará,
ex-fazendeiros não se ar re pen dem de, nos úl ti mos
cin co anos, te rem tro ca do pas ta gens por ho téis, tro -
ca do gado por tu cu na ré, que tan to en can ta os tu ris tas 
que in va dem a Ama zô nia. Os eco lo gis tas mais ”xi i -
tas“, por sua vez, po dem fi car tran qüi los, pois sua de -
man da por ins ta la ções ho te le i ras po li ti ca men te cor re -
tas tam bém está sen do aos pou cos con tem pla da,
como bem de mons tra o ago ra no tá vel Ari aú Ama zon
To wer, si tu a do nas cer ca ni as de Ma na us, que anu al -
men te re ce be mi lha res de tu ris tas es tran ge i ros para
ve rem de per to as be le zas da flo res ta Ama zô ni ca.



Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te ao Se na -
dor Ge ral do Cân di do.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, pa ra be ni zo V. Exª pelo
pro nun ci a men to que faz, de vi do à im por tân cia do
tema que abor da. V. Exª, como Se na dor de um Esta do 
do Nor te, co nhe ce pro fun da men te a re gião e fala com 
a pro pri e da de de quem mora, vive, acom pa nha, es tu -
da e co nhe ce a si tu a ção da re gião ama zô ni ca, prin ci -
pal men te do seu Esta do. O Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha tam bém é co nhe ce dor, por ser da re gião ama zô -
ni ca. Sou de um Esta do do Su des te e es tou lon ge da
Ama zô nia. Mas não a co nhe ço só de ou vir fa lar ou de
ler – por que a ma i o ria fala de as sun tos que lê em li -
vros e re vis tas, sem co nhe cer. Tive opor tu ni da de de
vi si tar al gu mas ve zes a re gião e sou tes te mu nha des -
sa ação pre da tó ria. No ano pas sa do, vi si tei o Esta do
do Pará – Tu cu ruí, Ma ra bá, Novo Re par ti men to – e
vá ri os Mu ni cí pi os da re gião ama zô ni ca. Vi a jei uns du -
zen tos qui lô me tros pela Tran sa ma zô ni ca, in clu si ve
num tre cho sem as fal to, com es tra da de ter ra, com
mu i ta di fi cul da de. Fi quei, sin ce ra men te, re vol ta do ao
ver a quan ti da de de to ras de ma de i ra ao lon go das
es tra das, aguar dan do que os ca mi nhões as re co lhes -
sem. Qu al quer vi si tan te que for à re gião ou que es te ja 
aten to a essa ques tão vê cla ra men te a ação de des -
tru i ção, a ação pre da tó ria das ser ra ri as, das em pre -
sas que uti li zam a ma de i ra para pro du zir mó ve is e ou -
tros ti pos de ma te ri a is do més ti cos. E não exis te uma
lei que pro í ba esse des ma ta men to. O Iba ma tor na-se
um pou co ino pe ran te, por não con se guir, efe ti va men -
te, fa zer uma fis ca li za ção sé ria. Por exem plo, uma lei
que obri gas se o re flo res ta men to, o re plan tio das ár -
vo res. Isso é fe i to de for ma mu i to in ci pi en te. Alguns di -
zem que se cor ta uma ár vo re e que se plan tam mais
duas; no en tan to, na ver da de, isso não ocor re. Há,
sim, uma ação mu i to for te de des tru i ção da flo res ta
ama zô ni ca por aque les que só vi sam o lu cro e o ca pi -
tal, sem se pre o cu par com a na tu re za e com a pre ser -
va ção da que la ri que za que é a nos sa gran de flo res ta.
Pa ra be ni zo V. Exª e so li da ri zo-me com as ca u sas da
Ama zô nia, com todo o seu povo e com os seus re pre -
sen tan tes no Con gres so Na ci o nal.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço imen sa men te a V. Exª pelo apar te, Se na -
dor Ge ral do Cân di do.

Alguns da dos são omi ti dos, de uma for ma ou de
ou tra, à opi nião pú bli ca. Por exem plo, o Esta do do
Ama zo nas – o ma i or do País –, com 1,6 mi lhão de qui -
lô me tros qua dra dos, ma i or que os sete Esta dos do
Sul e do Su des te jun tos, tem ape nas algo em tor no de 
7% da sua área an tro po lo gi ca men te me xi da – e não

de vas ta da – , isto é, o ho mem che gou, ocu pou a ter -
ra, es ta be le ceu sua roça e ex tra iu a ma de i ra para seu 
sus ten to.

De vas ta ção, no ter mo ex tre mo, ra di cal, fun da -
men ta lis ta, se ria des tru ir por des tru ir. Tal vez isso seja
fe i to por al gu mas ma de i re i ras es tran ge i ras, prin ci pal -
men te da Ma lá sia, que che gam na re gião, der ru bam e 
le vam as to ras, mu i tas ve zes sem pa gar se quer os im -
pos tos ao Bra sil.

Te mos en tão que ver que a Ama zô nia não pode
sair de um ex tre mo para ou tro, nem da po lí ti ca er ra da
de al gu mas ma de i re i ras para o opos to da pro i bi ção
to tal do apro ve i ta men to de uma ri que za que é útil a to -
dos, que é a ma de i ra. De ve-se apro ve i tá-la in te li gen -
te men te, se le ci o nan do a ma de i ra adul ta, que, ao ser
der ru ba da, já es pa lhou mi lha res de se men tes ao seu
re dor e que, na tu ral men te, se irá re com por. 

É esse, en tão, jus ta men te, o en fo que da re por -
ta gem da re vis ta Veja. A Ama zô nia pode, sim, ser ex -
plo ra da de ma ne i ra in te li gen te. E não será por fal ta de 
lei que se im pe di rá al gum ato no ci vo à flo res ta ama -
zô ni ca. Na ver da de, há mu i tas leis. Hoje, por exem plo, 
o pe que no pro du tor da Ama zô nia, o co lo no as sen ta -
do pelo pró prio Incra só pode me xer em cer ca de 20% 
da área de seu lote.

Pros se guin do na li nha da re por ta gem pu bli ca da 
pela re vis ta Veja, quan do se tra ta do po ten ci al eco nô -
mi co la ten te no co mér cio de pa ten tes de plan tas na
Ama zô nia, ra ras são as vo zes dis cor dan tes. Na vi são
do Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Empre sas
de Bi o tec no lo gia, Sr. Anto nio Paes de Car va lho, cer ca 
de 10 mil subs tân ci as com va lor para as in dús tri as
far ma cêu tica e quí mi ca en con tra das na Ama zô nia se -
rão pa ten te a das nas pró xi mas dé ca das. Para ele, ain da
que o Bra sil ape nas li cen cie a pro du ção de 100 pa ten -
tes, pode che gar a ga nhar US$1 bi lhão por ano. Dis pon -
do de uma bi o di ver si da de do ta ma nho do pla ne ta, o pa -
co te de ri que zas da Ama zô nia re pre sen ta de fato um
po ten ci al 500 ve zes ma i or que o co nhe ci do.

Sr. Pre si den te, a bi o pi ra ta ria foi ob je to de uma
re por ta gem da re vis ta Su pe rin te res san te, re cen te -
men te. Não es ta mos pa ten te an do o nos so ma te ri al
bi o ge né ti co, o ma te ri al da bi o di ver si da de da Ama zô -
nia, mas os es tran ge i ros es tão. Inclu si ve, até o ve ne -
no da nos sa co bra cas ca vel já está pa ten te a do por
um la bo ra tó rio far ma cêu ti co dos Esta dos Uni dos. O
uru cum, que os ín di os usam para se pin tar em de ter -
mi na dos ri tu a is, já está pa ten te a do por uma in dús tria
de cos mé ti cos da Fran ça. Na ver da de, so mos os do -
nos do ban co da bi o di ver si da de, mas os lu cros não
se rão nos sos. Ama nhã, quan do qui ser mos ex plo -
rá-lo, te re mos de pa gar ro yal ti es para quem está pa -

    



ten te an do. Isso, na ver da de, ser ve de aler ta para o
Go ver no bra si le i ro, para que re al men te in vis ta em
pes qui sa, no de sen vol vi men to real da Ama zô nia,
sem cair nes sa ar ma di lha mon ta da pelo G-7, para
que de i xe mos a Ama zô nia sim ples men te in to ca da.
Eles es tão, por ba i xo dos pa nos, rou ban do o nos so
ma te ri al bi o ge né ti co, numa bi o pi ra ta ria de sen fre a da.
E, ama nhã, pa ga re mos para usar o que é nos so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pos -
so per der a opor tu ni da de de con gra tu lar a equi pe jor -
na lís ti ca da re vis ta Veja pelo ex ce len te tra ba lho pu bli -
ca do. Sem ape lar aos jar gões tra di ci o na is da ba ju la -
ção e da ca tás tro fe, ar ti fí cio tão co mum à im pren sa
atu al, pro cu rou en fo car a Ama zô nia sob uma pers -
pec ti va po si ti va, des mis ti fi can do equí vo cos e pre con -
ce i tos que in fes tam o tema da ex plo ra ção eco nô mi ca
da re gião. Em suma, a ma té ria é um alen to inex pug -
ná vel para os que se in te res sam pela Ama zô nia de
ma ne i ra bra si le i ra e, por tan to, me re cem todo o nos so
sin ce ro apre ço.

Era o que ti nha a di zer.
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 Edu ar do Su plicy, que
está ins cri to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Fa rei ape nas uma bre ve co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri to como ora dor. Mas se de se ja fa zer uma
bre ve co mu ni ca ção...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
É que se rei bre ve.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tan to
me lhor. Obri ga do a V. Exª. Será me lhor para a pres sa
dos tra ba lhos.

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, Srªs e Srs. Se na do res, em im -
por tan te de ci são, a Câ ma ra dos De pu ta dos nor -
te-americana, por 215 a 214 vo tos, con ce deu au to ri -
da de ao pre si den te ame ri ca no para ne go ci ar acor dos 
co mer ci a is com pa í ses e blo cos eco nô mi cos. Co nhe -
ci da como fast track – via ex pres sa –, a me di da não
per mi te ao Con gres so al te rar os acor dos, mas ape -
nas apro vá-los ou re je i tá-los. O pro je to vai ain da ao
Se na do ame ri ca no.

Esta vam ocor ren do inú me ras di fi cul da des de
na tu re za po lí ti ca, mas o Pre si den te Ge or ge Bush
pres si o nou de tal ma ne i ra o Con gres so que ob te ve
essa es cas sa ma i o ria.

Essa de ci são, Sr. Pre si den te, tem enor mes con -
se qüên ci as para to das as Amé ri cas, in clu si ve para o

Bra sil. É im por tan te que o Con gres so bra si le i ro es te ja 
aten to às ne go ci a ções que mu i to pro va vel men te o
go ver no nor te-americano ten ta rá ago ra re a li zar com
os go ver nos, in clu si ve com o do Bra sil, para ace le rar
aqui lo que tem sido de se jo ex pres so do Pre si den te
Ge or ge Bush, ou seja, a ins ti tu i ção da Área de Li vre
Co mér cio das Amé ri cas – Alca.

Con si de ra mos mu i to im por tan te, Sr. Pre si den te, 
que este tema seja ob je to de dis cus são mais apro fun -
da da pelo Con gres so Na ci o nal bra si le i ro. Já hou ve
au diên ci as pú bli cas nes te se mes tre, tan to na Câ ma ra 
dos De pu ta dos, quan to no Se na do Fe de ral, mas pre -
ci sa mos re i te rar a po si ção do Con gres so Na ci o nal
bra si le i ro, que sem pre tem apre sen ta do como pri o ri -
da de a in te gra ção dos pa í ses la ti no-americanos.
Essa deve dar-se, em pri me i ro lu gar, com aque les
com que te mos ma i or afi ni da de, ho mo ge ne i da de, in -
clu si ve do pon to de vis ta eco nô mi co, que se ri am os
pa í ses do Mer co sul. Esti ve, na úl ti ma se ma na, no
Esta do do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, Ro ra i ma, e
ob ser vei que há ali in te res se gran de na in te gra ção do
Bra sil com a Ve ne zu e la. Tam bém é im por tan te a in te -
gra ção com a Argen ti na, o Uru guai, o Pa ra guai e, gra -
du al men te, com os pa í ses do Pac to Andi no. 

Então, pre ci sa mos dar, pri me i ra men te, es ses
pas sos, to man do o de vi do cu i da do com o de se jo que
tem sido ex pres so pe los de ten to res de ações das
gran des em pre sas mul ti na ci o na is, que te ri am a pos -
si bi li da de de com pe tir com um po der de es ca la mu i to
ma i or do que as em pre sas bra si le i ras, com um pro -
gres so tec no ló gi co ex tra or di na ri a men te ma i or, com fi -
nan ci a men tos mu i to mais be né fi cos do que os que
são pro vi dos para as em pre sas bra si le i ras. Tudo isso
deve ser vis to como um aler ta. Assim, Sr. Pre si den te,
que ro aler tar o Go ver no bra si le i ro e o Con gres so Na -
ci o nal da de ci são ha vi da, on tem, no Con gres so nor -
te-americano, so bre a apro va ção do fast track aut -
ho rity. 

Fi nal men te, as si na lo tam bém o quão im por tan -
te é par ti ci par mos, no Se na do Fe de ral, das ne go ci a -
ções re la ti vas à ta be la do Impos to de Ren da. 

Na úl ti ma se ma na, ou na úl ti ma vez em que es -
te ve nes ta Casa o Mi nis tro Pe dro Ma lan, S. Exª afir -
mou que es tra nha va que o Par ti do dos Tra ba lha do res
não ti ves se ace i ta do a pro pos ta que ha via fe i to com
uma ta be la pro gres si va de Impos to de Ren da, com
alí quo tas não ape nas de 15% e 27,5%, mas de 30% e 
35% e, ao mes mo tem po, com cer to ajus te dos pa ta -
ma res de ren di men tos. 

Sr. Pre si den te, se hou ver von ta de con cre ta do
Go ver no Fe de ral, ou do Mi nis tro da Fa zen da, de di a -
lo gar co nos co, que o diá lo go seja es ta be le ci do não



ape nas com os De pu ta dos, na Câ ma ra. O Pre si den te 
Fer nan do Hen ri que con ver sou so bre o as sun to com o 
Pre si den te do Se na do, Se na dor Ra mez Te bet, no
jan tar ofe re ci do por S. Exª aos Srs. Se na do res. Dis se
o Pre si den te Ra mez Te bet que essa ma té ria po de ria
ser apre ci a da e vo ta da na Câ ma ra e no Se na do, na
pró xi ma se ma na. Qu e ro as si na lar que a von ta de do
Blo co de Opo si ção, aqui no Se na do, é a de que ela
seja ob je to do diá lo go an tes da de ci são fi nal. Te mos
su ges tões a dar. 

Vou re to mar este tema no iní cio da pró xi ma re u -
nião da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, na ter -
ça-feira. O Se na do pre ci sa con cre ta men te par ti ci par
da dis cus são, até por que está sen do apre ci a da uma
ma té ria de ini ci a ti va do Se na dor Pa u lo Har tung, que é 
a re com po si ção mo ne tá ria, a cor re ção dos pa ta ma -
res de isen ção, e os de ma is ín di ces da ta be la do
Impos to de Ren da e tam bém a pro gres si vi da de das
alí quo tas. 

Então, se o Mi nis tro Pe dro Ma lan é a fa vor de
ma i or pro gres si vi da de, se esse é o pon to de vis ta do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, nós, do Par -
ti do dos Tra ba lha do res e da Opo si ção, tam bém te mos 
o mes mo pon to de vis ta e que re mos di a lo gar cons tru -
ti va men te so bre isso.

É o que gos ta ria de as si na lar, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A opi -

nião de V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy, é sem pre le -
va da em mu i to boa con ta, e as sim a Mesa tam bém
agi rá.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor Ger son Ca ma -
ta, por cin co mi nu tos, an tes da Se na do ra Emi lia Fer -
nan des, a quem peço to le rân cia para ou vir mos o Se -
na dor Ger son Ca ma ta. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, com par ti lho das pre o cu pa ções do
Se na dor Edu ar do Su plicy com re la ção à apro va ção,
on tem, pela Câ ma ra dos Esta dos Uni dos, do fast
track aut ho rity. Mas pen so que o Bra sil – o Con gres -
so e Go ver no bra si le i ro – deve efe ti va men te vol tar
sua aten ção para os even tos que vi rão des sa apro va -
ção pela Câ ma ra dos Re pre sen tan tes da ne go ci a ção
da ”via ex pres sa“ por par te do Pre si den te Bush.

Entre tan to, o Bra sil pre ci sa ob ser var al guns er -
ros que co me teu nas úl ti mas dé ca das. No fi nal do Go -
ver no Mi li tar, por exem plo, a po lí ti ca ex ter na de co -
mér cio ex te ri or bra si le i ro foi toda di ri gi da para a Áfri -
ca. Quer di zer, o Bra sil per deu, mo nu men tal men te, a

opor tu ni da de de cres cer seu co mér cio ex ter no, que é
in sig ni fi can te, pí fio. Por seu ta ma nho, gran de za e po -
ten ci a li da de, o Bra sil per deu de go le a da para pa í ses
pe que nos, como, por exem plo, Co réia e Cin ga pu ra, o 
que nos de i xa mal. 

O que acon te ceu com nos so co mér cio com a
Áfri ca? Per do a mos a dí vi da de Mo çam bi que, de po is a 
de Ango la. Quer di zer, en tre ga mos de gra ça pro du tos
e não re ce be mos nada em tro ca. Te ria sido me lhor se
ti vés se mos fe i to uma as so ci a ção de ca ri da de para
aju dar aque les pa í ses que, in fe liz men te, es ta vam
atra ves san do di fi cul da des. 

O con tri bu in te bra si le i ro, o fla ge la do ca pi xa ba,
que está sem casa por ca u sa da chu va, aju dou a pa -
gar a dí vi da da que les ou tros pa í ses. Mas es ses bra si -
le i ros são tão po bres, quan to os nos sos ir mãos afri ca -
nos que ti ve ram suas dí vi das per do a das por nós. 

Assim, per de mos uma dé ca da com a Áfri ca.
O Bra sil se as so cia, en tão, ao Mer co sul. Há vá ri -

as fa las mi nhas aqui con tra a agre ga ção do Bra sil ao
Mer co sul. A que es ta mos as sis tin do com re la ção ao
Mer co sul? A Argen ti na é que fixa as re gras: tira alí -
quo ta, di mi nui alí quo ta, abre alí quo ta para pa í ses que 
não fa zem par te do Mer co sul; di mi nui a nos sa alí quo -
ta, co lo ca aqui den tro le i te e car ne eu ro péia sub si di a -
dos. O Uru guai faz a mes ma co i sa. O Pa ra guai en che
o Bra sil de ar mas para os ban di dos, de ma co nha, de
co ca í na, rou ba os nos sos car ros e le ga li za-os de po is. 

Que Mer co sul é este, em que o Bra sil não tem
con di ção, em ne nhum mo men to, de co lo car suas po -
si ções? Nós so mos mais da me ta de do Mer co sul e te -
mos um voto uni tá rio que não é res pe i ta do por nos sos 
só ci os.

Há, ain da, ou tro pro ble ma: a Argen ti na, por trás,
já dri blou o Bra sil e está ne go ci an do a Alca. O Chi le,
que se ria um gran de par ce i ro, mas até hoje está he si -
tan te com re la ção ao Mer co sul, já faz par te da Alca. O 
Mé xi co, de po is que co me çou a fa zer par te da Alca,
em seis anos ul tra pas sou o Bra sil em ex por ta ção, e
seu Pro du to Inter no Bru to vai cres cer 7% nes te ano.

Assim, a pri me i ra eco no mia da Amé ri ca La ti na
não é mais o Bra sil; é o Mé xi co.

Te mos de co me çar fi xan do nos sas po si ções.
So mos um País in de pen den te, ten tan do mar car po si -
ções com re la ção a cer to tipo de pro te ci o nis mo que
os ame ri ca nos são mes tres em fa zer, usan do as bar -
re i ras sa ni tá ri as que eles im põem, ado tan do uma le -
gis la ção e, aí, sim, con ce der ao Pre si den te da Re pú -
bli ca, seja ele quem for, um tipo de fast track, para
que, se hou ver re ta li a ção nos Esta dos Uni dos, o Pre -
si den te bra si le i ro pos sa re ta li ar aqui; se co lo ca rem
bar re i ras hi giê ni cas lá, o Pre si den te bra si le i ro pos sa



ado tá-las aqui. Apren der com eles. Mas não po de -
mos con ti nu ar ne go ci an do com Cuba e Hon du ras,
que não pa gam. Te mos de ne go ci ar com pa í ses que,
efe ti va men te, re pre sen tem uma boa tro ca co mer ci al,
a cri a ção de em pre gos, a me lho ria de tec no lo gia, o
de sen vol vi men to e o pro gres so. Não va mos con se -
guir fa zer isso com de ter mi na dos pa í ses com os qua -
is es ta mos te i man do cri ar mer ca dos que não con se -
gui mos.

Qual é a res pos ta do Go ver no bra si le i ro ou do
Con gres so Na ci o nal? Con ce der ao Pre si den te da Re -
pú bli ca um tipo de fast track de re ta li a ção, de im po si -
ção das po si ções bra si le i ras, de der ru ba da de bar re i -
ras pro te ci o nis tas para que pos sa mos ne go ci ar em
con di ções de igual da de, par ti ci pan do de blo cos que,
unin do con ti nen tes, adu zam tec no lo gia e cri em em -
pre gos por meio das ex por ta ções.

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 Ge ral do Cân di do por vin te
mi nu tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
abor dar um tema de ex tre ma im por tân cia. Tra ta-se da 
de mo cra ti za ção dos me i os de co mu ni ca ção.

Na Co mis são de Edu ca ção, têm sido re a li za das
vá ri as au diên ci as pú bli cas para de ba ter o as sun to.
Esta mos em pe nha dos na im plan ta ção do Con se lho
Na ci o nal, que foi cri a do des de 1991. Há 10 anos, foi
apro va da a cri a ção do Con se lho, mas até hoje não foi
im plan ta do. Tal im plan ta ção é fun da men tal por que
ele se ria o ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal,
para acom pa nhar e dis cu tir a qua li da de da pro gra ma -
ção nos me i os de co mu ni ca ção, que está li ga da à cul -
tu ra do povo bra si le i ro.

Re a li zou-se, de 1º a 3 de de zem bro, em Bra sí lia, 
a VIII Ple ná ria do Fó rum Na ci o nal pela De mo cra ti za -
ção da Co mu ni ca ção. Nos úl ti mos dez anos, esse mo -
vi men to es te ve pre sen te e foi de ter mi nan te nas dis -
cus sões so bre a mí dia no nos so País. A cri a ção do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al e a lei so bre ra di o -
di fu são co mu ni tá ria de vem-se à ação mi li tan te des se
mo vi men to in te gra do por vá ri as en ti da des da so ci e -
da de ci vil.

A exis tên cia des sa tevê é tam bém uma con quis -
ta do Fó rum pela De mo cra ti za ção da Co mu ni ca ção,
que atu ou de for ma de ci si va na dis pu ta da TV a cabo,
in se rin do na lei os ca na is pú bli cos e co mu ni tá ri os, em 
que se in se rem as te vês le gis la ti vas, como a TV Se -
na do, que, des ta que-se, pos si bi li ta o de ba te so bre os 
gran des te mas na ci o na is e in ter na ci o na is, que é res -

pon sá vel por um dos me lho res pro gra ma ções cul tu -
ra is ve i cu la das na te le vi são, além de mos trar o
dia-a-dia des te Ple ná rio e das Co mis sões. E aci ma de 
tudo é uma emis so ra com res pon sa bi li da de so ci al e
sin to ni za da com o in te res se pú bli co. Essa tevê cer ta -
men te deu ao Le gis la ti vo ma i or trans pa rên cia, ain da
que di ri gi da a um pú bli co es tri to, pa gan te. 

Infe liz men te, a tevê em si nal aber to ain da não
che gou a toda po pu la ção bra si le i ra. O pú bli co que as -
sis te à TV Se na do é aque le que tem as si na tu ra de TV
a cabo, paga, ou que tem an te na pa ra bó li ca. É pre ci -
so que a TV Se na do tam bém che gue a todo pú bli co
bra si le i ro, atra vés de es ta ção re pe ti do ra, por que ela
tem cum pri do um pa pel fun da men tal no sen ti do da di -
vul ga ção do Po der Le gis la ti vo, e tem tam bém uma
pro gra ma ção cul tu ral mu i to im por tan te. 

Mas em sua VIII Ple ná ria, o Fó rum pela De mo -
cra ti za ção da Co mu ni ca ção tra tou de uma ur gên cia: a 
vo ta ção da PEC nE 203-B/95, que abre as em pre sas
bra si le i ras de mí dia ao ca pi tal es tran ge i ro, já em pa u -
ta na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que se
co lo ca é que dis cus são de tal im por tân cia não pode
ser fe i ta à mer cê do flu xo de ca i xa des sa ou da que la
em pre sa, pois o que está em jogo não são ape nas in -
te res ses eco nô mi cos de em pre sas, mas ques tões de
fun do, de in te res se pú bli co nem sem pre le va dos em
con ta por esse seg men to do em pre sa ri a do bra si le i ro.
É pre ci so, por exem plo, ava li ar o im pac to dis so so bre
o con te ú do da in for ma ção que será ve i cu la da, da pro -
gra ma ção, os as pec tos cul tu ra is, na ci o na is e re gi o na -
is – já des pre za dos atu al men te pe las em pre sas bra si -
le i ras -, quan do não há um ins tru men to re gu la dor ca -
paz de dar con ta des sas ques tões. O que está no cen -
tro des sa dis cus são, Sr. Pre si den te, é a so be ra nia na -
ci o nal. 

To dos sa be mos o que a im pren sa nor -
te-americana está fa zen do em re la ção ao ter ro ris mo,
lá nos Esta dos Uni dos: numa ação con jun ta com o
go ver no, a im pren sa pas sou a cri ar ar ti fí ci os para jus -
ti fi car a guer ra, ad mi tin do in clu si ve a cen su ra. A mes -
ma im pren sa que en ga ve tou o re sul ta do fral da do nas
ele i ções pre si den ci a is Qu an do abri mos as em pre sas
bra si le i ras para o ca pi tal es tran ge i ro, abri mos tam -
bém para o po der des se ca pi tal. E será que de ve mos
ad mi tir re tro ces sos como esse no nos so País?

To dos aqui co nhe cem a pro gra ma ção ve i cu la da
na TVs aber tas, que têm como úni co pa râ me tro a
con cor rên cia, o va le-tudo. Uma pro gra ma ção que não 
leva em con ta os va lo res cul tu ra is, na ci o na is e re gi o -
na is, como aliás pre vê a Cons ti tu i ção Fe de ral. E as -
sis ti mos a isso aqui des ta Casa, que ou tor ga e re no va 



con ces sões de emis so ras e que tem a in cum bên cia
cons ti tu ci o nal de im plan tar um Con se lho com pos to
por par la men ta res, re pre sen tan tes da mí dia e da so -
ci e da de ci vil, com a fun ção de dis cu tir e pro por, em
blo co, es sas ques tões. A si tu a ção é gra ve, por que,
ao mes mo tem po em que há esse qua dro so bre as
TVs aber tas - só para fa lar em re la ção à pro gra ma ção 
–, o Go ver no des mon ta sis te ma ti ca men te as TVs
edu ca ti vas.

De fato, não são ques tões sim ples. Além do
mais, tra ta-se de te mas que pas sam por uma ques tão 
an te ri or, re cor ren te, que é a im plan ta ção do Con se lho 
de Co mu ni ca ção So ci al, ór gão au xi li ar do Con gres so
Na ci o nal, cri a do por lei des de 1991. To das as ur gên -
ci as re fe ren tes à mí dia, Sr. Pre si den te, es tão sub me ti -
das à im plan ta ção des se Con se lho.

E o que im pe de a sua im plan ta ção? Aliás, Sr.
Pre si den te, de i xo uma su ges tão a V. Ex. ª: as su ma a
ban de i ra pela im plan ta ção do Con se lho de Co mu ni -
ca ção So ci al. Ao Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da
Tá vo la, so li ci ta mos a in ter fe rên cia, a in ter ven ção nes -
se as pec to. Va mos nos mo bi li zar para re pa rar essa
omis são do Con gres so so bre ques tão tão re le van te. É 
ine vi tá vel a cri a ção de uma nova lei de im pren sa, atu -
a li za da, mo der na, mas em blo co, e com a par ti ci pa -
ção de to dos os seg men tos atin gi dos, in clu si ve a so -
ci e da de ci vil.

Sr. Pre si den te, a PEC 203-B/95 pro cu ra re sol ver 
o pro ble ma ime di a to de li qui dez das em pre sas de co -
mu ni ca ção à cus ta de sé ri os ris cos à so be ra nia na ci -
o nal, ao in te res se po pu lar e à pró pria ra ci o na li da de
do se tor das co mu ni ca ções. Por isso, que ro sa u dar a
re a li za ção da VIII Ple ná ria do Fó rum Na ci o nal pela
De mo cra ti za ção da Co mu ni ca ção e ex pres so mi nha
to tal con cor dân cia com seu ma ni fes to (que so li ci to à
Mesa seja dado como lido) con trá rio à PEC.

Assi nam o ma ni fes to as en ti da des se guin tes:
Fó rum Na ci o nal pela De mo cra ti za ção da Co mu -

ni ca ção
Asso ci a ção Bra si le i ra de Ra di o di fu são Co mu ni -

tá ria – Abra ço
Con se lho Fe de ral de Psi co lo gia – CFP
Exe cu ti va Na ci o nal dos Estu dan tes de Co mu ni -

ca ção So ci al – Ene cos
Fe de ra ção Inte res ta du al dos Tra ba lha do res em

Empre sas de Ra di o di fu são e Te le vi são – Fi tert
Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas – Fe naj
Fe de ra ção das Asso ci a ções de Ra di o di fu são

Co mu ni tá ria – RJ
Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra 

– MST
Rede Bra sil de Co mu ni ca ção Ci da dã

Sin di ca to Na ci o nal dos Do cen tes das Insti tu i -
ções de Ensi no Su pe ri or – Andes

So ci e da de de Estu dos Inter dis ci pli na res da Co -
mu ni ca ção – Inter com

União de Re des Ra di o fô ni cas – Escri tó rio Bra si -
le i ro da Amarc – Unirr – Amarc.

Encer ro, Sr. Pre si den te, pe din do que seja con si -
de ra do lido o ma ni fes to apro va do pelo Fó rum Na ci o -
nal pela De mo cra ti za ção da Co mu ni ca ção.

Mu i to obri ga do.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SENADOR GERALDO
CÂNDIDO EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

CONTROLE ESTRANGEIRO DA MÍDIA BRASILEIRA

AMEAÇA A SOBERANIA POPULAR

 A DEMOCRACIA E A NACIONALIDADE

Po si ci o na men to em re la ção à Pro pos ta de

Emen da à Cons ti tu i ção 203-B/95, que abre o ca pi tal

das em pre sas de mí dia do Bra sil ao ca pi tal es tran ge i ro

As en ti da des sig na tá ri as des te ma ni fes to de cla ram-se fron -

tal men te con trá ri as à aber tu ra do ca pi tal das em pre sas bra si le i ras

de mí dia ao ca pi tal es tran ge i ro. A apro va ção da Pro pos ta de Emen -

da à Cons ti tu i ção (PEC) 203-B/95 é ina ce i tá vel por dois mo ti vos:

1. Por que a ali e na ção do ca pi tal e do con tro le das em pre sas

na ci o na is de mí dia a em pre sas es tran ge i ras não pode ser pre mis -

sa – tal como pre ten de o em pre sa ri a do de co mu ni ca ção, ago ra

com o apo io do Go ver no Fe de ral – para um pro ces so de re cons ti tu -

i ção ins ti tu ci o nal e ju rí di ca da área das co mu ni ca ções, que ain da

está por ser de ba ti do. Esta área en con tra-se ju rí di ca e ins ti tu ci o nal -

men te em es ta do caó ti co: a le gis la ção está de fa sa da e, em mu i tos

ca sos, é sim ples men te des cum pri da; há con fli to de com pe tên cia

en tre a Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (ANATEL) e o Mi -

nis té rio das Co mu ni ca ções; pre pa ra-se, sem o am pa ro da lei, a in -

tro du ção de uma re vo lu ção nos sis te mas e no mer ca do de co mu ni -

ca ção com a im plan ta ção da tec no lo gia di gi tal nos seg men tos de

TV, rá dio e TV por as si na tu ra; as em pre sas de co mu ni ca ção en -

fren tam um qua dro de cri se eco nô mi ca, de vi do a crô ni cos pro ble -

mas de ges tão e in com pe tên cia em pre sa ri al mas, tam bém, por

con tin gên ci as de mer ca do. Nes te ce ná rio, a en tra da do ca pi tal es -

tran ge i ro tem sido tra ta da pe las em pre sas como uma sa í da sim -

plis ta e prag má ti ca para a so lu ção ime di a ta de seus pro ble mas de

“ca i xa”. Tra tam, as sim, de uma ques tão que é es tra té gi ca para a

área das co mu ni ca ções e para a de mo cra cia no País como se fos -

se um mero pro ble ma em pre sa ri al e con jun tu ral. O em pre sa ri a do

pro põe que, ao in vés de for mu lar mos as ba ses de um novo mo -

de lo para a área das co mu ni ca ções, op te mos por an te ci par

iso la da men te a de fi ni ção de um as pec to par ti cu lar – a ques tão 



do ca pi tal es tran ge i ro – que de ve ria ser con se qüên cia da for -

mu la ção des te mes mo mo de lo.

2. Por que a pre ser va ção, sob con tro le na ci o nal, das em pre -

sas de mí dia – que têm cres cen te im por tân cia cul tu ral, po lí ti ca e

eco nô mi ca na con tem po ra ne i da de e cum prem um pa pel de ci si vo

na dis se mi na ção de idéi as, con cep ções e va lo res – con sis te em

um as pec to fun da men tal da afir ma ção da so be ra nia na ci o nal. A si -

tu a ção in ter na ci o nal aber ta a par tir dos trá gi cos epi só di os de 11 de 

se tem bro, nos Esta dos Uni dos, atu a li zou de for ma dra má ti ca mu i -

tos dos ar gu men tos que ví nha mos apre sen tan do pu bli ca men te no

de cor rer da tra mi ta ção das PEC que re sul ta ram no subs ti tu ti vo

pres tes a ser vo ta do pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Caso ti vés se -

mos hoje a mí dia bra si le i ra sob con tro le es tran ge i ro, es pe ci al men te 

dos con glo me ra dos nor te-americanos, não te ría mos dis po ní ve is

as in for ma ções a res pe i to da cri se in ter na ci o nal em cur so que,

prin ci pal men te na mí dia im pres sa, atu al men te es tão sen do ve i cu -

la dos e pos si bi li tam a ava li a ção dos in te res ses do País di an te da

emer gên cia de um po der im pe ri al que pas sou a ser exer ci do aber -

ta men te em es ca la mun di al pe los Esta dos Uni dos. Te ría mos, isto

sim, a mera mo bi li za ção, em ter ri tó rio na ci o nal, da agres si va má -

qui na de pro pa gan da que está sen do ope ra da no in te ri or da que le

país e em to dos os seus ve í cu los es pa lha dos pelo mun do, ex pres -

san do ex clu si va men te seus in te res ses. Ou seja, mes mo com to dos

os pro ble mas e li mi ta ções ve ri fi ca dos na atu a ção das atu a is em -

pre sas fa mi li a res bra si le i ras de mí dia, a pre ser va ção do con tro le

des tas em pre sas no in te ri or do País é fun da men tal para a afir ma -

ção da so be ra nia na ci o nal. O con trá rio dis so é a en tre ga dos

prin ci pa is me i os con tem po râ ne os de pro du ção da cul tu ra e de 

dis se mi na ção de idéi as, va lo res e con cep ções a in te res ses es -

tra nhos aos do País.

Em sín te se, esta PEC pro cu ra re sol ver o pro ble ma ime -

di a to de li qui dez das em pre sas de co mu ni ca ção à cus ta de sé -

ri os ris cos à so be ra nia na ci o nal, ao in te res se po pu lar e à pró -

pria ra ci o na li da de do se tor das co mu ni ca ções.

Aler ta mos à Na ção que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que

Car do so, em au diên cia con ce di da no dia 19 de no vem bro aos re -

pre sen tan tes dos prin ci pa is gru pos de mí dia do País, ma ni fes tou

in con di ci o nal apo io à aber tu ra do se tor ao ca pi tal es tran ge i ro.

Infor ma mos que, no dia 22 de no vem bro, re pre sen tan tes

das en ti da des sig na tá ri as pro to co la ram, jun to ao Pa lá cio do Pla nal -

to, uma so li ci ta ção de au diên cia com o Pre si den te da Re pú bli ca

para apre sen tar a po si ção das en ti da des de pro fis si o na is e da so ci -

e da de ci vil que es tão se mo bi li zan do so bre o as sun to. O Pre si den -

te, que se as so cia ao em pre sa ri a do para pro mo ver a aber tu ra da

mí dia bra si le i ra ao ca pi tal es tran ge i ro, en tre tan to, não está se dis -

pon do se quer a ou vir ou tras po si ções da so ci e da de so bre o tema.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, aliás, em au -

diên cia con ce di da em 1995 à Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas

(FENAJ), no co me ço de seu pri me i ro man da to, com pro me teu-se a

atu ar e a mo bi li zar os par ti dos da base go ver nis ta pelo cum pri men -

to da Lei 8.389/91 e vi a bi li zar a com po si ção e ins ta la ção do Con se -

lho de Co mu ni ca ção So ci al. A pro mes sa não foi cum pri da e nem o

Pre si den te e nem os par ti dos da base de apo io do Go ver no atu a -

ram para as se gu rar o cum pri men to des ta lei. Isto é, o pró prio Pre si -

den te da Re pú bli ca as su miu a con di ção de co-responsável pelo

caos eco nô mi co, ju rí di co e ins ti tu ci o nal em que hoje se en con tra a

área das co mu ni ca ções no País e que ago ra está sen do in vo ca do

para jus ti fi car a aber tu ra ao ca pi tal es tran ge i ro.

Lem bra mos, ain da, que a Cons ti tu i ção está re ple ta de prin -

cí pi os para a área das co mu ni ca ções que per sis tem des pre za dos.

As Leis nºs 8.389/91 e 8.977/95 que re gu la men tam, res pec ti va -

men te, o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al e o Ser vi ço de TV a

Cabo, es tão sen do des cum pri das pelo pró prio Con gres so Na ci o -

nal. O Con se lho de ve ria es tar com pos to e ins ta la do em abril de

1992, o que ca rac te ri za qua se dez anos de vi o la ção da lei pelo

Con gres so. A le gis la ção de ra di o di fu são vi gen te – a Lei nº 4.117 e o 

De cre to-Lei nº 236 – está sen do, em mu i tos as pec tos, os ten si va -

men te des cum pri da pe las em pre sas de rá dio e te le vi são com a

omis são e a com pla cên cia do Exe cu ti vo, do Le gis la ti vo, do Ju di ciá -

rio e da Pro cu ra do ria da Re pú bli ca.

Não há como en fren tar a cri se da mí dia bra si le i ra com me di -

das iso la das des con si de ran do, en tre ou tros, os se guin tes pro ble -

mas:

• A ine xis tên cia de um ór gão re gu la dor para a co mu ni ca -

ção so ci al ele trô ni ca (te le vi são, rá dio e TV por as si na tu ra).

• A pre ten são do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções de re gu la -

men tar os ser vi ços de rá dio e te le vi são à mar gem das cru ci a is de fi -

ni ções de cor ren tes da im ple men ta ção da tec no lo gia di gi tal na co -

mu ni ca ção so ci al ele trô ni ca.

• A exor bi tân cia de com pe tên cia da Ana tel que, sem base

le gal, to mou a ini ci a ti va de re gu la men tar e con du zir a im ple men ta -

ção da tec no lo gia di gi tal na te le vi são e, além dis so, está se ne gan -

do a pro mo ver um ver da de i ro de ba te pú bli co.

• A de sor ga ni za ção do mer ca do de co mu ni ca ção no Bra sil 

com a ado ção pela Ana tel, e à mar gem de po lí ti cas pú bli cas, de

me di das que se des ti nam a for ta le cer o po de rio de em pre sas de te -

le co mu ni ca ções e con glo me ra dos in ter na ci o na is na pro du ção des -

ti na da à ve i cu la ção na mí dia bra si le i ra, como ocor re com o Ser vi ço

de Co mu ni ca ção  Mul ti mí dia (SCM).

• A ine xis tên cia de uma Lei de Impren sa atu a li za da e ca -

paz de aca u te lar di re i tos e as se gu rar de ve res e di ri mir con fli tos de

in te res ses en vol ven do as em pre sas jor na lís ti cas e o pú bli co.

• A pos si bi li da de de que, a pre tex to de tra tar-se de ope ra -

ções pri va das, a trans fe rên cia de con tro le da mí dia bra si le i ra a es -

tran ge i ros pos sa ocor rer de for ma es cu sa e sem co nhe ci men to pú -

bli co, em face ao des pre pa ro do Exe cu ti vo e do Le gis la ti vo para fis -

ca li zar tais tran sa ções.

Ani ma nos sas pro po si ções o en ten di men to de que o ca rá ter

pri va do dos em pre en di men tos que pre do mi nam na mí dia bra si le i ra 

não eli de o in te res se pú bli co e a res pon sa bi li da de so ci al que pesa

so bre o con jun to e so bre cada uma das em pre sas de co mu ni ca ção, 

com o de ci si vo pa pel eco nô mi co, po lí ti co e cul tu ral que cum prem

nas so ci e da des con tem po râ ne as. Até o mo men to, con tu do, os em -

pre en di men tos de co mu ni ca ção se er guem e atu am sem re pre sen -

   



ta ção for mal na es fe ra pú bli ca, me di a dos ape nas por re la ções de

mer ca do, que não es go tam seu pa pel po lí ti co e cul tu ral.

Para o es ta be le ci men to de re la ções de mo crá ti cas em

tor no da atu a ção da mí dia, por isso, acre di ta mos ser ne ces sá -

ria uma re la ção de com pro mis so en tre o Esta do, o se tor pri va -

do e a so ci e da de ci vil, em ba ses po li ti za das, afir ma do ras de

prin cí pi os éti cos e sus ten ta das pelo con sen so na so ci e da de.

Mais do que leis e re gu la men tos, ne ces si ta mos de ins ti tu i -

ções ca pa zes de pos si bi li tar a per ma nen te pac tu a ção e re pac tu a -

ção, com a di nâ mi ca exi gi da pela área das co mu ni ca ções, das so -

lu ções a se rem ado ta das, ba se a das no con sen so, para que a mí dia 

cum pra de mo cra ti ca men te seus pa péis eco nô mi cos, po lí ti cos e

cul tu ra is em con so nân cia com o in te res se pú bli co.

Ape la mos aos par la men ta res e aos par ti dos que têm

ver da de i ro com pro mis so com a Na ção para que se ma ni fes -

tem de for ma con trá ria a esta PEC, em pe nhan do-se, as sim,

na cri a ção de con di ções que as se gu rem uma efe ti va pre ser -

va ção do in te res se pú bli co. Pro po mos que se im pe ça esta

ten ta ti va de im po si ção, ao Con gres so Na ci o nal e ao país, de

in te res ses su bal ter nos e ames qui nha dos que afron tam a so -

be ra nia na ci o nal.

Apon ta mos que, nes ta dis pu ta, es tão em jogo as pec tos

eco nô mi cos, po lí ti cos e cul tu ra is que põem em xe que o fu tu ro do

país. A ame a ça da en tra da do ca pi tal es tran ge i ro na mí dia co lo ca 

o Bra sil di an te de duas op ções: de um lado, a sub mis são dos

prin ci pa is me i os de for ma ção da cons ciên cia na ci o nal a pers pec -

ti vas es tra nhas ao in te res se pú bli co e, de ou tro, a bus ca da afir -

ma ção da so be ra nia po pu lar, da de mo cra cia e da na ci o na li da de.

Bra sí lia, 2 de de zem bro de 2001.

Fó rum Na ci o nal pela De mo cra ti za ção da Co mu ni ca ção

Asso ci a ção Bra si le i ra de Ra di o di fu são Co mu ni -
tá ria – ABRAÇO

Con se lho Fe de ral de Psi co lo gia – CFP

Exe cu ti va Na ci o nal dos Estu dan tes de Co mu ni ca ção So ci al

– ENECOS

Fe de ra ção Inte res ta du al dos Tra ba lha do res em Empre sas

de Ra di o di fu são e Te le vi são - FITERT

Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas – FENAJ

Fe de ra ção das Asso ci a ções de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria - RJ

Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra – MST

Rede Bra sil de Co mu ni ca ção Ci da dã

Sin di ca to Na ci o nal dos Do cen tes das Insti tu i ções de Ensi no

Su pe ri or – ANDES

So ci e da de de Estu dos Inter dis ci pli na res da Co mu ni ca ção –

INTERCOM

União de Re des Ra di o fô ni cas – Escri tó rio Bra si le i ro da

Amarc – UNIRR – AMARC

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De se jo
in for mar ao Se na dor Ge ral do Cân di do que o Con se -
lho de Co mu ni ca ção So ci al, em re la ção ao qual S. Exª 
tan to se pre o cu pa, tem uma re gu la men ta ção ela bo ra -
da pelo Se na do já há bas tan te tem po. Fui, in clu si ve, o
Re la tor des sa ma té ria, que foi en vi a da à Câ ma ra dos
De pu ta dos há vá ri os anos. Por tan to, o Se na do é um
ma dru ga dor nes se as sun to. Por ou tro lado, a TV do
Se na do está dis po ní vel em to dos os sa té li tes e em
con di ções de ser, por tan to, cap ta da em toda par te do
ter ri tó rio bra si le i ro.

A pre o cu pa ção de S. Exª, por con se qüên cia, é a
mes ma em re la ção à qual o pró prio Se na do, a sua
Mesa, as suas Li de ran ças, as Co mis sões já ma dru -
ga ram.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res mais uma
vez tra go à re fle xão des ta Casa um tema de pro fun da
im por tân cia que, sem dú vi da, tem mu da do a vida de
mu i tos com pa tri o tas e tam bém de mu i tas pes so as no
mun do todo e que está a de man dar cada vez mais a
re a fir ma ção de um com pro mis so de so li da ri e da de, de 
es pí ri to co le ti vo, de res pe i to ao pró xi mo e de va lo ri za -
ção da vida: re fi ro-me à Aids, mal si len ci o so e in vi sí vel 
que não res pe i ta li mi tes ge o grá fi cos, ida de, raça, po -
si ção so ci al e sexo.

Os da dos são alar man tes. Nes ses 20 anos, des -
de que o pri me i ro caso foi re gis tra do no mun do, há bi -
tos, cos tu mes e pen sa men tos pas sa ram por gran des
trans for ma ções. O de ba te so bre a se xu a li da de en trou 
na pa u ta da ma i o ria das fa mí li as e tam bém nas es co -
las. A te má ti ca do sexo pas sou a in te grar o cur rí cu lo
es co lar, e, mais do que nun ca, a pa la vra sexo deve vir
acom pa nha da de ou tra: com pro me ti men to e res pon -
sa bi li da de.

A aber tu ra do de ba te pú bli co, o ma i or es cla re ci -
men to da po pu la ção e a mo bi li za ção po pu lar são de
ex tre ma im por tân cia para co lo car um fre io no avan ço
da Aids no Bra sil. Na dé ca da de 80, o Ban co Mun di al
pre via que che ga ría mos ao ano 2000 com mais do
do bro de in fec ta dos: 1,2 mi lhão. Foi uma vi tó ria par ci -
al mas im por tan te de nos so povo que tais pers pec ti -
vas não se te nham con cre ti za do, pois, de acor do com
o Mi nis té rio da Sa ú de, o Bra sil tem, hoje, 597 mil por -
ta do res de HIV. 

Con tu do, o cres ci men to anu al de in fec ção pelo
ví rus da Aids tem se man ti do es tá vel nos úl ti mos cin -
co anos. Em mé dia, o Mi nis té rio da Sa ú de re ce be 20
mil no vas no ti fi ca ções por ano. Des te nú me ro, a trans -



mis são he te ros se xu al re pre sen ta 26,6%; a trans mis -
são ho mos se xu al re pre sen ta 17,2%; a bis se xu al,
9.8%; e o uso de dro gas in je tá ve is é res pon sá vel por
18,5% dos ca sos re gis tra dos. Entre os me no res de 12 
anos, a trans mis são do ví rus de mãe para o fi lho é
res pon sá vel por 90% dos ca sos no ti fi ca dos.

O que mais nos pre o cu pa hoje, Srªs e Srs. Se -
na do res, é que a Aids con ti nua fla ge lan do no vas ví ti -
mas, in dis cri mi na da men te: as do nas de casa são as
mais no vas ví ti mas des sa en fer mi da de. Mu lhe res he -
te ros se xu a is, que não usam dro gas in je tá ve is e que
guar dam a fi de li da de con ju gal, vêm sen do con ta mi -
na das den tro de suas ca sas, por seus pró pri os ma ri -
dos. Os da dos es tão es tam pa dos em nos sa im pren sa 
na ci o nal. Por tan to, são mo ti vos de aler ta, de pre o cu -
pa ção e de re fle xão para to dos.

Essa tris te re a li da de já se faz pre sen te na vida
das mu lhe res de mu i tos pa í ses. Na Áfri ca, por exem -
plo, des de o fi nal da dé ca da de 90, esse pro ble ma
exis te e vem cres cen do. Para ga ran tir a so bre vi vên cia 
da fa mí lia, mi lha res da que les ho mens par tem para o
tra ba lho nas mi nas de ouro, di a man te, cro mo e fer ro,
onde pas sam lon gas tem po ra das tra ba lhan do. Na -
que las re giões inós pi tas so bre vi vem de 400 a 500
pros ti tu tas. Um ter ço de las pos su em o ví rus da Aids.
Aque les tra ba lha do res, não ra ra men te, en vol vem-se
com aque las mu lhe res, con ta mi nan do-se, e, ao re tor -
nar para as suas fa mí li as, con ta mi nam as suas com -
pa nhe i ras, as suas es po sas. Já em 1997, 26% das
es po sas en gra vi da das pe los mi ne i ros es ta vam con ta -
mi na das.

No Bra sil, no pri me i ro se mes tre des te ano, só na 
ca pi tal pa u lis ta, 575 pes so as mor re ram em con se -
qüên cia da Aids, das qua is 195 eram mu lhe res, sen do 
que 81 de las eram do nas de casa e 26 fa zi am ser vi -
ços do més ti cos.

As do nas de casa bra si le i ras ocu pam, de lon ge,
o pri me i ro lu gar no rol dos mor tos pela Aids, re pre -
sen tan do o in fa us to per cen tu al de 41,5%. Sem aden -
trar no en fo que mo ral e re li gi o so da fi de li da de mas cu -
li na, de ve mos con si de rar a ques tão tam bém pelo as -
pec to pro fi lá ti co. O per fil mé dio da dona de casa bra si -
le i ra é re ve la dor: não tra ba lha e nem es tu da fora, não
tem con ta to com ou tras mu lhe res e, além da TV, a
prin ci pal fon te de in for ma ção é o pró prio ma ri do. A de -
pen dên cia fi nan ce i ra e so ci al, mu i tas ve zes, faz com
que es sas mu lhe res não ques ti o nem a vida dos ma ri -
dos fora de casa.

Como re sul ta do, es sas mu lhe res, cujo mun do
se re su me no com pa nhe i ro ou no es po so, às ve zes
acu mu lan do 20 ou 30 anos de ca sa das, não ou sam
co brar de les o uso de pre ser va ti vo. Além do mais, as

do nas de casa bra si le i ras se jul gam imu nes ao ví rus
da Aids por se rem he te ros se xu a is, não se rem usuá ri -
as de dro gas e exa ta men te por se sen ti rem pro te gi -
das no re cin to da fa mí lia.

Srªs e Srs. Se na do res, até ago ra não foi con du -
zi da ne nhu ma cam pa nha es pe cí fi ca de es cla re ci -
men to a esse seg men to. Ape lo, pois, ao Mi nis té rio da
Sa ú de para que de di que es pe ci al aten ção às mu lhe -
res do nas de casa, a exem plo do que já vem sen do fe -
i to em re la ção aos ado les cen tes, às mães por ta do ras
do ví rus e a ou tros seg men tos.

As pes qui sas tam bém in di cam a dis se mi na ção
da do en ça en tre pes so as ma i o res de 60 anos de ida -
de, apo sen ta das, por que mu i tos se ima gi nam imu nes
à con ta mi na ção, sen do mais um gru po so ci al que
tam bém pre ci sa da aten ção es pe ci al do Mi nis té rio da
Sa ú de.

No meu Esta do, o Rio Gran de do Sul, mal gra do
a di li gên cia das ações go ver na men ta is, de or ga ni za -
ções não-governamentais e de gru pos de apo io,
cons ta ta ram-se 16.077 ca sos de Aids, no ti fi ca dos de
1983 a agos to de 2001, sen do que 75% des ses ca sos 
con cen tram-se em Por to Ale gre e na re gião me tro po -
li ta na.

A si tu a ção das mu lhe res em meu Esta do tam -
bém é di fí cil. Na dé ca da de 80, a pro por ção de ca sos
de Aids era de 14 ho mens para uma mu lher in fec ta da, 
mas, nos úl ti mos anos, o nú me ro de ho mens e mu lhe -
res con ta mi na dos qua se se igua lou. Em agos to des te
ano, no Rio Gran de do Sul, fo ram no ti fi ca dos 18 ca -
sos de Aids em ho mens e 16, em mu lhe res.

Ou tra abor da gem ne ces sá ria é o uso de dro gas
in je tá ve is, eis que se per ce be sig ni fi ca ti vo au men to
da in ci dên cia do HIV en tre usuá ri os de dro gas, até
mes mo pela si tu a ção de gran de vul ne ra bi li da de nes -
sa fa i xa da po pu la ção. Isso re ve la tam bém a gran de
ne ces si da de de me di das de im pac to para com ba ter a
epi de mia nes se se tor. 

A par do com ba te ao uso de dro gas, seja pela
elu ci da ção dos seus efe i tos de gra dan tes e fa ta is, seja 
pela com pe ten te ação re pres si va, fa zem-se ne ces sá -
ri as ações no sen ti do de re du zir o uso com par ti lha do
de se rin gas, bem como a am pli a ção de ser vi ços de
tra ta men to à de pen dên cia quí mi ca para a re du ção,
in ter rup ção ou mu dan ça na for ma do con su mo de
dro gas.

A Se cre ta ria Esta du al de Sa ú de, do Rio Gran de
do Sul, tem re a li za do im por tan tes ações no sen ti do
de es tru tu rar e res pon der à epi de mia da Aids. Ações
que vão des de a des cen tra li za ção dos sis te mas de vi -
gi lân cia da Aids à am pli a ção da rede de aten di men to



am bu la to ri al a exa mes para de tec tar a do en ça e dis -
tri bu i ção de me di ca men tos pela rede pú bli ca.

A es pe ci a li za ção de pro fis si o na is da área da sa -
ú de para aten di men to de pa ci en tes tem sido ou tra ati -
vi da de tam bém de sen vol vi da pela Se cre ta ria Esta du -
al de Sa ú de. Essa Se cre ta ria tem-se de di ca do tam -
bém ao com ba te da trans mis são ver ti cal do ví rus, da
mãe para o fi lho, me di an te o par to e a ama men ta ção.
A ofer ta de exa mes para de tec ção do HIV para ges -
tan tes, as sim como os tes tes rá pi dos e an ti-retrovirais 
para mães e be bês, foi sen si vel men te am pli a da.

O com ba te à Aids deve, por tan to, abran ger duas 
fren tes de ata que: a pri me i ra, com pre en der que a pre -
ven ção con ti nua sen do a ma ne i ra mais efi caz, pois
so men te com edu ca ção para a pro mo ção da sa ú de e
in for ma ções será pos sí vel cons tru ir res pos tas con -
cre tas para o con tro le da epi de mia. E a se gun da,
com pre en der que não se pro mo ve sa ú de sem re cur -
sos. Para o exer cí cio de 2001 foi apre sen ta da uma
pro pos ta pela Co or de na ção Na ci o nal de DST/Aids da 
or dem de R$139 mi lhões para o Orça men to da União, 
mas o cor te or ça men tá rio atin giu o per cen tu al de
42%. A su ple men ta ção, por tan to, é in dis pen sá vel.

As so lu ções pas sam pelo en ga ja men to de toda
a so ci e da de por po lí ti cas pú bli cas, com pro mis sos de
go ver no, pela edu ca ção em sala de aula e tam bém
por to dos os me i os de co mu ni ca ção e pe las em pre -
sas. Pas sam tam bém pela qua li da de de vida e de sa -
ú de pos tas ao al can ce da po pu la ção, e, prin ci pal men -
te, pelo res pe i to à ci da da nia e pelo com ba te à dis cri -
mi na ção e ao pre con ce i to.

Nes se sen ti do, aten den do ao ape lo de um che fe 
de fa mí lia – que me es cre veu uma car ta con tan do a
sua luta, o seu sa cri fí cio e a sua dor –, apre sen tei aqui 
no Se na do, há al guns anos, um pro je to de lei que au -
to ri za a mo vi men ta ção da con ta vin cu la da do FGTS
quan do o tra ba lha dor ou qual quer de seus de pen den -
tes for, com pro va da men te, por ta dor do ví rus do HIV.
Esse pro je to foi apro va do na co mis são es pe cí fi ca, no
ple ná rio e hoje está na Câ ma ra dos De pu ta dos,
aguar dan do a aten ção e a sen si bi li da de dos De pu ta -
dos Fe de ra is. Aler to as pes so as, que, às ve zes, con -
fun dem, acre di tan do que já exis te le gis la ção como
essa no nos so País, no sen ti do de que a le gis la ção
exis ten te não é am pla e não abran ge a re i vin di ca ção
des se pai que nos cha mou a aten ção, fa zen do-nos
cri ar uma al te ra ção na le gis la ção.

Lem bro que te mos uma lei, a Lei nº 7.670, de 08
de se tem bro de 1988, que es ten de al guns be ne fí ci os
aos por ta do res da Sín dro me de Imu no de fi ciên cia
Adqui ri da – Aids, en tre eles o le van ta men to dos va lo -
res cor res pon den tes ao Fun do de Ga ran tia do Tem po

de Ser vi ço, in de pen den te men te de res ci são de con -
tra to in di vi du al de tra ba lho ou de qual quer ou tro tipo
de pe cú lio a que o pa ci en te te nha di re i to. 

À pri me i ra vis ta, pa re ce que até nem ha ve ria ne -
ces si da de des sa mo di fi ca ção que es tou pro pon do,
mas que ro di zer que, fa zen do uma in ter pre ta ção mais 
aten ta, a lei re ve la a sua in su fi ciên cia com res pe i to à
pro te ção que so li ci ta mos em nos so pro je to de lei,
que, nes ta Casa, tra mi tou com o nº 85, de 1997. Te -
nho o re gis tro do ano em que apre sen tei esse pro je to, 
que até hoje não foi apro va do na Câ ma ra, que visa
ofe re cer pro te ção ao tra ba lha dor e à sua fa mí lia. O al -
can ce da pro te ção le gal, hoje, é li mi ta do, pois a lei ig -
no ra a pos si bi li da de de con ce der o be ne fí cio da mo vi -
men ta ção do FGTS quan do o por ta dor do ví rus não
for o pró prio ti tu lar, mas, sim, um de seus de pen den -
tes. É jus ta men te esse caso que es ta mos am pli an do,
por que já te mos a Lei nº 8.922, de 1994, re la ti va à
ocor rên cia de ne o pla sia ma lig na, mais co nhe ci da
pelo nome de cân cer, que pre vê esse di re i to.

A re da ção da Lei nº 7.670, de 1988, pa re ce ser
ain da mais res tri ti va, ao es ta be le cer que a Aids é con -
si de ra da ca u sa que jus ti fi ca o le van ta men to dos va lo -
res cor res pon den tes ao FGTS, in de pen den te men te
da res ci são con tra tu al. A lei que es ta mos bus can do
am plia esse di re i to, per mi tin do o sa que quan do o tra -
ba lha dor for o por ta dor do ví rus, por tan to an tes de a
do en ça se ma ni fes tar. Nes se caso, dá ao tra ba lha dor
o di re i to de uti li zar aque le re cur so em seu tra ta men to,
em uma ali men ta ção mais ade qua da para com ba ter a 
do en ça que po de rá se ma ni fes tar e atin gir os seus fi -
lhos, por que nin guém mais do que um pai so fre ao ver 
um fi lho por ta dor do ví rus e não dis por do di nhe i ro
para fa zer o seu tra ta men to. Já te mos hoje lei que dis -
po ni bi li za co que téis de re mé di os na rede pú bli ca para 
os in fec ta dos com o ví rus HIV, já do en tes.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, o em pe nho des ta Casa em abra çar essa ca u sa 
re ve la-se im pe ra ti vo para a con cre ti za ção dos pre ce i -
tos da nos sa pró pria Cons ti tu i ção, que tem como um
dos seus fun da men tos bá si cos a ci da da nia e a dig ni -
da de da pes soa hu ma na e que con sa gra, tam bém,
em seu art. 196: 

A sa ú de é di re i to de to dos e de ver do
Esta do, ga ran ti do me di an te po lí ti cas so ci a is
e eco nô mi cas que vi sem à re du ção do ris co
de do en ça e de ou tros agra vos e ao aces so
uni ver sal e igua li tá rio às ações e ser vi ços
para sua pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra -
ção.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na do ra Emi lia?



A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Se na dor Car los Pa tro cí nio, com mu i to pra zer. Ten do 
em vis ta que V. Exª é mé di co, te nho cer te za que vai
en ri que cer o meu pro nun ci a men to.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Se na do ra 
Emi lia Fer nan des, V. Exª tem de mons tra do a sua pre -
o cu pa ção com a so ci e da de bra si le i ra, so bre tu do com
aque les que ne ces si tam do nos so apo io, do nos so
be ne plá ci to, do apo io do Go ver no Fe de ral, no sen ti do
de des ti nar re cur sos ne ces sá ri os ao tra ta men to e à
me lho ria da qua li da de de vida. V. Exª tem sido um
exem plo de Par la men tar no que con cer ne a es sas
pre o cu pa ções, tan to que já men ci o nou o seu pro je to
de lei, em tra mi ta ção ago ra na Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Su gi ro a V. Exª que vá àque la Casa con ver sar
com os De pu ta dos para ver se ace le ra o pro ces so de
tra mi ta ção, por que tem acon te ci do de nós, aqui no
Se na do, apro var mos pro je tos de lei de im por tân cia vi -
tal à so ci e da de bra si le i ra, como esse que V. Exª apre -
sen tou, e, no en tan to, eles pa ra rem quan do che gam à 
Câ ma ra. A co i sa mais di fí cil, no bre Se na do ra, é um
Se na dor con se guir apro var um pro je to de lei. Lem -
bro-me bem que, quan do con se gui apro var um pro je -
to de lei de au to ria con jun ta mi nha e do sa u do so Se -
na dor Ju tahy Ma ga lhães, um pro je to que be ne fi ci a va
as pes so as da ter ce i ra ida de, o sa u do so Má rio Co vas
me di zia que eu era fe liz, por que ele es ta va no Se na -
do há mu i to tem po e nun ca con se gui ra apro var um
pro je to de lei. Por isso, te mos que ir atrás dis to: fa zer
com que pro je tos nos sos de im por tân cia vi tal como
esse que V. Exª apre sen ta me re çam uma tra mi ta ção
mais cé le re na Câ ma ra dos De pu ta dos. V. Exª cita a
pro ble má ti ca da Aids. Este é, com cer te za, o ma i or
pro ble ma de sa ú de pú bli ca no Bra sil e no mun do. São, 
hoje, mais de 40 mi lhões de ai dé ti cos em todo o mun -
do, e há al tos ín di ces de mor ta li da de. Ape sar dos
avan ços con se gui dos pelo Go ver no bra si le i ro – que
te mos que re co nhe cer –, em âm bi to na ci o nal e in ter -
na ci o nal, que vem pro pi ci an do a toda a po pu la ção o
aces so aos me di ca men tos e co que téis, há ain da um
lon go ca mi nho a per cor rer. Emi nen te Se na do ra Emi -
lia Fer nan des, te mos as sis ti do, ago ra, por exem plo, à
mu ta ção vi ral, ou seja, o ví rus HIV tem se tor na do re -
sis ten te aos pro du tos do co que tel. É ne ces sá rio, en -
tão, que o Bra sil par ta para uma nova eta pa: a cri a ção
da va ci na con tra a Aids. O Bra sil já tem co nhe ci men to
ci en tí fi co e tec no ló gi co para isso. Por tan to, re cur sos
para a Aids não po dem ja ma is fal tar em nos so País.
Mu i to pelo con trá rio, como V. Exª pre ga, te mos que
au men tar os re cur sos para o com ba te des sa ver da -
de i ra epi de mia. O Bra sil está em con di ções de sin te ti -
zar essa va ci na, que vai sig ni fi car uma gran de vi tó ria

da po pu la ção bra si le i ra e mun di al no com ba te a esse
mal do sé cu lo. Pa ra béns a V. Exª, que sem pre se
mos trou pre o cu pa da com as ne ces si da des vi ta is e
bá si cas do povo bra si le i ro.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Agra de ço a V. Exª o apar te, que in cor po ro ao meu
pro nun ci a men to.

V. Exª re a fir mou aqui lo que es tá va mos de fen -
den do, ou seja, sa ú de se faz com re cur sos, com qua li -
fi ca ção, com pes qui sa, com ciên cia, com tec no lo gia
cada vez mais avan ça da e, prin ci pal men te, com a vi -
são de que esse é um mal que não res pe i ta fron te i ras, 
não res pe i ta ida des, ao qual, por tan to, nin guém está
imu ne. Foi aba i xo aque le con ce i to ini ci al, sur gi do
quan do a do en ça apa re ceu, o qual apa vo rou to dos
nós. Não co nhe cía mos ne nhu ma pes soa com Aids.
Hoje, pra ti ca men te to das as fa mí li as têm al guém com
Aids ou co nhe cem al guém que te nha con tra í do a do -
en ça. Então, o con ce i to de gru po de ris co não exis te
mais hoje. Nin guém mais está imu ne. Por tan to, mais e 
mais, essa é uma res pon sa bi li da de de to dos, de go -
ver nos, de po lí ti cas e de ca sas par la men ta res.

Con cluo, Sr. Pre si den te, con cla man do as mu -
lhe res des te País, as ado les cen tes, a en ten de rem de -
fi ni ti va men te e co lo ca rem no seu pen sa men to, na sua 
com pre en são, que a Aids não é uma do en ça dos ou -
tros e mu i to me nos é uma do en ça mas cu li na. É uma
do en ça que não sa be mos bem de onde veio, mas que 
sa be mos para onde vai, le van do mu i tas pes so as ao
so fri men to, à dor e à mor te. Por isso, essa do en ça
pre ci sa ser en ca ra da com o ri gor do pen sa men to co -
le ti vo da pre ser va ção da vida.

Eram es sas, Sr. Pre si den te, as con si de ra ções
que eu de se ja va fa zer.

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 Artur da Tá vo la, por
20 mi nu tos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – 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, on tem che gou
ao fi nal a CPI do Fu te bol, como é co nhe ci da, com um
tra ba lho e um re sul ta do que hon ram o Se na do.

Con gra tu lo-me, em pri me i ro lu gar, com o PFL,
pela in di ca ção do Re la tor Ge ral do Althoff, e, em se -
gun do lu gar, com o meu pró prio Par ti do, que ha via in -
di ca do o Se na dor Álva ro Dias como Pre si den te en -
quan to S. Exª es ta va no PSDB e que, quan do S. Exª
saiu, o man te ve, sem cri ar ne nhum em ba ra ço a que
aque la re pre sen ta ção con ti nu as se, já que o Se na dor
Álva ro Dias era o au tor da ini ci a ti va e ti nha to das as
ra zões para con du zi-la tão bem quan to a con du ziu.



Hoje a im pren sa abor da o ca rá ter pu ni ti vo que
po de rá su ce der-se a par tir do re la tó rio do Se na dor
Ge ral do Althoff. É evi den te que, ten do em vis ta uma
de ter mi na da li nha de no tí cia, o es pe tá cu lo da no tí cia
está nos no mes.

Gos ta ria de, nada obs tan te lou var o tra ba lho da
CPI, ana li sar aqui da tri bu na um ou tro as pec to do re -
sul ta do da CPI, que fica se pul ta do di an te da ava lan -
cha das acu sa ções – fun da men ta das, no caso –, que
é a Agen da Po si ti va, que cons ta do fi nal do pa re cer do 
Se na dor Ge ral do Althoff. Essa Agen da Po si ti va é de
tal mag ni tu de, que a le vei ao Pre si den te da Re pú bli -
ca, so li ci tan do do Go ver no me di das que ve nham, de
ime di a to, dar um fun da men to, uma base a al gu mas
des sas con clu sões.

Para isso, de se jo fa zer um pe que no al can ce, ou
tal vez gran de – quan do um po lí ti co diz que será bre ve 
ou fará um pe que no al can ce, as pes so as que se aca -
u te lem, por que ele nun ca será bre ve e nun ca será pe -
que no o al can ce –, da evo lu ção des sa ma té ria, ao
lon go do tem po, para fun da men tar essa po si ção.

Par ti ci pei in ten sa men te da evo lu ção des se
tema. Fui o Re la tor do tex to, e era a pri me i ra vez que
ha via um tex to so bre es por te na Cons ti tu i ção. Fui o
Re la tor da Lei Zico e, aqui no Se na do, fui o Re la tor da
Lei Pelé, que, a meu ver, não veio em boa hora, por -
que per tur bou os avan ços da Lei Zico sem efe ti va -
men te tra zer nada de novo, ape nas a subs ti tu i ção do
nome do au tor da lei. Então, te nho al gum co nhe ci -
men to para em ba sar o que vou fa lar.

O Pro fes sor Ma no el Tu bi no, que é um es tu di o so
do es por te, fez um es tu do no qual mos tra como cla ra -
men te o es por te pas sou por três gran des pa ra dig mas 
ao lon go do sé cu lo XX. O pri me i ro pa ra dig ma foi o
olím pi co, que mar ca o co me ço do sé cu lo XX, quan do
as ca rac te rís ti cas lú di cas, es té ti cas e éti cas do des -
por to eram as que es ta vam em re le vo. Ou seja, o es -
por te olím pi co tem por de fi ni ção um sen ti do edu ca ci -
o nal pro fun do, uma re la ção de apri mo ra men to do ho -
mem, ca rac te ri za da na fra se, tão fa mo sa e tão pou co
se gui da, da ”dis pu ta pela dis pu ta“ e não na vi tó ria a
qual quer pre ço. O pa ra dig ma olím pi co mar ca os pri -
me i ros anos da ati vi da de olím pi ca no sé cu lo XX, e o
es por te todo é im preg na do por ele. Era o tem po do
ama do ris mo, tem po em que o fu te bol não es ta va as -
so ci a do a ne nhu ma for ma de ga nho; jo ga va-se pela
ca mi sa.

A par tir da I Gu er ra Mun di al, mas com ên fa se ao 
tem po da II Gu er ra Mun di al, sur ge o se gun do pa ra -
dig ma do es por te, que se so bre põe ao pa ra dig ma
olím pi co, sem re vo gá-lo: é o pa ra dig ma ide o ló gi co.
Com o cres ci men to de sis te mas de go ver no es tru tu -

ra dos em ba ses mu i to rí gi das – o co mu nis mo de um
lado e o ca pi ta lis mo or to do xo de ou tro lado –, o es por -
te pas sou a vi ver o pa ra dig ma ide o ló gi co no sen ti do
de ser a re pre sen ta ção da vi tó ria do sis te ma po lí ti co
im plan ta do no País. E isso vai a tal pon to, que, em to -
das as Olim pía das e em to das as ati vi da des des por ti -
vas, eram sem pre União So vié ti ca e Esta dos Uni dos
que en tra vam nes sa dis pu ta. E até cu ri o sa men te
Cuba, que tem um de sen vol vi men to es por ti vo exem -
plar, con se guiu fa zê-lo a par tir da re vo lu ção com base 
em que uma so ci e da de ca paz de ge rar ho mens sa di -
os, ca paz de ter um equi lí brio so ci al sig ni fi ca ti vo, é
uma so ci e da de que se re fle te vi to ri o sa men te no es -
por te.

Então, en quan to per du rou a Gu er ra Fria, per du -
rou tam bém o pa ra dig ma ide o ló gi co a do mi nar o es -
por te, o que está, aliás, mag ni fi ca men te sin te ti za do
na fra se de Nel son Ro dri gues, com o seu modo di zer,
com a boca mole como ele fa la va: ”A Se le ção é a pá -
tria de chu te i ras“. Ali está a idéia da Se le ção como pá -
tria e da Pá tria como a en ti da de re gu la do ra do que
deve ser o es por te.

A pró pria di ta du ra bra si le i ra cri ou o CND, lá
atrás, e, a par tir des sa cri a ção, o es por te bra si le i ro
sem pre foi tu te la do pelo Esta do. Ele de i xa de ser tu te -
la do pelo Esta do quan do vem a Lei Zico, que é o pri -
me i ro mo men to da vida bra si le i ra em que o es por te
fica como uma ati vi da de da so ci e da de e se re ti ra
gran de par te da tu te la do Esta do.

Após o pa ra dig ma ide o ló gi co no es por te, per du -
ra o que hoje está em ple no vi gor e em ple na ex pan -
são: o pa ra dig ma mer ca do ló gi co. A par tir do mo men -
to em que o es por te pôde ser uma prá ti ca vi vi da fora e 
além do cam po, onde as ba ta lhas des por ti vas se li -
bra vam, ele pas sou a ser uma re a li da de co le ti va, via
te le vi são. Um jogo de tê nis, na Aus trá lia, mo bi li za o
mun do, e quem não está na Aus trá lia o vive com igual
emo ção. Isso sig ni fi cou uma mul ti pli ca ção de ou vin -
tes, de as sis ten tes e tam bém de pra ti can tes, por sua
vez ali men ta dos por uma gran de rede in dus tri al de fa -
bri ca ção de equi pa men tos, de re mé di os e, ao mes mo 
tem po, de um cul to do cor po. Enfim, há toda uma rede 
mer ca do ló gi ca, sem con tar o que exis te de pro pa gan -
da in se ri do na ati vi da de des por ti va, que ain da é, hoje, 
nos tem pos das te le vi sões mun di a is, en tre to das as
ati vi da des, a que ocu pa mais tem po, a que tem uma
quan ti da de de ex po si ção ma i or do que to das as ou -
tras ati vi da des hu ma nas, sen do que há, in clu si ve, ca -
na is es pe ci fi ca men te vol ta dos para o es por te.

Cha mo a aten ção para o fato de que es ses três
pa ra dig mas não vi e ram por subs ti tu i ção, ou seja, um
não subs ti tu iu o ou tro. Quem é o tor ce dor? O tor ce dor



ain da é o ve lho re pre sen tan te do es por te olím pi co, do 
pa ra dig ma olím pi co: o amor pela ca mi sa, o mor rer
pelo clu be, a pa i xão. É o ve lho pa ra dig ma olím pi co: o
amor à ca mi sa, os va lo res im plí ci tos no jogo, o jo ga -
dor que tem brio, o jo ga dor que é cor po mole, o jo ga -
dor que é mau ca rá ter. Re pa rem como está im preg -
na do de éti ca o pa ra dig ma do es por te olím pi co. Por -
tan to, esse pa ra dig ma ain da exis te. A Se le ção é a pá -
tria de chu te i ras, a Se le ção é a nos sa emo ção, é o
Bra sil re pre sen ta do. Essa é uma re pre sen ta ção sim -
bó li ca de um va lor ex cep ci o nal. Ve jam, num país com 
os com ple xos de in fe ri o ri da de que o nos so tem, como 
ele tem êxi to es por ti vo, a im por tân cia que esse êxi to
es por ti vo tem para ele.

Mas, ao mes mo tem po, os pa ra dig mas pos te ri o -
res – hoje o pa ra dig ma ide o ló gi co se afas ta um pou co 
–, so bre tu do o pa ra dig ma mer ca do ló gi co, apu se -
ram-se, e vive o es por te uma si tu a ção com ple xa en tre 
os va lo res an ti gos, que são ain da os va lo res dos clu -
bes, da ca mi sa, do sen ti men to, da pa i xão, e os va lo -
res mer ca do ló gi cos. A Eu ro pa já re sol veu isso há
bas tan te tem po, en tran do numa ati vi da de pu ra men te
mer ca do ló gi ca, em que o fu te bol como es pe tá cu lo
em si – es pe tá cu lo para quem está no lo cal e para
quem está fora do lo cal, quem está via te le vi são – é
uma gran de en ti da de de na tu re za co mer ci al des por ti -
va e tem que ser con ce bi do como tal.

O Bra sil, como vi via atre la do ao es por te ma ni e -
ta do pelo Esta do e como não foi ca paz de se mo der ni -
zar, viu ir rom per por den tro do pro ces so o pa ra dig ma
mer ca do ló gi co sem sa ber como ori en tá-lo, sem sa ber 
como dar ca mi nho. E, a meu ju í zo, gran de par te dos
pro ble mas que hoje a CPI do Fu te bol co ra jo sa men te
en fren ta e de nun cia nas ce des se hi bri dis mo e des sa
im pos si bi li da de de se ter lu ci dez na com pre en são do
me ca nis mo do es por te bra si le i ro como uma re a li da de 
num mun do mer ca do ló gi co, num mun do em que o es -
por te não é mais uma prá ti ca vi vi da ex clu si va men te
por quem está no cam po des por ti vo, mas por mi lhões
de pes so as, uma prá ti ca de enor me po der do pon to
de vis ta dos re cur sos fi nan ce i ros, da quan ti da de de
re cur sos nela ins ta u ra da. Daí sur gem a cor rup ção, as
me i as-tintas, os ma ne jos por ba i xo do pano, as con -
tas fora do Bra sil.

A Lei Zico já ha via tra ta do des sa ma té ria, po rém 
nun ca hou ve, no Bra sil, con di ções para que ela se -
quer fos se lida e mu i to me nos apli ca da. O pró prio
Con se lho que a Lei Zico pre via pra ti ca men te nun ca
en trou em fun ci o na men to. A Lei Pelé veio jo gar uma
pá de cal nele.

Na Lei Zico, ha via uma di vi são mu i to in te res san -
te da ati vi da de des por ti va em três ní ve is bem de li mi -

ta dos e cla ros. O pri me i ro ní vel é o des por to edu ca ci -
o nal, que é uma das prá ti cas mais im por tan tes do
pon to de vis ta da edu ca ção e que, pela Lei Zico, era
um dos úni cos se to res, sal vo o des por to olím pi co, em
que o Esta do de ve ria apli car re cur sos. Ou seja, ne -
nhum tos tão fora do que seja o des por to edu ca ci o nal!
Ali está o fun da men to; ali, in clu si ve, está a for ma ção
de fu tu ros gran des atle tas. Não sei se V. Exªs sa bem
que gran de par te dos atle tas que, em Cuba – país das 
di men sões do Esta do do Rio de Ja ne i ro –, fa zem a
gló ria des por ti va da que le país vêm de ati vi da de ori -
un da do es por te edu ca ci o nal, e acon te ce o mes mo
nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, para ci tar
um exem plo no sis te ma opos to.

O des por to edu ca ci o nal, por tan to, é ba si ca men te
o des por to que deve me re cer – e só ele – os re cur sos
es ta ta is. Isso cons ta da lei, há mo vi men tos nes sa di re -
ção, po rém não é uma prá ti ca con sa gra da no Bra sil.

A ou tra di men são cri a da pela Lei Zico re cu pe ra -
va o es por te de pa i xão ou de op ção in di vi du al, que ali
está ca rac te ri za do como o des por to de par ti ci pa ção.
Aliás, es sas pa la vras nos con fun dem mu i to. A pa la vra 
por tu gue sa é ”des por to“, mas ela é tão de sa gra dá vel
– e é ela que está na lei –, que te mos a ten dên cia de
fa lar ”es por te“. O des por to de par ti ci pa ção é o des -
por to vo lun tá rio. É o ci da dão que joga tê nis no clu be,
que gos ta de pra ti car um des por to com pra zer den tro
de um clu be. É um ato vo lun tá rio que tem a ver com a
ci da da nia e a so ci e da de. São mu i to bo ni tas as dis pu -
tas ama do ras en tre clu bes.

O des por to de par ti ci pa ção, por tan to, é a se gun -
da ca te go ria, é o des por to de op ção vo lun tá ria, que
não está ca rac te ri za do pela hi per com pe ti ti vi da de,
mas pelo gos to de fa zer es por te e que pre ci sa tam -
bém ter o co nhe ci men to, o aca ta men to e o res pe i to,
por que esse é o des por to da ci da da nia. É o ci da dão
que cor re num par que ou na pra ia, que ca mi nha ou
que faz es te i ra. Enfim, é uma ati vi da de pro fun da men -
te in se ri da na so ci e da de.

A ter ce i ra di vi são cri a da pela Lei Zico é o que se
cha ma des por to de ren di men to. O des por to de ren di -
men to – não há uma pa la vra, nun ca acha mos, na ela -
bo ra ção da lei, uma pa la vra me lhor do que essa, que
não é boa, por que dá a idéia de que des por to de ren -
di men to sig ni fi ca des por to que dá ren da; não é isso –
é o des por to de alta com pe ti ti vi da de. Quem vê uma
cor ri da de Fór mu la 1, quem vê um cam pe o na to de
du plas de pra ia, quem vê um cam pe o na to de fu te bol
ou de vo le i bol, em que os jo ga do res têm que jo gar to -
dos os dias, sabe que eles pre ci sam de uma qua li da -
de atlé ti ca ex cep ci o nal, de tre i na men to, de uma cons -
tan te mi li tân cia e de de di ca ção ex clu si va. Esse des -



por to de alto ren di men to vem a ser, ao lon go do tem -
po, a re pre sen ta ção dos in te res ses mer ca do ló gi cos
den tro do es por te. Todo ele está pa tro ci na do e é vis to 
por mu i tas pes so as. E tem como ca rac te rís ti ca a dis -
pu ta de alta com pe ti ti vi da de, di ga mos as sim, a hi per -
com pe ti ti vi da de. 

Pode mos ter crí ti cas à hi per com pe ti ti vi da de. Eu
te nho. Con si de ro que a hi per com pe ti ti vi da de é uma ex -
pres são sim bó li ca da hi per com pe ti ti vi da de ma te ri a lis ta
na qual as so ci e da des con tem po râ ne as mer gu lha ram.
Mas ele é uma re a li da de. A Na ção in te i ra quer que o
Guga seja cam peão. Ele per deu cin co ve zes. ”Meu
Deus! Per deu cin co ve zes!“ O País está em pe ri go, por -
que o Guga per deu cin co e, de po is, per deu mais duas.
E o ra paz, que joga o ano in te i ro par ti das qua se que diá -
ri as, de 3 a 4 ho ras de du ra ção, pre ci sa ser aque le ide al
utó pi co de que a Na ção ne ces si ta para ido la trar após a
mor te de Ayrton Sen na. Esse é o es por te de ren di men -
to, ou seja, é o es por te que exi ge o atle ta no má xi mo de
sua po ten ci a li da de e re a li za ção. 

Na Lei Zico, o des por to de ren di men to se di vi dia
em três fa ses, que es ta vam mu i to bem ca rac te ri za -
das: a do des por to pro fis si o nal, a do se mi-profissional 
e a do ama dor. 

O des por to se mi-profissional foi uma ca te go ria
cri a da pela Lei Zico jus ta men te para dar es pa ço à
pre pa ra ção da pro fis si o na li za ção, até por que ha via
uma pro fis si o na li za ção es con di da. Um ga ro to de 14
anos che ga va em um clu be, com den tes es tra ga dos,
mas era bom de bola, para usar a ex pres são do es -
por te. O clu be, de al gu ma ma ne i ra, o en ca mi nha va ao 
den tis ta, pa ga va um di nhe i ri nho, cons tru ía a casa
dele no su búr bio. Eram for mas in di re tas de pro fis si o -
na li za ção que a Lei Zico veio tor nar cla ras, cri an do a
ca te go ria do des por to se mi-profissional. 

Exis te des por to ama dor de alto ren di men to. Por
exem plo, no xa drez. Não há nin guém ga nhan do di -
nhe i ro para jo gar xa drez, mas há jo ga do res de xa drez 
de ex cep ci o nal qua li da de que são ca pa zes de jo gar
com com pu ta dor. Eles são do ta dos de uma in te li gên -
cia su pe ri or, como a do nos so Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no, por exem plo, e são ca pa zes de ter um alto
ren di men to na prá ti ca des se des por to. 

O que acon te ceu de po is dis so? A Lei Pelé de -
sar ti cu lou o con se lho su pe ri or. Ja ma is en trou em vi -
gor o que eram os re gu la men tos dis ci pli na res da Lei
Zico, e o País pas sou a vi ver uma fase de com ple ta
de sor dem na área des por ti va, que vem cul mi nar com
to dos os acon te ci men tos que a Na ção acom pa nha no 
dia-a-dia e com con clu sões drás ti cas, que não de i -
xam de ser, no fun do, do lo ro sas, mas hon ra das, da
CPI do Des por to. 

Por isso, eu gos ta ria de des ta car algo que fi cou
es con di do no alu vião da in for ma ção no dia-a-dia.
Estou aqui, numa tri bu na, ten do a ale gria de cons ta tar 
a pre sen ça de Se na do res e Se na do ras, fa lan do, de
al gu ma ma ne i ra, para a TV Se na do e a Rá dio Se na -
do, mas é a tri bu na de que dis po nho. Gos ta ria que,
ama nhã, se pu des se al guém ler o fi nal das con clu -
sões da CPI – e foi por isso que en ca mi nhei có pia ao
Pre si den te da Re pú bli ca –, ve ri fi cas se o que está ali
es cri to, por que ali está o que hoje em dia se con ven ci -
o nou cha mar agen da po si ti va da con clu são do tra ba -
lho des sa CPI. 

O tra ba lho da CPI não se res trin giu às de nún ci -
as e aos in dí ci os. Ele le vou adi an te su ges tões im por -
tan tís si mas, que re cu pe ram con ce i tos aban do na dos
ao lon go do tem po, al guns que vi nham da Lei Zico,
ou tros que per ma ne ce ram em pe da ços na Lei Pelé.

De um des ses con ce i tos, Sr. Pre si den te, es tou
con ven ci do, após mi li tar al guns anos nes sa ma té ria,
sem pre mais como um pen sa dor do que como um
prá ti co ou um pra ti can te. 

Eu, de po is de ha ver sido Re la tor da Lei Zico e
da Lei Pelé, que pas sou aqui ver ti gi no sa men te, che -
guei à con clu são de que, por me lhor que te nha mos
fe i to, co me te mos ali um erro que, ago ra, vem a ser
cor ri gi do nas pro pos tas do Re la tor, Se na dor Ge ral do
Althoff. Não é pos sí vel fa zer uma lei de es por tes co -
mum a to dos os es por tes. Che ga mos a acre di tar que
era pos sí vel fa zer uma lei de des por to ge ral e ter o fu -
te bol, pe las suas pe cu li a ri da des, abran gi do den tro
dela, com uma es pe ci fi ci da de. Não! Hoje es tou con -
ven ci do de que, como na le gis la ção por tu gue sa – que 
é mu i to in te res san te nes sa ma té ria, mu i to avan ça da,
que está mu i to além da nos sa –, cada es por te pre ci sa 
de uma re gu la men ta ção, pe las pe cu li a ri da des da prá -
ti ca. E, des de logo, o fu te bol. 

Daí que, no item 5.3.1 das con clu sões da CPI,
está pro pos to o que me pa re ce, no mo men to, o ele -
men to-chave des sa ma té ria: a cri a ção de uma agên -
cia re gu la do ra para o des por to. 

O tex to é rá pi do, diz o se guin te: 
A ex tra or di ná ria di men são do des por to 

como ati vi da de de re le vân cia eco nô mi ca e
so ci al em nos so País in di ca a ne ces si da de
do es ta be le ci men to de me ca nis mos de re -
gu la ção, de fis ca li za ção e de fo men to efi ci -
en tes, áge is, que per mi tam a de se já vel ex -
pan são do se tor. 

Para tan to, esta Co mis são Par la men -
tar de Inqué ri to con si de ra im pres cin dí vel
nova mol du ra ins ti tu ci o nal, com a cri a ção de 
uma agên cia re gu la do ra, que de ve rá, en tre

    



ou tras fun ções a se rem de fi ni das, for mu lar
po lí ti cas, dis ci pli nar as ati vi da des des por ti -
vas, cri ar pro gra mas de es tí mu lo, e fis ca li -
zar o cum pri men to das dis po si ções es ta be -
le ci das. Com au to no mia ad mi nis tra ti va e fi -
nan ce i ra e es tru tu ra re du zi da, a exem plo
das de ma is agên ci as cri a das para re gu lar
se to res de ele va do in te res se pú bli co, essa
ins tân cia dis po rá dos me ca nis mos e ins tru -
men tos im pres cin dí ve is à for mu la ção e im -
plan ta ção de po lí ti cas efi ci en tes para o des -
por to.

A cri a ção de uma agên cia re gu la do ra – como a
que exis te na área de ener gia elé tri ca, na de pe tró leo
e em ou tros se to res da vida bra si le i ra – é hoje vi tal no
des porto. Por quê? Por que não in ter fe re di re ta men te na 
ati vi da de, que é uma ati vi da de da so ci e da de, com a
qual o po der pú bli co nada tem a ver – e quan to mais ela
for da so ci e da de, me lhor –, mas cria uma ins tân cia ca -
paz de re gu lar a ati vi da de, im pe dir-lhe ex ces sos, cri ar
nor mas, de fi nir for mas de fun ci o na men to e nor mas de
con du ta. Essa é uma ex cep ci o nal co la bo ra ção que a
CPI está a dar e que não está no co nhe ci men to do pú -
bli co, por que é na tu ral num pri me i ro mo men to no ti ci o so
fi car se pul ta da a agen da po si ti va di an te de tan tos fa tos
que es can da li zam a Na ção in te i ra, so bre tu do as pes so -
as li ga das ao des por to no Bra sil.

A ou tra su ges tão da CPI é a cri a ção de uma co -
mis são para ana li sar e pro por me di das re fe ren tes à
vi o lên cia em es pe tá cu los des por ti vos. É uma bela
idéia. Uma co mis são na ci o nal que es tu de e pro po nha
me di das para co i bir a vi o lên cia na ati vi da de des por ti -
va. Com o des por to de alto ren di men to, de hi per com -
pe ti ti vi da de, com a exa cer ba ção da pa i xão em tor no
dis so, ali men ta da so bre tu do pela mí dia ele trô ni ca,
que gos ta de for ta le cer os ele men tos pas si o na is da
ati vi da de des por ti va, em bo ra de po is os con de ne
quan do eles apa re cem, o País vive a pre sen ça de vi o -
lên cia no des por to como nun ca hou ve, par ti cu lar men -
te no fu te bol, e isso está ab so lu ta men te im pu ne. A Lei 
Zico pro pu nha um elen co de ati vi da des li ga das à Jus -
ti ça Des por ti va, daí por que a cri a ção de uma Co mis -
são para ana li sar e pro por me di das pa re ce-me da
mais alta im por tân cia. Tal Co mis são se ria co or de na -
da pelo Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo e po de ria ser
com pos ta, se gun do pro põe a CPI, por Se na do res,
mem bros da Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe -
de ral; por De pu ta dos, mem bros da Sub co mis são de
Espor te, Tu ris mo e La zer da Câ ma ra dos De pu ta dos;
e re pre sen tan tes do Mi nis té rio da Jus ti ça, para, num
pra zo de 90 dias, pro por me di das de pre ven ção e re -
ver são da vi o lên cia em es pe tá cu los es por ti vos.

A ou tra ati vi da de tam bém cria ou tra Co mis são,
com a mes ma re pre sen ta ção, para pro por – isso é vi -
tal – um novo có di go dis ci pli nar e a re es tru tu ra ção da
Jus ti ça Des por ti va. A Lei Zico so nhou em tê-la na lei.
A Lei Zico foi re vo ga da pela Lei Pelé, e essa ma té ria
está pra ti ca men te es que ci da. Sem um có di go dis ci pli -
nar rí gi do e uma re es tru tu ra ção da Jus ti ça Des por ti va 
como uma Jus ti ça com va lo res den tro de si, ou seja,
como exis te uma Jus ti ça Ele i to ral, as sim como exis -
tem for mas de Jus ti ça es pe ci a li za da hoje, o des por to
al can çou tal mag ni tu de, tal re le vân cia que ter uma
ins tân cia de Jus ti ça Des por ti va, com ju í zes es pe ci a li -
za dos na ma té ria, é ou tra das for mas de mo ra li zar a
ati vi da de. Isso por que, pela Jus ti ça Des por ti va, pelo
có di go dis ci pli nar, uma sé rie de ma no bras hoje exis -
ten tes não ape nas no cam po des por ti vo, mas na dis -
pu ta en tre di ri gen tes, con tra tos de ga ve ta, tudo isso
que vem mar car, tis nar o fu te bol bra si le i ro, pas sa a ter 
uma for ma de con tro le.

Ela con ce be ain da, na agen da po si ti va  é o úl ti -
mo pon to , a exis tên cia de um fó rum na ci o nal para
ana li sar a re la ção la bo ral en tre en ti da des de prá ti ca e
atle tas pro fis si o na is. Aqui está ou tro pon to. É do co -
nhe ci men to de to dos o quan to em pre sá ri os, pes so as
do se tor às ve zes li ga das a téc ni cos, às ve zes li ga das
a di re ção de clu bes, não sei, às ve zes em pre sá ri os
iso la dos, to mam ra pa zes de 17 e 18 anos de boa con -
di ção fu te bo lís ti ca e já os ven dem para o ex te ri or em
tran sa ções que pren dem a ques tão fi nan ce i ra dos jo -
vens atle tas aos in te res ses do em pre sá rio. De po is, fa -
zem ne go ci a ções sem a pró pria par ti ci pa ção dos
atle tas, que mu i tas ve zes vol tam ao Bra sil por con tra -
tos que não se sabe bem como são fe i tos.

Por tan to, essa re la ção la bo ral en tre en ti da des
de prá ti ca, que são os clu bes e os atle tas, sig ni fi ca
uma de fe sa da hon ra dez do tra ba lho, sig ni fi ca uma
não-exploração do de se jo de êxi to de jo vens bra si le i -
ros e uma di mi nu i ção da fa ci li da de com que se joga
nes sa ma té ria, que é ou tra das ca u sas da cor rup ção.
Vem a ser ou tra das ca u sas por que, uma vez que ela
se in fil tra den tro dos clu bes, às ve zes di ri gen tes dos
clu bes pas sam a par ti ci par de las, como fi cou pro va do 
na CPI ago ra.

Por con se guin te, Sr. Pre si den te, que ro de i xar
aqui a mi nha pa la vra de so li da ri e da de à CPI. O Se na -
do Fe de ral sai hon ra do dela, dan do mais uma de -
mons tra ção da se ri e da de dos seus tra ba lhos.

Des ta co que, ao lado de tudo que a CPI abor dou 
– o que foi fe i to com isen ção, com gran de co ra gem,
in clu si ve pes so al, pelo Re la tor Ge ral do Althoff, do
PFL –, es sas me di das po si ti vas são in dis pen sá ve is,
por que vêm co li mar um pro ces so de apu ra ção no



qual fo ram fi can do evi den tes as ca u sas – não ape nas 
os au to res da cor rup ção, mas tam bém as ca u sas – e
os mo dos pe los qua is a cor rup ção in fil tra-se por den -
tro do pro ces so e aca ba por con ta mi nar gran de par te
do cor po des por ti vo bra si le i ro, para ver go nha da Na -
ção, para a de si lu são do povo e para de si lus trar uma
das ati vi da des – olhan do-a do pon to de vis ta lú di co –
mais bo ni tas, mais be las, mais as so ci a ti vas cri a das
pela hu ma ni da de, a sua gran de for ma de subs ti tu ir a
guer ra.

O es por te é a guer ra da paz. Ele exis te para que
os nos sos im pul sos agres si vos e guer re i ros, tra ta dos
sim bo li ca men te, es go tem-se no cam po des por ti vo e
não ve nham para o cam po da ati vi da de hu ma na. E,
nes se sen ti do, pa re ce-se até com a po lí ti ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, pela aten ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Artur da Tá vo la, a Mesa, até por man da men tos re gi -
men ta is, não de ba te com os Srs. Se na do res nem se
en vol ve em seus dis cur sos. To da via, não pos so de i -
xar de di zer, nes te mo men to, que a pa la vra de V. Exª é 
a pa la vra do Se na do Fe de ral a res pe i to des sa ma té -
ria de tan ta im por tân cia para o povo bra si le i ro.

A dis ser ta ção fe i ta por V. Exª é aque la que de ve -
ria ser fe i ta em as sun tos des sa di men são. Esse é um
as sun to que fala di re ta men te à alma do povo, e V. Exª
in ter pre ta, de ma ne i ra ex cep ci o nal e ma gis tral, o sen -
ti men to po pu lar bra si le i ro.

Meus cum pri men tos a V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)

– Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Estou mu i to hon ra do 
pe las pa la vras de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 736, DE 2001

Exmº Sr. Pre si den te do Se na do da Re pú bli ca
Se na dor Ra mez Te bet
Com fun da men to no dis pos to no ar ti go 50 da

Cons ti tu i ção Fe de ral e no in ci so I, alí nea a, do ar ti go
215 do Re gi men to Inter no do Se na do, re que i ro a V.
Exa. que se jam so li ci ta das ao Sr. Mi nis tro dos Trans -
por tes as se guin tes in for ma ções so bre as ro do vi as
fe de ra is no Esta do do Rio Gran de do Sul:

- Qu a is as me di das efe ti va men te di li gen ci a das
em re la ção à res ta u ra ção e cons tru ção de ro do vi as
nos anos de 1999, 2000 e 2001, no Esta do do Rio
Gran de do Sul, es pe ci fi can do os tre chos em qui lo me -
tra gem, o mon tan te dos re cur sos apli ca dos e se exis -

tem pro je tos em an da men to e/ou pre vis tos para esse
fim.

Justificação

Inú me ras ro do vi as fe de ra is no Esta do do Rio
Gran de do Sul en con tram-se em com ple to e ab so lu to
aban do no. Algu mas es tão em pre cá ri as con di ções de 
tra fe ga bi li da de. Isso sem con tar o alto ris co de vida
por que pas sam os mo to ris tas que por elas tra fe gam
di a ri a men te.

Res sal to, ain da, que al gu mas des sas ro do vi as
fe de ra is são de vi tal im por tân cia para o es co a men to
da pro du ção den tro do pró prio Esta do, en tre es ta dos
bra si le i ros e com pa í ses do Mer co sul. Po de mos ci tar,
como exem plo e es pe ci al men te, a BR-293, no tre cho
que liga a ci da de de Bagé à ci da de de San ta na do Li -
vra men to, es tra da fe de ral que vi a bi li za o es co a men to
da pro du ção do Esta do, bem como a car ga pro ve ni -
en te do Uru guai para o Por to de Rio Gran de. Des ta co, 
tam bém, as pés si mas con di ções em que se en con -
tram a BR-392, que liga Pe lo tas a San ta na da Boa
Vis ta, a BR-158, que liga Cruz Alta a San ta Ma ria, a
BR-386, que liga Iraí a Sa ran di, den tre ou tras.

Assim sen do, ve nho en ca re cer aos no bres pa -
res des ta Casa a apro va ção des te re que ri men to.

Sala das Ses sões, 7 de de zem bro de 2001. –
Emi lia Fer nan des.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo -
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 65, de 2000, de au to ria do Se na dor
Ernan des Amo rim, que acres cen ta dis po si ti vos à Lei
nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976, que ”dis põe so -
bre a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os me di -
ca men tos, as dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos e
cor re la tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e ou tros pro du tos,
e dá ou tras pro vi dên ci as“, para de ter mi nar que os
me di ca men tos em com pri mi dos e cáp su las e am po -
las in je tá ve is se jam ven di dos na exa ta quan ti da de ne -
ces sá ria para aten der à pres cri ção con ti da na re ce i ta
avi a da.

Ten do sido apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va 
pela Co mis são de Assun tos So ci a is, a ma té ria vai à
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia Re ce beu a Men sa gem nº 280, de 2001 (nº
1.345/2001, na ori gem), de 7 do cor ren te, pela qual o



Pre si den te de Re pú bli ca, so li ci ta que seja au to ri za da
a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va -
lor equi va len te a até US$ 8,880,000.00 (oito mi lhões,
oi to cen tos e oi ten ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD, des ti na da ao fi nan ci -
a men to par ci al do Pro je to de For ta le ci men to do Ge -
ren ci a men to Fis cal e Fi nan ce i ro – PROGER. A ma té -
ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa pro je to de lei que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio 
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 274, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 94 da
Lei nº 9.503. de 23 de se tem bro de 1997,
que ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le -
i ro, para dis por so bre o po si ci o na men to
de re du to res de ve lo ci da de ao lon go de
vias com pas sa gens de pe des tre de mar -
ca das.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 94 da Lei nº 9.503, de 23 de se tem -

bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i -
ro, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º, de no -
mi nan do-se como § 1º o atu al pa rá gra fo úni co:

”Art. 94
..............................................................
§ 2º Nas vias com fa i xas de pe des tres

de mar ca das, os re du to res de ve lo ci da de de -
vem ser po si ci o na dos jun to a es sas fa i xas,
ex ce to quan do a tra ves sia de pe des tres for
con tro la da por se má fo ro.“ (NR)

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

Justificação

Du ran te dé ca das, os cha ma dos “que bra-molas“
– on du la ções trans ver sa is cons tru í das so bre a pis ta
de ro la men to – fo ram con si de ra dos uma so lu ção bas -
tan te efi caz, além de re la ti va men te ba ra ta. Per mi ti am
con ter ex ces sos de ve lo ci da de co me ti dos nas vias ur -
ba nas por mo to ris tas in dis ci pli na dos, quan do isso co -
lo ca va em ris co a se gu ran ça dos pe des tres e do trân -
si to de modo ge ral.

O uso in dis cri mi na do e ge ral men te pou co cri te -
ri o so do dis po si ti vo le vou o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro (CTB), apro va do em 1997, a es ta be le cer li mi tes.
O CTB res trin giu a uti li za ção de on du la ções trans ver -

sa is aos ca sos de fi ni dos pelo ór gão ou en ti da de com
cir cuns cri ção so bre a via e de ter mi nou que a ins ta la -
ção do dis po si ti vo pas sa ria a se guir os pa drões e cri -
té ri os es ta be le ci dos pelo Con se lho Na ci o nal de Trân -
si to (CONTRAN).

La men ta vel men te, ain da hoje é pos sí vel en con -
trar apli ca ções equi vo ca das de re du to res de ve lo ci da -
de. A mais co mum ocor re quan do fa i xas de pe des tres
e re du to res de ve lo ci da de são im plan ta dos na mes -
ma via sem o mí ni mo de co or de na ção. Ora, se a fun -
ção do ”que bra-molas“ é jus ta men te obri gar o ve í cu lo
a re du zir a ve lo ci da de para per mi tir a tra ves sia dos
pe des tres com se gu ran ça, é in con ce bí vel que es ses
dois ele men tos com pa re çam dis so ci a dos um do ou -
tro.

Qu an do ins ta la dos em sé rie, a au sên cia de co -
or de na ção en tre eles obri ga mo to ris tas a efe tu a rem
su ces si vas e fre qüen tes pa ra das ou re du ções de ve -
lo ci da de, sem que isso re ver ta, ne ces sa ri a men te, em
be ne fí cio dos pe des tres ou do trá fe go mo to ri za do.
Bem ao con trá rio, não pas sam de pre ju í zos os re sul -
ta dos ob ti dos nes sas cir cuns tân ci as. Essa es pé cie de 
ar ran jo com pro me te a flu i dez e a se gu ran ça do trá fe -
go, ca u sa re tar da men tos que nor mal men te não acon -
te ce ri am, gera mais po lu i ção at mos fé ri ca, ele va o
con su mo de com bus tí vel e ace le ra o des gas te dos
pne us – tudo isso gra ças às re pe ti das ope ra ções de
ace le ra ção e de sa ce le ra ção a que fi cam su je i tos os
ve í cu los.

Ao exi gir que os dis po si ti vos re du to res de ve lo -
ci da de es te jam fi si ca men te as so ci a dos às fa i xas de
pe des tre de mar ca das so bre o le i to da via, o pro je to
vis lum bra para as ci da des bra si le i ras um trân si to que, 
a par de dis ci pli na do e se gu ro, pos sa ser tam bém
mais ra ci o nal.

Para sua apro va ção, es pe ra mos con tar com o
apo io dos no bres par la men ta res.

Sala das Ses sões, 7 de de zem bro de 2001. – 
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

....................................................................................
Art. 94. Qu al quer obs tá cu lo à li vre cir cu la ção e à 

se gu ran ça de ve í cu los e pe des tres, tan to na via quan -
to na cal ça da, caso não pos sa ser re ti ra do, deve ser
de vi da e ime di a ta men te si na li za do.

Pa rá gra fo úni co. É pro i bi da a uti li za ção das on -
du la ções trans ver sa is e de so no ri za do res como re du -
to res de ve lo ci da de, sal vo em ca sos es pe ci a is – de fi -



ni dos pelo Órgão ou en ti da de com pe ten te, nos pa -
drões e cri té ri os es ta be le ci dos pelo Con tran.
....................................................................................

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

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

Item 1:

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 42, de 2001 (nº 277/2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os ar ti -
gos 149, 155 e 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(dis pon do que as con tri bu i ções so ci a is e de
in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co não in ci -
di rão so bre as re ce i tas de cor ren tes de ex -
por ta ção, con tu do po den do in ci dir so bre a
im por ta ção de bens ou ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções, de ri va dos de pe tró leo e com -
bus tí ve is, de fi ne alí quo tas e com pe tên cia),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.350, 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 me ro
Jucá.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são, 
em se gun do tur no.

Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 

Pre si den te, peço a pa la vra.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to

Sa tur ni no.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para 

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria de fa lar um pou co a res pe i to des sa Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção, que con si de ro jus ta e que
vem cor ri gir dis tor ções que, caso não seja apro va da,
vi rão a acon te cer com a aber tu ra do mer ca do dos de -
ri va dos de pe tró leo do Bra sil às im por ta ções. Por con -
se guin te, tra ta-se de uma me di da pre ven ti va para evi -
tar es sas dis tor ções e me re ce, ob vi a men te, o apo io
da Casa.

Eu gos ta ria de apro ve i tar o en se jo da dis cus são
des ta me di da para co men tar a con se qüên cia ne fas ta
que de ri va rá exa ta men te da aber tu ra do mer ca do de
de ri va dos de pe tró leo a im por ta ções. A con se qüên cia 
será a ele va ção subs tan ci al dos pre ços do gás de co -
zi nha e do óleo di e sel, que, afi nal de con tas, são os

de ri va dos que me re cem sub sí di os go ver na men ta is e
têm sido sub si di a dos, por que aten dem ne ces si da des
fun da men ta is das ca ma das mais po bres do povo bra -
si le i ro. A ele va ção do pre ço do gás de co zi nha em
27,5% será uma opres são para os or ça men tos já tão
li mi ta dos, cons ti tu i rá uma agres são in su por tá vel à
vida di fí cil des sas ca ma das mais ca ren tes da po pu la -
ção, as sim como a ele va ção do pre ço do di e sel cer ta -
men te de ri va rá na ele va ção dos pre ços das pas sa -
gens de ôni bus, dos fre tes ro do viá ri os, dos trans por -
tes por ca mi nhão, por que o equi lí brio fi nan ce i ro das
em pre sas o exi gi rá. Quer di zer, tudo isso vai afe tar
pro fun da men te a eco no mia po pu lar, es pe ci al men te
das ca ma das mais po bres.

Tra ta-se de uma aber tu ra ne fas ta. Que ne ces si -
da de tem o Bra sil de abrir o seu mer ca do à im por ta -
ção de de ri va dos, se há aqui a Pe tro bras, que aten de
per fe i ta men te esse tipo de con su mo e de for ma jus ta,
com sub sí di os que me lho ram um pou co a con di ção
de vida do bra si le i ro po bre? Por que es sas me di das,
que são con se qüên cia da fi lo so fia ne o li be ral; por que
essa ma nia de abrir a eco no mia bra si le i ra aos in te res -
ses do ca pi tal es tran ge i ro, pre ju di can do for te men te a
eco no mia po pu lar? 

A emen da cons ti tu ci o nal em ques tão vai exa ta -
men te cor ri gir a dis tor ção, se gun do a qual as im por ta -
ções não se ri am ta xa das com os im pos tos que re ca -
em so bre o pro du to in ter no, e os pro du tos in ter nos o
se ri am. Por con se guin te, ela é jus ta e ne ces sá ria. Po -
rém, a sua não-aprovação ou a de ci são er ra da e in -
jus ta de abrir o mer ca do bra si le i ro à im por ta ção de
de ri va dos de pe tró leo pre ju di ca rá pro fun da men te o
con su mo das clas ses po pu la res do Bra sil.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -
ven do mais ora do res ins cri tos, a ma té ria cons ta rá da
Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná -
ria, para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

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 27, 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 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, a fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za -
ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to
Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, 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.

Trans cor re, hoje, a se gun da ses são de dis cus -
são, em pri me i ro tur no.

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 do de ba te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 322, de 2001 (nº 
810/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são da
Rá dio Su baé Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de Fe i ra de San ta na, Esta do da
Ba hia, ten do

Pa re cer sob nº 1.267, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal -
deck Orne las, fa vo rá vel, com Emen da nº
1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são. (Pa u sa.) 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
A vo ta ção será re a li za da na pró xi ma se gun -

da-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 323, de 2001 (nº 
811/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá -
dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver de/GO 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Car mo do Rio Ver de,
Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.389, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ma gui to Vi le la.

Em dis cus são. (Pa u sa.) 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
A vo ta ção será re a li za da na pró xi ma se gun -

da-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 334, de 2001 (nº 
876/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro -

pi cal na ci da de de Cam po Gran de, Esta do
do Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.391, 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.

Em dis cus são. (Pa u sa.) 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
A vo ta ção será re a li za da na pró xi ma se gun -

da-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 360, de 2001 (nº 
927/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Rá dio Co mu ni -
tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de San ta Rita, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.419, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

Em dis cus são. (Pa u sa.) 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
A vo ta ção será re a li za da na pró xi ma se gun -

da-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 372, de 2001 (nº 
972/2001, 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 ”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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.421, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva.

Em dis cus são. (Pa u sa.) 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
A vo ta ção será re a li za da na pró xi ma se gun -

da-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 373, de 2001 (nº 
991/2001, 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 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, ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.422, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
A vo ta ção será re a li za da na pró xi ma se gun -

da-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 374, de 2001 (nº 
1.054/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Mi ne i ros do Ti e tê - SP a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mi ne -
i ros do Ti e tê, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.423, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

Em dis cus são. (Pa u sa.) 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
A vo ta ção será re a li za da na pró xi ma se gun -

da-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia, re tor -
na-se à lis ta de ora do res. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – 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, que ro ma ni fes -
tar, mu i to mais do que mi nha pre o cu pa ção, mi nha in -
sa tis fa ção, meu sen ti men to de in con for mi da de com a
no me a ção de mais um téc ni co que é bra si le i ro, mas
que, na re a li da de, sem pre vi veu fora do País. Ten -
do-se for ma do, téc ni ca e edu ca ci o nal men te fora do
País e exer ci do fun ções de di re ção em ban co es tran -
ge i ros, é uma pes soa li ga da, por sua vi são das co i -
sas, por sua men ta li da de, a in te res ses que não são
bra si le i ros, a in te res ses ou tros que não são os da so -
ci e da de bra si le i ra. Re fi ro-me à no me a ção do Sr. Eli e -
zer de Car va lho Fi lho para o BNDES. 

Sr. Pre si den te, logo o BNDES, que foi a mi nha
casa pro fis si o nal a vida in te i ra, um ban co que foi a
gran de agên cia de de sen vol vi men to no pro ces so
eco nô mi co bra si le i ro, vol ta do para o cum pri men to
das me tas es ta be le ci das pelo pla ne ja men to a lon go
pra zo; um ban co que foi, en fim, a prin ci pal ala van ca
de cres ci men to da eco no mia bra si le i ra, que se deu
nos anos 50, 60 e 70, até a dé ca da de 80; esse ban co

emi nen te men te bra si le i ro, que foi uma so lu ção bra si -
le i ra para o cres ci men to da eco no mia e que era pro i -
bi do, ori gi nal men te, de fi nan ci ar em pre sas de ca pi tal
es tran ge i ro, se gun do a fi lo so fia de que a em pre sa es -
tran ge i ra vi ria para o Bra sil, mas de ve ria tra zer o seu
ca pi tal e nun ca uti li zar ca pi tal de bra si le i ros, es pe ci al -
men te dos tra ba lha do res, para mon tar suas ati vi da -
des no País. 

Essa fi lo so fia é ab so lu ta men te cor re ta, jus ti fi ca -
da. Não se tra ta de res trin gir a en tra da do ca pi tal es -
tran ge i ro, mas de tra zê-lo, sem que se be ne fi cie de
pou pan ça bra si le i ra, que deve es tar re ser va da aos
em pre en di men tos, aos em pre sá ri os bra si le i ros. Essa
foi a fi lo so fia do BNDES du ran te todo o pe río do em
que exer ceu, com ex tra or di ná ria com pe tên cia, a fun -
ção de ser vir de ala van ca para o de sen vol vi men to
eco nô mi co bra si le i ro. 

Isso mu dou. Hoje, uma vez que fi nan ci ou a com -
pra por em pre sas es tran ge i ras de es ta ta is bra si le i ras
que exer ci am ati vi da des nos ser vi ços pú bli cos, o
BNDES com ple ta men te se trans for mou. Um pro je to
de mi nha au to ria, que tra mi ta no Se na do, pre ten de
pro i bir esse tipo de ope ra ção de com pra de ati vos por
ca pi ta is es tran ge i ros, de ter mi nan do que fi nan ci a -
men tos a ca pi ta is es tran ge i ros só pos sam ser fe i tos
em no vos em pre en di men tos pro du ti vos e não na
aqui si ção da que les já exis ten tes; e que esse fi nan ci a -
men to não ul tra pas se o per cen tu al de 50%, para obri -
gar o ca pi tal es tran ge i ro a tra zer, pelo me nos, me ta de 
de seu ca pi tal. Anti ga men te, a obri ga ção era de que
se trou xes se por in te i ro.

Enfim, Sr. Pre si den te, a mi nha in con for mi da de
com essa mu dan ça da fi lo so fia de atu a ção do BNDES 
vem ago ra so frer mais esse in cre men to, quan do abro
os jor na is e vejo que está sen do no me a do para a Pre -
si dên cia do Ban co uma pes soa que não co nhe ço.
Não es tou, por con se guin te, fa zen do ne nhum jul ga -
men to de seu ca rá ter, de sua com pe tên cia ou de sua
dis po si ção de tra ba lho. Re fi ro-me ao seu cur rí cu lo,
que tem uma for ma ção com ple ta men te afas ta da do
Bra sil, e do seu exer cí cio pro fis si o nal; uma pes soa re -
la ti va men te jo vem, que teve fun ções até há pou co
tem po li ga das aos ban cos es tran ge i ros. Mais uma
vez, es ta mos re ce ben do e co lo can do num car go ab -
so lu ta men te es tra té gi co uma pes soa que não tem a
vi vên cia da eco no mia bra si le i ra, da so ci e da de bra si -
le i ra, e isso me pre o cu pa mu i to, daí a mi nha in con for -
mi da de.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?



O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i ta aten ção, o no bre Se na dor Artur da
Tá vo la.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª – a Casa toda sabe –
é uma pes soa da mais alta qua li da de pes so al e mo ral
e tem uma vi são da eco no mia bra si le i ra e do Esta do,
há mu i tos anos, a qual de fen de com o bri lho e a co e -
rên cia de sem pre. V. Exª, ade ma is, foi fun ci o ná rio do
BNDES e, eu en ten do, como uma pes soa que en trou
por con cur so, que teve a sua vida li ga da à ins ti tu i ção,
se as sus ta quan do su põe que ela pos sa es tar num
ca mi nho di fe ren te da que le para o qual foi ide a li za da,
pa pel que aliás cum priu e vem cum prin do na vida bra -
si le i ra. Há um pon to na fala de V. Exª, po rém, que é
um pou co fora do uni ver so de ar gu men ta ções e da
pes soa de V. Exª, é quan do V. Exª, de al gu ma ma ne i -
ra, co lo ca uma for ma de sus pe i ta em al guém pelo fato 
de que esse al guém te nha uma mi li tân cia, uma pre -
sen ça em qua dros eco nô mi cos fora do Bra sil. E V. Exª 
usa a ex pres são as sim: ”mais uma vez“, e é esse o
pon to cen tral do meu apar te, no ”mais uma vez“. Tudo
isso e mu i to mais, Se na dor, foi dito de Armí nio Fra ga.
A fra se sín te se foi dada pelo De pu ta do Miro Te i xe i ra:
en tre ga ram a ra po sa para cu i dar do ga li nhe i ro. Nem
apa re ceu ra po sa nem o País é um ga li nhe i ro. Armí nio
Fra ga tem dado uma de mons tra ção de alta com pe -
tên cia à fren te do Ban co Cen tral; a Opo si ção in clu si ve 
ca lou já di an te da cons ta ta ção des sa efi ciên cia, e ele
era uma pes soa li ga da aos tra ba lhos do mer ca do fi -
nan ce i ro in ter na ci o nal e veio car re ga do de sus pe i ta.
Não des sa sus pe i ta com a do çu ra e com os cu i da dos
que V. Exª tem, ho mem sé rio que é, quan do diz que
não o co nhe ce, não vai fa zer um al can ce, con for me
aca bou de di zer, mas que se re fe ria ao cur rí cu lo. Po -
rém foi dito mu i to mais: o País es ta ria sen do di la pi da -
do, en tre gue à sa nha in ter na ci o nal. E a re a li da de
mos trou um ho mem com pe ten te, tra ba lha dor, que
está dan do uma quo ta ao País. O Ban co Cen tral é
bem ad mi nis tra do. Não há ne nhum dano à in te gri da -
de, que V. Exª de fen de tan to quan to eu e tan to quan to
as ou tras pes so as. Por tan to, só não que ria con cor dar
com a pres su po si ção. Vou lhe di zer algo pes so al. Tra -
ba lhei no Jor nal O Glo bo mu i to tem po. Então, sen ti
na car ne quan do se ti nha des se jor nal – hoje não se
tem mais – a idéia de que era um jor nal re a ci o ná rio,
etc. Era uma pa tru lha ide o ló gi ca, evi den te, sem ne -
nhum fun da men to – ja ma is ma te ri a li zou-se em qual -
quer ato meu na vida pú bli ca; en tão vivi um pou qui -
nho essa re a li da de, em ta ma nho mu i to me nor, é cla -
ro, e mu i to mais mo des to, mas sei o quan to isso é do -
lo ro so, ou seja, a pres su po si ção, a sus pe i ta, por que

ela é fer men to de um tipo de idéia que im pe de a uma
pes soa ter amor ao seu país, des de que tra ba lhe fora. 
É o pon to que eu gos ta ria de dis cor dar de V. Exª. Tra -
go o exem plo de Armí nio Fra ga. Qu an to ao pon to de
vis ta dou tri ná rio que V. Exª de fen de, é um pon to de
vis ta li ga do a um mo de lo eco nô mi co vi vi do pelo Bra sil 
que, a meu ver, já está em uma ou tra eta pa, mas isso
se ria uma ou tra dis cus são e já se ria eu atra pa lhar o
dis cur so de V. Exª, o que ja ma is fa ria dada a ad mi ra -
ção e es ti ma que V. Exª sabe que lhe te nho.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ja ma is V. Exª atra pa lha ria. V. Exª só en ri que ce mu i to
o meu dis cur so e de qual quer ou tro Se na dor.

Mas foi mu i to im por tan te esse apar te de V. Exª,
Se na dor Artur da Tá vo la, por que ele exa ta men te me
per mi te en trar mais ex pli ci ta men te no nú cleo da
ques tão que es tou co lo can do. Le van tei uma sus pe i ta, 
sim, que não é de na tu re za mo ral. Dis se bem que não
faço jul ga men tos de na tu re za mo ral nem de com pe -
tên cia do Sr. Eli e zer, por que não o co nhe ço. Não pos -
so fa zer pre jul ga men tos. Assim como não faço jul ga -
men tos tam bém de sen ti men to de pa tri o tis mo que ele 
te nha ou não. A mi nha sus pe i ta é re fe ren te à des vin -
cu la ção dele como pes soa, como pro fis si o nal e como
po lí ti co, por que vai exer cer uma ati vi da de po lí ti ca, a
sua des vin cu la ção com a so ci e da de bra si le i ra, com a
con vi vên cia com os bra si le i ros, com a re a li da de bra si -
le i ra, por que é uma pes soa que sem pre foi li ga da,
des de a for ma ção aca dê mi ca até o exer cí cio pro fis si -
o nal, a en ti da des es tran ge i ras. A meu ju í zo, isso re al -
men te per tur ba e dis tor ce a ca pa ci da de de uma pes -
soa no exer cí cio de uma fun ção pú bli ca da mais alta
re le vân cia, como é o caso da pre si dên cia do BNDES.

Qu an to ao Sr. Armí nio Fra ga, tam bém le van tei
essa sus pe i ção e, a meu ver, a re a li da de con fir mou a
sus pe i ção. Por que se V. Exª diz que ele está mu i to
bem exer cen do as fun ções de Pre si den te do Ban co
Cen tral, sob mi nha óti ca, ele as está exer cen do man -
ti das as suas vin cu la ções com o mer ca do fi nan ce i ro
in ter na ci o nal e não com a re a li da de bra si le i ra na sua
cru e za mais dura, por que exa ta men te o que lhe fal ta
é a vi são do in te res se le gí ti mo das po pu la ções bra si -
le i ras que es tão sen do ex tre ma men te pre ju di ca das,
por esse tipo de ges tão, que é tam bém a do Sr. Pe dro
Ma lan, nos seus in te res ses fun da men ta is.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Per -
mi te-me ape nas mais uma fra se, Se na dor? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Pois não, Se na dor.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – É
que a re a li da de que V. Exª cha ma de re a li da de bra si -



le i ra é, que i ra mos ou não, in ter na ci o nal tam bém.
Essa é a di fe ren ça da nos sa vi são.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Per fe i ta men te.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
não es ta ría mos no mes mo Par ti do, do mes mo lado e
ami gos como sem pre fo mos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSDB – RJ) –
Cla ro, Se na dor! Cla ro!

Mas é uma ques tão de ên fa se na óti ca. É uma
ques tão exa ta men te de pris ma, se gun do o qual se vê, 
se ob ser va e se age em fun ção des sa ob ser va ção.

Lem bro-me de uma fra se do ex-Senador Anto -
nio Car los Ma ga lhães, aqui des ta tri bu na, quan do
quis cri ti car o Mi nis tro Pe dro Ma lan e dis se: ”- O Ma -
lan nun ca viu um po bre na vida. Nun ca teve con ta to,
nun ca re ce beu um bra si le i ro po bre.“ Quer di zer, é
uma for ma jo co sa, uma for ma irô ni ca, uma for ma tí pi -
ca do jar gão do ex-Senador Anto nio Car los Ma ga -
lhães, mas que re tra ta uma re a li da de. Essas pes so as
que sa í ram do Bra sil, fo ram vi ver ou tras re a li da des e
se en can ta ram com es sas ou tras re a li da des e, ao se
en can ta rem, es que ce ram-se da re a li da de bra si le i ra,
do que acon te ce no Bra sil – cam peão das in jus ti ças
so ci a is – cuja eco no mia não pode su por tar, na sua
ca pa ci da de de com pe ti ção, a aber tu ra para ou tras
em pre sas de pa í ses de pro du ti vi da de mu i to mais ele -
va da.. Essa é a re a li da de que foi es que ci da, e, es que -
cen do isso, pre ten de-se im plan tar um mo de lo no Bra -
sil que se ria bom, adap tá vel e jus to para ou tras re a li -
da des, mas não para a nos sa. É isso que vai fa zen do
com que o Bra sil per ca cada vez mais a sua con di ção
de de ci são pró pria, de au to no mia, algo que a Argen ti -
na está no li mi ar de per der com ple ta men te.

Gos ta ria de co men tar a de ci são de on tem da
Câ ma ra dos De pu ta dos dos Esta dos Uni dos, que
apro vou por um voto o cha ma do fast track aut ho rity,
isto é, aque le dis po si ti vo que dá ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, ao Pre si den te Ge or ge W. Bush, a ca pa ci da de 
de ne go ci ar os acor dos in ter na ci o na is re fe ren tes a
co mér cio e ta ri fa sem que o Con gres so pos sa mo di fi -
car no de ta lhe es ses acor dos. O Con gres so jul ga rá
ape nas se ace i ta ou não, mas per de rá a con di ção que 
ti nha an te ri or men te, que era a de dis cu tir, por exem -
plo, o su pos to acor do da Alca nos seus de ta lhes e im -
por con di ções so bre a im por ta ção de aço, de suco de
la ran ja. O Con gres so ame ri ca no não po de rá mais fa -
zer isso. O Sr. Ge or ge W. Bush pas sa a ter li ber da de
para ne go ci ar a Alca, e o Con gres so ame ri ca no,
como o Con gres so bra si le i ro, dirá ”sim“ ou ”não“ ao
acor do to tal, ao acor do fe cha do, sem en trar em de ta -
lhes.

Sr. Pre si den te, isso au men ta rá subs tan ci al men -
te a pres são nor te-americana so bre as au to ri da des
bra si le i ras, so bre o Go ver no bra si le i ro, para a apro va -
ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas – Alca,
o que le va rá, cer ta men te, nes sa com po si ção de in te -
res ses, mais uma vez, a uma per da subs tan ci al para
a eco no mia bra si le i ra, para a in dús tria na ci o nal, bem
como para os ser vi ços, por que, caso pros pe rem os
en ten di men tos e seja apro va da a Alca, os ban cos, as
em pre sas cons tru to ras e os for ne ce do res de go ver no 
te rão aces so ao mer ca do na ci o nal. E, pos si vel men te,
o Go ver no atu al en vi da rá es for ços nes se sen ti do. A
Argen ti na não tem mais ne nhu ma ca pa ci da de de re -
sis tên cia, e o Chi le já foi co op ta do. Por tan to, essa vi -
tó ria po lí ti ca do Pre si den te Ge or ge W. Bush na Câ ma -
ra dos De pu ta dos ame ri ca na é um pas so mu i to vi go -
ro so no sen ti do da apro va ção de fi ni ti va da Área de Li -
vre Co mér cio das Amé ri cas.

Enten do que a Alca cons ti tu i rá a ame a ça mais
gra ve à pos si bi li da de de o Bra sil man ter as de ci sões
fun da men ta is so bre sua eco no mia. Já per de mos a
ca pa ci da de de exer cer po lí ti ca fis cal, es ta mos na imi -
nên cia de per der a ca pa ci da de de exer cer po lí ti ca
mo ne tá ria com a ”in de pen dên cia“ do Ban co Cen tral
e, com a apro va ção da Alca, per de re mos a ca pa ci da -
de de exer cer po lí ti ca cam bi al. Isso sig ni fi ca di zer que
per de re mos a ca pa ci da de de exer cer po lí ti cas eco nô -
mi cas com vis ta ao de sen vol vi men to do Bra sil, o que
nos tor na rá uma Na ção, na prá ti ca, sem so be ra nia.

A meu ju í zo, uma vez im plan ta da essa área de
li vre co mér cio, será me lhor e mais prag má ti co para os 
in te res ses do Bra sil trans for mar mo-nos em um es ta -
do ame ri ca no e en vi ar mos De pu ta dos para Was hing -
ton para, pelo me nos, le va rem para lá as re i vin di ca -
ções do povo mais hu mil de que não es tão sen do con -
si de ra das pelo Srs. Pe dro Ma lan, Armí nio Fra ga e Eli -
a zar de Car va lho Jú ni or. Essas au to ri da des têm a vi -
são do mo de lo de mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal,
mas não têm a vi são dos in te res ses, do so fri men to,
das re i vin di ca ções e dos an se i os jus tos da po pu la ção 
bra si le i ra mais mo des ta e ca ren te.

Exis tem os bra si le i ros as so ci a dos aos in te res -
ses in ter na ci o na is. Qu an do par ti ci pei da dis cus são do 
pro je to que ins ti tui o ple bis ci to para adi ar a dis cus são
da Alca, per ce bi que Par la men ta res bra si le i ros li ga -
dos a in dus tri a is que ava li am que po de rão au men tar
suas ex por ta ções com a ade são à Alca ma ni fes ta -
ram-se fa vo ra vel men te à sua ins ti tu i ção, con si de ran -
do que ha ve ria um in cre men to das ex por ta ções. É
cla ro que, pos si vel men te, au men ta rão as ex por ta -
ções de aço, de pa pel e de suco de la ran ja, mas essa
ade são ani qui la rá as in dús tri as tec no lo gi ca men te

   



mais avan ça das, que fa bri cam pro du tos mais no bres
e que agre gam mu i ta mão-de-obra, como é o caso da
in dús tria têx til, além das ati vi da des cons tru to ra, fi nan -
ce i ra e ban cá ria. Em tro ca de al gu mas mi ga lhas, no
sen ti do do au men to das ex por ta ções de al guns pro -
du tos, en tre os qua is os agrí co las e agro in dus tri a is,
va mos li qui dar a pos si bi li da de de trans for mar o Bra sil
em uma eco no mia prós pe ra, com pa drões de pro du ti -
vi da de se me lhan tes aos que se ve ri fi cam no cha ma -
do Pri me i ro Mun do.

E isso está acon te cen do na me di da em que o
Go ver no bra si le i ro é ocu pa do cada vez mais por pes -
so as que têm essa vi são, que têm essa ex pe riên cia,
que têm es ses an se i os. Os an se i os des sas pes so as
são di ta dos por es ses mo de los in ter na ci o na is; es sas
pes so as que rem trans for mar o Bra sil em uma re a li da -
de se me lhan te àque la que elas vi ve ram. Acon te ce
que essa trans for ma ção não se dá pela im por ta ção
dos mo de los de lá; ela se dá exa ta men te por um pro -
ces so de de sen vol vi men to in ter no que exi ge de ter mi -
na das de ci sões que são emi nen te men te bra si le i ras,
que não são có pi as da que les mo de los, mas que são
de ci sões que ve ri fi cam as dis pa ri da des e as ne ces si -
da des do de sen vol vi men to bra si le i ro e que fo ram pra -
ti ca das, du ran te 30 anos, com ab so lu to su ces so, ten -
do o BNDES, por exem plo, uma po si ção de ter mi nan te 
nis so. E es sas pes so as, equi vo ca da men te, con si de -
ram que esse é o mo de lo pró prio para o Bra sil.

Assim, o bra si le i ro mo des to e ca ren te tem seus
in te res ses pre ju di ca dos sem se quer ter a per cep ção
do que está acon te cen do, pois toda a mí dia lou va mu -
i to a atu a ção des sas pes so as, como é o caso do Mi -
nis tro Pe dro Ma lan, do Sr. Armí nio Fra ga e, ago ra, do
Sr. Eli a zar de Car va lho.

Incon for ma do com isso, Sr. Pre si den te, e, é cla -
ro, mu i to mo ti va do tam bém pela ima gem que te nho
do BNDES, que foi a mi nha casa pro fis si o nal a vida
toda, to mei a ini ci a ti va de vir a esta tri bu na ma ni fes tar
a mi nha in sa tis fa ção, a mi nha in con for mi da de com
mais esse pas so na di re ção da des na ci o na li za ção ou
da ”des bra si le i ri za ção“ da eco no mia bra si le i ra, das
au to ri da des eco nô mi cas, da equi pe eco nô mi ca bra si -
le i ra que está re gen do os des ti nos do nos so País.

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

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca -
val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. 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 ( Mo za ril do Ca val can ti) –
Embo ra já es te ja fora de mo men to, con ce do a pa la vra 
a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
agra de ço a V. Exª a con ces são para fa zer um re gis tro
que é im por tan te para os fun ci o ná ri os pú bli cos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em nome
da Li de ran ça do Go ver no, gos ta ria de re gis trar que a
Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou, on tem, a cri a ção da
Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni -
co-Administrativa (Gda ta) para os ser vi do res do Exe -
cu ti vo. Se gun do os cál cu los do Go ver no, os ser vi do -
res te rão um re a jus te en tre 6% e 35%, de pen den do
da pon tu a ção e do sa lá rio de cada um. A gra ti fi ca ção
será dada a to dos os ser vi do res de car re i ra que não
te nham ava li a ções pró pri as. Os pro fes so res e os ser -
vi do res da Pre vi dên cia, por exem plo, já têm um sis te -
ma de ava li a ção pró pria.

Aque les ser vi do res que fa zem par te do Pla no
de Car gos e Sa lá ri os do Go ver no Fe de ral te rão esse
re a jus te. A ma té ria já foi apro va da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e che ga rá ao Se na do logo. Qu e ro, por tan to,
re gis trar a im por tân cia de se vo tar, ain da nes te fim de
ano, no fim des te exer cí cio, esse Pro je to de Lei im por -
tan te para os ser vi do res pú bli cos. 

Por tan to, não po de ria de i xar de fa zer o re gis tro
e di zer que fico fe liz em sa ber que a Câ ma ra já o apro -
vou e o en ca mi nha para o Se na do, para que pos sa -
mos aqui tam bém re fe ren dar esse ato, que re pre sen -
ta rá um au men to de sa lá rio para os ser vi do res pú bli -
cos fe de ra is.

Peço a trans cri ção da ma té ria: ”Ser vi do res te rão 
nova gra ti fi ca ção“, pu bli ca da hoje no jor nal O Glo bo.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

SER VI DO RES TE RÃO NOVA GRA TI FI CA ÇÃO

Be ne fí cio será pro por ci o nal ao de sem pe nho do

fun ci o ná rio do Exe cu ti vo 

Bra sí lia. A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou on tem a cri a ção

da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni -

co-Administrativa (Gda ta) para os ser vi do res do Exe cu ti vo. Se gun -

do os cál cu los do go ver no, os ser vi do res te rão um re a jus te en tre



6% e 35%, de pen den do da pon tu a ção e do sa lá rio de cada um. A

gra ti fi ca ção será dada a to dos os ser vi do res de car re i ra que não te -

nham ava li a ções pró pri as.

Os pro fes so res e ser vi do res da Pre vi dên cia, por exem plo, já

têm um sis te ma de ava li a ção pró prio.

A Gda ta terá uma par te fixa de dez pon tos e ou tros 90 pon -

tos que se rão da dos a cada ser vi dor de acor do com o seu de sem -

pe nho. Para os que che ga rem à pon tu a ção má xi ma (100), a gra ti fi -

ca ção po de rá ser de R$504,00 para ní vel su pe ri or, R$148,00 para

ní vel mé dio e R$68,00 para au xi li a res.

A gra ti fi ca ção foi cri a da to man do como base o be ne fí cio ins -

ti tu í do em 1998 para os pro fes so res. Por ele, o ser vi dor tem que

com prir al guns pon tos de ter mi na dos em lei para ter uma boa ava li -

a ção. A re gu la men ta ção da lei, que ain da terá que ser fe i ta pelo go -

ver no, é que vai de fi nir es ses cri té ri os. Até lá, os ser vi do res re ce be -

rão o equi va len te a dez pon tos - a par te fixa da Gda ta. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res Car los Wil son, Lú cio Alcân ta ra,
Car los Be zer ra, Val mir Ama ral, Ma u ro Mi ran da, Car -
los Pa tro cí nio 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. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre si -

den te, Srªs. e Srs. Se na do res, há al gum tem po sa be -
mos que as co i sas não vão mu i to bem na Edu ca ção
bra si le i ra, nem po de ria ser di fe ren te. A des pe i to da pro -
pa gan da abun dan te pro du zi da pelo go ver no, mais es -
pe ci fi ca men te pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, se ria mu i to
oti mis mo crer que pro fes so res mal re mu ne ra dos, es co -
las ob so le tas e pou co equi pa das pu des sem trans mi tir
aos jo vens um en si no de qua li da de.

Por tan to, não che ga a se cons ti tu ir uma gran de
sur pre sa a cons ta ta ção de que o Bra sil fi cou em úl ti -
mo lu gar em uma pes qui sa so bre o de sem pe nho de
es tu dan tes de 15 anos de ida de, pro mo vi da pela
Orga ni za ção pela Co o pe ra ção e De sen vol vi men to
Eco nô mi co. 

Des se tra ba lho par ti ci pa ram 265 mil es tu dan tes
dos 28 pa í ses mem bros da Orga ni za ção, a ma i o ria
com pos ta por pa í ses de sen vol vi dos, mais Bra sil, Le -
tô nia, Li ech tens te in e Rús sia. 

A pes qui sa foi re a li za da no de cor rer do ano
2000 e ava li ou a com pre en são dos es tu dan tes e sua
ha bi li da de em apli car co nhe ci men tos em le i tu ra, ma -
te má ti ca e ciên ci as.

Estu dan tes da Fin lân dia, Ja pão e Co réia es ta -
vam en tre os me lho res co lo ca dos. Jo vens me xi ca nos

– os úni cos la ti no-americanos in clu í dos – fi ca ram um
pou co aci ma do Bra sil.

Esse é o re sul ta do de tan tas e tan tas ex pe riên ci -
as que se pro mo vem no sis te ma de en si no bra si le i ro.
É o re sul ta do de se con di ci o nar as pri o ri da des na
área de Edu ca ção às pri o ri da des po lí ti cas de cada
go ver nan te. Cá en tre nós, des de quan do Edu ca ção
foi pri o ri da de de um go ver no bra si le i ro, qual quer que
te nha sido esse go ver no ? 

O mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za, aque le mes mo
que en du re ceu o quan to pôde com os pro fes so res
uni ver si tá ri os em gra ve, e que pa re cia não se in co mo -
dar com a ex ten são do mo vi men to, que, na prá ti ca,
su pe rou os 100 dias, atri bu iu o de sem pe nho dos es -
tu dan tes bra si le i ros ao alto ín di ce de re pe tên cia e à
eva são es co lar, ain da re gis tra dos no País. Quer di zer: 
aque la con ver sa toda de re sul ta dos na área de edu -
ca ção é mais uma ação vir tu al do go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so. A ver da de é que os es tu dan tes
bra si le i ros es tão de fa sa dos em re la ção a es tu dan tes
de ou tros pa í ses. Ou seja, a ma i o ria dos jo vens bra si -
le i ros de 15 anos es ta va cur san do sé ri es mais bá si -
cas que seus pa res em pa í ses mais evo lu í dos.

Dói essa cons ta ta ção, mas, ape sar da pu bli ci da -
de e do mar ke ting do go ver no, o ín di ce de re pe tên cia
nos es tu dan tes de en si no fun da men tal está em
41,7% e, no en si no mé dio, em 59,9%.

Para cor ro bo rar a sen sa ção de que as co i sas re al -
men te vão mu i to mal na Edu ca ção bra si le i ra, o Mi nis té -
rio da Edu ca ção di vul gou re cen te men te os re sul ta dos
do ENEM (Exa me Na ci o nal do Ensi no Mé dio). A nota
mé dia foi de 40,6 numa es ca la de zero a cem. Mais ba i -
xa do que a do ano pas sa do, que foi de 51,85.

As jus ti fi ca ti vas do Mi nis té rio da Edu ca ção se li -
mi tam a di zer que o nú me ro de par ti ci pan tes do exa -
me au men tou de 352 mil no ano pas sa do para 1,2 mi -
lhão de es tu dan tes este ano. Cres ci men to pro vo ca do, 
so bre tu do, por que aos for man dos do en si no mé dio,
ori un dos das es co las pú bli cas, foi per mi ti da a ins cri -
ção gra tu i ta. 

A cons ta ta ção do mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za
é pre ci o sa; abro as pas, ”o Enem está bo tan do a nu a
re a li da de es tu dan til que re fle te a re a li da de so ci al bra -
si le i ra“, fe cho as pas.

Tra du zin do para o por tu guês, isso quer di zer
que ape nas ago ra, quan do a ma i o ria dos es tu dan tes
bra si le i ros, e não ape nas os bem nu tri dos fi lhos da
clas se mé dia, che gam ao ENEM, é que se cons ta ta a
ver da de: a de que a ren da fa mi li ar e a es co la ri da de
dos pais in ter fe rem no de sem pe nho es co lar, e que a
fome e o de sem pre go são pre pon de ran tes na for ma -
ção dos jo vens. 



Co lo ca mos o ovo em pé. 

Um go ver no for ma do por pro fes so res, por edu -
ca do res, fra cas sa jus ta men te na ad mi nis tra ção do
seu me ti er. Em vez de se lo cu ple tar com a pró pria va i -
da de, o que se es pe ra des ses se nho res é que re ver -
tam essa ten dên cia cru el, mar ca re gis tra da do en si no 
no Bra sil, des de os tem pos do Impé rio: ape nas a eli te
con se gue ter aces so de fato à edu ca ção.

Não dá para ima gi nar um ce ná rio di fe ren te. Sa be -
mos que os nos sos jo vens são pre mi dos a in gres sar
pre co ce men te no mer ca do de tra ba lho, di an te da re a li -
da de da fome e das ne ces si da des de seus pais e ir -
mãos. E sa be mos, tam bém, que o úni co ins tru men to de
que es ses jo vens dis põem para mo di fi car essa tris te re -
a li da de é a sua for ça de tra ba lho des qua li fi ca da. 

Esta be le ce-se, en tão, uma ca de ia ne fas ta: o fi -
lho não pode es tu dar por que o pai não pôde; o fi lho do 
fi lho so cor re o pai que tam bém não pôde e as sim su -
ces si va men te. 

Rom per essa ca de ia é uma ta re fa que exi ge
mais do que mar ke ting e pu bli ci da de. Exi ge de ter mi -
na ção e von ta de. Exi ge me nos va i da de e mais re sul -
ta dos. Exi ge a cons tru ção de um novo Bra sil, o que,
in fe liz men te, fi ca rá para os pró xi mos go ver nos.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o IPLANCE – 
Fun da ção Insti tu to de Pes qui sa e Infor ma ção do Ce a -
rá, ór gão per ten cen te à SEPLAN – Se cre ta ria do Pla -
ne ja men to e Co or de na ção do Go ver no do Ce a rá, pu -
bli cou um mi nu ci o so e im por tan te es tu do so bre a mu -
lher ce a ren se, abran gen do, em qua tro fas cí cu los, da -
dos es ta tís ti cos so bre as ca rac te rís ti cas de mo grá fi -
cas, de sa ú de, de par ti ci pa ção no mer ca do de tra ba -
lho e na po lí ti ca, na úl ti ma dé ca da. 

Acom pa nhan do a ten dên cia mun di al de re vi sar
va lo res e tra di ções cul tu ra is vi san do a um de sen vol vi -
men to so ci al, eco nô mi co e po lí ti co para as mu lhe res
do mun do mo der no, o IPLANCE, con ven ci do de que
as mu lhe res ce a ren ses ain da vi vem em con di ções in -
sa tis fa tó ri as em re la ção aos ho mens, de mons trou,
com da dos pre ci sos, essa si tu a ção. 

As mu lhe res são ma i o ria no Ce a rá, pre do mi -
nan do a di fe ren ça nas zo nas ur ba nas, es pe ci al men te
em For ta le za, Ju a ze i ro do Nor te, Cra to, So bral, Ca u -
ca ia e Ma ra ca naú. A taxa mé dia ge o mé tri ca de in cre -
men to anu al da po pu la ção é da or dem de 2,16%. Qu -
an to à fa i xa etá ria in fe ri or a 20 anos, a po pu la ção
mas cu li na é ma i or. Daí para a fren te, cres ce o nú me ro 
de mu lhe res, es pe ci al men te na ida de re pro du ti va e
na ve lhi ce. Expli ca ção pro vá vel para esse fato é a mi -

gra ção dos ho mens em bus ca de no vos mer ca dos de
tra ba lho. 

No Ce a rá, a mu lher tem tido me nos fi lhos, em -
bo ra sua taxa de fe cun di da de ain da seja ma i or do que 
a das de ma is mu lhe res nor des ti nas e as do res to do
País. Qu an to à res pon sa bi li da de fa mi li ar, cres ceu o
nú me ro das mu lhe res che fes de fa mí lia, che gan do
qua se à casa de meio mi lhão. Em 1999, o Ce a rá re ce -
beu qua se 200 mil mu lhe res imi gran tes, a ma i o ria vin -
da de São Pa u lo, Per nam bu co, Pa ra í ba e Pi a uí. Em
re su mo, o per fil da mu lher ce a ren se, nos úl ti mos
anos, mos tra que hoje ela tem me nos fi lhos, é mais
ur ba na e cres ce como che fe de fa mí lia em taxa su pe -
ri or a dos ho mens. 

Qu an to ao pro ble ma da sa ú de da mu lher, na au -
to-avaliação fe i ta em 1998, 75,4% das mu lhe res con -
si de ra vam-se go zan do de boa sa ú de; 19,7% de sa ú -
de re gu lar e ape nas 4,8% em si tu a ção de sa ú de ruim
ou mu i to ruim, es sas úl ti mas com con cen tra ção ma i or 
na área ru ral. Cer ca de 42,1% de mu lhe res ce a ren ses 
en con tram-se em ida de re pro du ti va, de 14 a 39 anos,
o que exi ge cu i da dos de sa ú de es pe ci a is nes sa área.
No mun do atu al, a pre co ci da de da re la ção se xu al é
uma cons tan te. Entre tan to, no Ce a rá, a pes qui sa de -
mons trou que as jo vens que en gra vi da ram cedo não
pla ne ja ram a gra vi dez, nem se pre ve ni ram con tra as
do en ças se xu al men te trans mis sí ve is, o que de mons -
tra que a pre ven ção não é prá ti ca co mum no Esta do. 

Os ser vi ços de sa ú de mais pro cu ra dos pe las
ce a ren ses con cen tram-se es pe ci al men te nos am bu -
la tó ri os e pos tos ou cen tros de sa ú de pú bli ca. A pro -
cu ra de far má ci as é a al ter na ti va me nos usa da. O
aten di men to em con sul tó ri os par ti cu la res é ba i xo,
cer ca de 9,2%, e só se ele va nos ca sos de ren da mais 
alta, de tal for ma que, nas fa mí li as com ren da men sal
su pe ri or a 20 sa lá ri os mí ni mos, essa op ção sobe para 
69,7%. Isso de mons tra a pou ca uti li za ção dos pla nos
de sa ú de, que co brem ape nas 11,4% de toda a po pu -
la ção do Esta do, per cen ta gem ba i xa em re la ção a ou -
tros Esta dos bra si le i ros. 

Em ge ral, as mu lhe res ce a ren ses es tão sa tis fe i -
tas com a aten di men to re ce bi do nos ser vi ços pú bli -
cos de sa ú de. As ta xas de mor ta li da de ma ter na ain da 
são re la ti va men te al tas e po dem ser atri bu í das prin ci -
pal men te a pro ble mas obs té tri cos di re tos, ge ral men te 
pro vo ca dos por hi per ten são. 

O fe nô me no so ci al das di fe ren ças de gê ne ro no
mer ca do de tra ba lho atin ge tam bém o Ce a rá. Na
zona ur ba na, a mu lher ce a ren se já en con tra uma di -
ver si da de de es pa ços an tes re ser va da à po pu la ção
mas cu li na. Mas, mes mo ocu pan do no vos pos tos de
tra ba lho que até en tão lhes eram ne ga dos, a mu lher

     



con ti nua sen do dis cri mi na da, prin ci pal men te nas re -
la ções en tre pa trões e em pre ga dos e nos sa lá ri os.

A pes qui sa de mons tra que cres ceu a par ti ci pa -
ção fe mi ni na na PEA – Po pu la ção Eco no mi ca men te
Ati va no Ce a rá, nos úl ti mos dez anos, en quan to de -
cres ceu a mas cu li na. Mas os ní ve is sa la ri a is não
acom pa nha ram esse cres ci men to. No de cor rer da dé -
ca da, os ho mens ti ve ram ren di men tos su pe ri o res aos 
das mu lhe res, pra ti ca men te o do bro, uma dis cre pân -
cia in jus ti fi ca da. 

Se gun do da dos do IPLANCE, o ren di men to mé -
dio men sal do tra ba lho, no Ce a rá, foi de R$127,12 no
to tal, os ho mens fi can do aci ma des sa mé dia, com
R$183,27 e as mu lhe res, aba i xo, com R$75,24. O
mes mo ocor re quan do se tra ta de apo sen ta do ri as, o
gê ne ro mas cu li no sem pre aci ma da mé dia, e o fe mi ni -
no aba i xo. No caso de pen sões, o fato in ver te-se. Em
ma i or nú me ro do que os ho mens, mu lhe res tra ba -
lham sem car te i ra as si na da; en tre tan to, não se jus ti fi -
ca o fato de as mu lhe res te rem sa lá ri os in fe ri o res aos
dos ho mens, quan do o ní vel de es co la ri da de de las é
mais ele va do. O IPLANCE con si de ra que ”as mu lhe -
res su pe ram, pa u la ti na men te, as dis cri mi na ções e
pre con ce i tos exis ten tes na ma chis ta so ci e da de ce a -
ren se“.

Fi nal men te, a pu bli ca ção cu i da da par ti ci pa ção
fe mi ni na na po lí ti ca. Ape sar de as mu lhe res ce a ren -
ses es ta rem ocu pan do es pa ços como exe cu ti vas pú -
bli cas e pri va das, ma gis tra das, ad mi nis tra do ras e po -
lí ti cas, a pes qui sa de mons tra que mu i tas ain da so -
frem vi o lên cia den tro de seus la res, por par te dos
pais, ma ri dos e com pa nhe i ros. 

A pes qui sa re cor da mu lhe res que ti ve ram im -
por tân cia na his tó ria do Esta do, como Ma ria To má sia
Bar bo sa, es po sa de Pero Co e lho de Sou za, que se
des ta cou no pri me i ro es for ço de co lo ni za ção, e Bár -
ba ra de Alen car, a pri me i ra pre sa po lí ti ca bra si le i ra,
par ti ci pan te da ação re vo lu ci o ná ria de 1817, pelo fim
da mo nar quia. São ci ta das ain da as mu lhe res que so -
bres sa í ram na luta pela cri a ção e eman ci pa ção de
sete mu ni cí pi os: Ana de Sou za (Bar ro), Mu la ta Ge no -
ve va (Vera Cruz), Se nho ra Bar bo sa (Bre jo San to), Je -
rô ni ma Gar do ni Fro es (Cra te ús), Jo a na Pa u la Vi e i ra
Mi mo sa (Ipu), Ma ria Pe re i ra da Sil va (Mom ba ça) e
Fe li ci a na So a res Cos ta (Ja gua ru a na).

O Ce a rá é ber ço da pri me i ra mu lher bra si le i ra
imor tal, com as sen to na Aca de mia Bra si le i ra de Le -
tras: Ra chel de Qu e i roz. A luta pela in de pen dên cia
po lí ti ca das mu lhe res ce a ren ses cul mi nou com a ele i -
ção em For ta le za da pri me i ra mu lher bra si le i ra à fren -
te da Pre fe i tu ra de uma ca pi tal, em 1985: Ma ria Lu i za
Fon te ne le. Daí para cá, cres ceu o nú me ro de mu -

lheres dis pu tan do a ele i ção para as Pre fe i tu ras. Atu al -
men te, são 23 Pre fe i tas no Esta do. Só Ba hia e Mi nas
Ge ra is su pe ram esse nú me ro. Qu a se to das são mo vi -
das por in te res ses oli gár qui co-partidários e fa mi li a res. 

No âm bi to mu ni ci pal, as mu lhe res ocu pam
14,4% das ca de i ras das ve re an ças. Mu i tas já ocu pam 
car gos im por tan tes no Ju di ciá rio, como Pre si dên cia
do Tri bu nal de Jus ti ça, Pro cu ra do ria Re gi o nal do Tra -
ba lho, Pro cu ra do ria da Fa zen da e Pro cu ra do ria do
Esta do, e o nú me ro de ju í zas no in te ri or vem au men -
tan do em ter mos ab so lu tos e re la ti vos. 

De acor do com os da dos co le ta dos, o IPLANCE
con clu iu que a ce a ren se é ”uma mu lher ur ba na, com
mais anos de es tu do do que o ho mem, em bo ra com
ren di men tos in fe ri o res aos au fe ri dos pelo sexo opos -
to“. Tem es pe ran ça de vida ma i or do que o ho mem,
re du ziu o nú me ro de fi lhos, é se xu al men te li be ra da
quan do jo vem, mas in fe liz men te é, ain da, ví ti ma de vi -
o lên cia fí si ca e sim bó li ca, so fren do dis cri mi na ção. 

De po is de dar uma vi são ge ral do qua dro ex pos -
to pelo IPLANCE, que ro cum pri men tar esse Insti tu to
pelo ex ce len te tra ba lho de pes qui sa que virá, te nho
cer te za, con tri bu ir, não só para a com pre en são da si -
tu a ção da mu lher ce a ren se, mas para sua eman ci pa -
ção to tal e o re co nhe ci men to de suas qua li da des e
ca pa ci da des pe los seus con ter râ ne os e por todo o
País.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, bus can do so lu ci o -
nar o pro ble ma do en fer mo, apre sen tei, em se tem bro
pas sa do, pro je to de lei cri an do o Esta tu to do Enfer mo, 
pro cu ran do ga ran tir-lhe di re i tos ine ren tes a sua si tu a -
ção. Con si de rei en fer mo o in di ví duo cuja ca pa ci da de
fun ci o nal ou la bo ra ti va, cujo con for to or gâ ni co ou so -
ci al, cuja in te gri da de or gâ ni ca ou cuja vida es te jam
com pro me ti dos por afec ções fí si cas, men ta is ou psi -
cos so ci a is. O en fer mo apre sen ta des vi os ho me os tá ti -
cos na sua fi si o lo gia que o tor nam, ob vi a men te, um
ser ge ral men te aco me ti do por des con for tos e in ca pa -
ci da des, ne ces si tan do de cu i da dos es pe ci a is.

His to ri ca men te, o Có di go de Ham mu ra bi foi a
pri me i ra le gis la ção que cu i dou da pro te ção dos en fer -
mos e que pre viu a pu ni ção de er ros mé di cos com a
mor te. Na re a li da de, os có di gos de atu a ção pro fis si o -
nal fo ram os pi o ne i ros na de fe sa dos di re i tos dos do -
en tes. Assim, o pri me i ro Có di go de Éti ca, in tro du zi do
na Ingla ter ra, em 1800, por Tho mas Per ci val, cen -
trou-se na pre ser va ção e sal va guar da dos di re i tos do
pa ci en te. 

Para de i xar bem cla ro os di re i tos bá si cos do en -
fer mo apre sen ta mos o Pro je to de Lei nº 159, em 5 de



se tem bro pas sa do. Ba se a mo-nos, em par te no Có di -
go de Éti ca Me di ca e na re gu la men ta ção dos ex pe ri -
men tos uti li zan do se res hu ma nos, am bos de 1988.
Ga ran ti mos ao en fer mo os be ne fí ci os mé di cos, de
as sis tên cia so ci al, de apo io tra ba lhis ta e pro fis si o nal,
vi san do à to tal re cu pe ra ção de sua sa ú de e re in te gra -
ção da ci da da nia ple na. 

Elen ca mos uma sé rie de di re i tos do en fer mo,
en tre eles o so cor ro ime di a to, a pro i bi ção de dis cri mi -
na ção, a im por tân cia da in for ma ção so bre sua do en -
ça, gra vi da de, prog nós ti cos e ris cos ine ren tes aos
pro ce di men tos, o di re i to à es co lha do tra ta men to, o
tra ta men to gra tu i to pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de, en -
tre ou tros. Da mes ma for ma ex pli ci ta mos al gu mas
pro i bi ções im pos tas ao en fer mo, como o fato de não
po der, em hi pó te se al gu ma, so li ci tar a abre vi a ção de
sua vida ou pe dir tra ta men tos ex pe ri men ta is ain da
não li be ra dos pe los con se lhos de me di ci na ou pro i bi -
dos no País. 

Cu i da mos, tam bém, dos da nos pro vo ca dos ao
en fer mo por atos de im pru dên cia, im pe rí cia ou ne gli -
gên cia e tra ta mos das pe na li da des para in fra ções co -
me ti das por pro fis si o na is de sa ú de ou por ins ti tu i ções
de pres ta ção de ser vi ços de sa ú de.

Con ta mos com a com pre en são de nos sos pa -
res para o rá pi do an da men to des se pro je to que visa a
es ta be le cer, de fi ni ti va men te, os di re i tos do en fer mo.
Espe ra mos sua apro va ção para que, uma vez por to -
das, os di re i tos do en fer mo se jam re co nhe ci dos e res -
pe i ta dos e para que sua dig ni da de pes so al seja con -
si de ra da por aque les que dele de vem cu i dar. 

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na
do Se na do Fe de ral para tra tar de um dos mais im por -
tan tes te mas da atu a li da de, tan to no Bra sil como nos
prin ci pa is pa í ses de sen vol vi dos: o ser vi dor pú bli co,
seu pa pel no pro ces so de de sen vol vi men to eco nô mi -
co e so ci al, suas re la ções com o Esta do, com o ci da -
dão, com o con tri bu in te.

Tra ta-se de um tema mu i to vas to, que en vol ve
mu i tos as pec tos ad mi nis tra ti vos, so ci a is, eco nô mi -
cos, cul tu ra is e po lí ti cos, so bre o qual mu i to já se dis -
se, es cre veu e pen sou.

Ci en tis tas so ci a is, pen sa do res e po lí ti cos têm
tra ta do con ti nu a men te des se tema e de fen di do di fe -
ren tes po si ções e al ter na ti vas, no sen ti do de ga ran tir
me lho res ser vi ços pú bli cos.

Este meu mo des to pro nun ci a men to não tem a
pre ten são de abor dar to dos os as pec tos que en vol -
vem o pa pel do ser vi dor pú bli co, a efi ciên cia da má -
qui na es ta tal, a es ta ti za ção, a pri va ti za ção, a cen tra li -

za ção ou a des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va, a ter ce i ri -
za ção e te mas cor re la tos. O ob je ti vo des te meu dis -
cur so é cha mar a aten ção do Go ver no Fe de ral para a
ne ces si da de ur gen te de es ta be le cer um ver da de i ro
pla no de car re i ra para o ser vi dor pú bli co fe de ral.

Não te nho dú vi da so bre a ne ces si da de ur gen te
da va lo ri za ção do ser vi dor pú bli co, que vem sen do
tra ta do de for ma ne ga ti va e, mu i tas ve zes, hu mi lhan -
te, que não tem seu va lor re co nhe ci do e que não pode 
exer cer suas fun ções em ple ni tu de por não dis por das 
con di ções mí ni mas ne ces sá ri as para um bom de -
sem pe nho fun ci o nal.

Tan to nas em pre sas pri va das como na área go -
ver na men tal, os re cur sos hu ma nos cons ti tu em o ati -
vo mais rico, mais im por tan te, mais es tra té gi co, pois é 
o úni co fa tor in subs ti tu í vel, que re quer mu i tos anos
para sua for ma ção, para sua es pe ci a li za ção e para
sua ma tu ra ção.

To dos co nhe ce mos os pro ble mas que ocor rem
para qual quer ad mi nis tra ção, seja pú bli ca ou pri va da,
quan do não exis tem qua dros de pes so al bem tre i na -
dos e ade qua dos.

Para que se pro du za ri que za, para que se gere
qual quer be ne fí cio eco nô mi co, para que bens se jam
pro du zi dos e ser vi ços pos sam ser ofe re ci dos, é ne -
ces sá rio com bi nar cor re ta men te ca pi tal, tra ba lho, tec -
no lo gia, equi pa men tos e ma te ri a is.

To dos es ses fa to res po dem ser im por ta dos, po -
dem ser ad qui ri dos, po dem ser alu ga dos, com pra dos
ou trans fe ri dos, me nos um: o qua dro de re cur sos hu -
ma nos.

O ca pi tal pode ser ob ti do por em prés ti mo, por
as so ci a ção, por cap ta ção, po rém o fa tor hu ma no con -
ti nua a ser o mais es tra té gi co de toda a ati vi da de pro -
du ti va, eco nô mi ca, so ci al, de pes qui sa, em pre sa ri al,
seja de um time de fu te bol, seja de uma Mi cro soft.

Infe liz men te, no Bra sil, ain da não exis te ple na
cons ciên cia do va lor es tra té gi co dos re cur sos hu ma -
nos, do ser vi dor pú bli co. Ao con trá rio, nos úl ti mos
anos, te mos as sis ti do o ser vi dor pú bli co ser mos tra do 
de for ma hu mi lhan te e des pre zí vel, como se fos se um 
peso para a eco no mia, como um es tor vo para o de -
sen vol vi men to do Bra sil.

Nos pa í ses de sen vol vi dos, ocor re o con trá rio:
em to das as cri ses, em to dos os mo men tos gra ves, o
pa pel do go ver no, o pa pel do ser vi dor pú bli co é res -
sal ta do, é res pe i ta do, é vis to como im por tan te e ne -
ces sá rio para a se gu ran ça, para o de sen vol vi men to e
para o bem-estar do País.

O Bra sil já atin giu um ní vel de de sen vol vi men to
em que o pa pel do ser vi dor pú bli co não pode ser des -



pre za do, não pode ser vis to como algo de ba i xa qua li -
da de. 

Pre ci sa mos in cen ti var o ser vi dor pú bli co, com
um pla no de car re i ra ra ci o nal, dig no, efi ci en te que se -
le ci o ne e man te nha os me lho res ta len tos, para que
pro du zam os me lho res ser vi ços em be ne fí cio da co -
mu ni da de.

Ve mos hoje, na gran de ma i o ria das ins ti tu i ções
pú bli cas, um qua dro de pes so al que não aten de à de -
man da de ser vi ços pú bli cos de uma po pu la ção que
cres ce e pre ci sa de mais edu ca ção, de mais sa ú de,
de se gu ran ça pú bli ca, de sa ne a men to bá si co, de ser -
vi ços pre vi den ciá ri os de qua li da de, de ener gia, de
trans por te e de co mu ni ca ções.

Cer ta men te, não de fen do a es ta ti za ção de to -
dos es ses se to res, mas, sim, sua re gu la men ta ção
ade qua da, fe i ta por um Esta do for te em ter mos qua li -
ta ti vos, que dá es pa ço para a ini ci a ti va pri va da atu ar
nas áre as em que tem me lho res con di ções de atu a -
ção e de efi ciên cia.

As apo sen ta do ri as e os pla nos de de mis são vo -
lun tá ria con tri bu í ram para re du zir mu i to os qua dros
de pes so al de di ver sas ins ti tu i ções pú bli cas que não
con se gui ram re por suas ne ces si da des por meio de
con cur sos pú bli cos. Por isso mes mo, te mos hoje a ne -
ces si da de de es ti mu lar e va lo ri zar os ser vi do res que
per ma ne cem na ati va, aque les que re al men te co lo -
cam em mar cha a má qui na ad mi nis tra ti va go ver na -
men tal, ofe re cen do con di ções ade qua das para evi tar
a eva são e a des va lo ri za ção dos ser vi do res.

Pre ci sa mos re cu pe rar a au to-estima dos ser vi -
do res, que têm sido ví ti mas de cam pa nhas sis te má ti -
cas de des va lo ri za ção, mu i tas ve zes or ques tra das
por ór gãos de im pren sa e pes so as in te res sa das em
pre ju di car as le gí ti mas ações go ver na men ta is.

No mo men to em que o Bra sil pre ten de ado tar
uma po lí ti ca de de sen vol vi men to, de ma i or pro je ção
in ter na ci o nal, de ma i or par ti ci pa ção na eco no mia
mun di al, é mais do que ur gen te a ne ces si da de de ca -
pa ci ta ção, de tre i na men to per ma nen te e de va lo ri za -
ção de seu qua dro de ser vi do res, para que o Esta do
pos sa ofe re cer ser vi ços pú bli cos de qua li da de à so ci -
e da de bra si le i ra.

Sem um cor po fun ci o nal bem se le ci o na do, bem
tre i na do, bem re mu ne ra do e es ti mu la do, o Bra sil não
po de rá cres cer de for ma per ma nen te e equi li bra da,
tam pou co as pi rar a in te grar o gru po se le ci o na do de
na ções do Pri me i ro Mun do.

De i xo aqui o meu ape lo ao Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so para que de ter mi ne as pro vi dên ci -
as ne ces sá ri as para a va lo ri za ção do ser vi dor pú bli -

co, as qua is não sig ni fi cam ape nas boa re mu ne ra ção, 
mas par ti ci pa ção, tre i na men to, in cen ti vo e es tí mu lo.

Um ver da de i ro pla no de car re i ra para a ad mi nis -
tra ção pú bli ca fe de ral é o pri me i ro e im por tan te pas so 
para se atin gir es ses ob je ti vos.

Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, re cen te edi ção da 
Ga ze ta Mer can til con sig na que a Bra sil Te le com,
além de man ter ope ra ções em nove Esta dos das re -
giões Sul, Nor te, Cen tro-Oeste e o Dis tri to Fe de ral,
pas sa a ofe re cer, a par tir do cor ren te mês de de zem -
bro, os ser vi ços de data cen ter aos seus mais de 370
mil cli en tes pes so as ju rí di cas.

A de ci são, ado ta da no li mi ar des te ano, foi se -
gui da dos tra ba lhos de re for mu la ção das uni da des
pró pri as que pre en chi am as exi gên ci as da ope ra ci o -
na li da de. 

Em se gui da, fo ram apa re lha das com re cur sos
de se gu ran ça fí si ca, de sis te ma an ti-invasão de hac -
kers, de pro te ção con tra in cên di os e de me ca nis mos
de ga ran tia de for ne ci men to de ener gia, tais como ge -
ra do res de emer gên cia e no-breaks.

Com essa in fra-estrutura, pro cu rou-se as se gu -
rar o fun ci o na men to dos ser vi do res nas 24 ho ras do
dia e exer cer o con tro le de aces so aos da dos e pro -
gra mas ar ma ze na dos pela pró pria ope ra do ra, em du -
pla mo da li da de. 

A pri me i ra pro pi cia a hos pe da gem de par ques
de equi pa men tos, do mí ni os e cen tros de pro ces sa -
men to de da dos de cli en tes que exi jam se gu ran ça de
suas pró pri as es tru tu ras. A se gun da pro cu ra aten der
em pre sas de pe que no e mé dio por tes, des pro vi das
de pla ta for mas tec no ló gi cas e que tam bém de se jam
pres tar ser vi ços me di an te a uti li za ção de ser vi do res
da Bra sil Te le com.

Abran gen do, de iní cio, 15% do men ci o na do uni -
ver so de cer ca de 370 mil cli en tes, os ser vi ços des ti -
nam-se a aten der à de man da das em pre sas que ne -
ces si tam ga ran tir má xi ma se gu ran ça à ar ma ze na -
gem de ser vi do res, de re des in for ma ti za das e de
equi pa men tos de ge ren ci a men to de da dos.

Para tan to, a Bra sil Te le com re a li zou in ves ti men -
tos de R$100 mi lhões, des ti na dos à cri a ção da Cyber 
Data Cen ter (CyDC), que é uma das ma i o res es tru tu -
ras ope ra ci o na is do País, nes sa área es pe ci a li za da. A 
prin cí pio, se rão es tru tu ra das uni da des de pe que no
por te, ap tas à re a li za ção de ne gó ci os.

De ve-se acres cen tar que pes qui sa de mer ca do
con fir ma a pos si bi li da de de o cli en te ob ter uma eco -
no mia de até 70% nos cus tos, ao não op tar pela es -



tru tu ra pró pria in for ma ti za da, e de usu fru ir de tec no lo -
gi as como as da HP, Cis co, EMCBra sil e IBM.

O novo CyDC com põe-se dos cen tros re gi o na is
de Bra sí lia, para o aten di men to de cli en tes do Cen -
tro-Oeste e do Nor te; de Cu ri ti ba, para San ta Ca ta ri na 
e Pa ra ná; e de Por to Ale gre, para o Rio Gran de do Sul 
e, fu tu ra men te, pa í ses do Mer co sul.

Além des ses, ha ve rá uni da des em Mu ni cí pi os
co ber tos pela Bra sil Te le com, in clu in do Pal mas, no
To can tins; Cam po Gran de, no Mato Gros so do Sul;
Cu i a bá, em Mato Gros so; Blu me nau, em San ta Ca ta -
ri na; Foz do Igua çu, no Pa ra ná; Pe lo tas, no Rio Gran -
de do Sul; e Go iâ nia, a Ca pi tal do Esta do que aqui re -
pre sen ta mos.

Ao ter mo des ta bre ve in ter ven ção, pa re ce-nos
de jus ti ça re co nhe cer que os in ves ti men tos e a es tra -
té gia ado ta das bem de mons tram que a Bra sil Te le -
com im pul si o na, fir me e con ti nu a da men te, o avan ço
tec no ló gi co do se tor e a ex pan são dos seus be ne fí ci -
os a ex pres si va par ce la de usuá ri os, e que con tem -
plam, como é de jus ti ça, tam bém o nos so Esta do de
Go iás.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Pre si den te da
Re pú bli ca anun ci ou, na úl ti ma se ma na de se tem bro,
a cri a ção de um novo ór gão em seu mi nis té rio, a Câ -
ma ra de Ges tão do Co mér cio Exte ri or (GECEX), des -
ti na do a, de uma vez por to das, dar um im pul so de ci -
si vo às nos sas ex por ta ções. Esse novo su per mi nis té -
rio de ve rá se guir o mo de lo da efi ci en te Câ ma ra de
Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca e será di ri gi do
pelo novo Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio, em ba i xa dor Sér gio Ama ral.

É mu i to re le van te essa ini ci a ti va do Go ver no, Sr.
Pre si den te. De fato, o Bra sil, há vá ri os anos, vem
apre sen tan do gra ves de fi ciên ci as no co mér cio ex te ri -
or. Impor ta mos de ma is e ex por ta mos de me nos. Nos -
sos sal dos po si ti vos na ba lan ça co mer ci al, quan do
che gam a exis tir, são bi so nhos e in su fi ci en tes. E o
Bra sil pre ci sa de sal dos que se jam ex pres si vos, que
com pen sem a de fi ciên cia do País em di vi sas. Nes te
mo men to de cri se re ces si va no mun do, em que os in -
ves ti men tos es tran ge i ros se re tra em, a ge ra ção de
sal dos em nos sa ba lan ça co mer ci al é o ca mi nho mais 
efi caz para a ob ten ção de di vi sas. É pre ci so ex por tar,
e mu i to!

Como já dis se o Pre si den te da Re pú bli ca, usan -
do de uma hi pér bo le, é ”ex por tar ou mor rer“. Efe ti va -
men te, o Bra sil vai se su fo can do em seu dé fi cit de
con tas cor ren tes, pois a sus pe i ta, por par te de toda
sor te de agen tes eco nô mi cos, in ter nos e ex ter nos, de 

que tal vez não pos sa mos hon rar nos sa dí vi da, in tro -
duz ten sões e pa ra li sa ção na eco no mia, atra san do
in ves ti men tos e pro vo can do a cor ri da para o dó lar.

Sem sal dos su fi ci en tes de ex por ta ção, a es cas -
sez de di vi sas cria um am bi en te que fa ci li ta a es pe cu -
la ção com o dó lar; faz com que em pre sas e in di ví du os 
cor ram a se pro te ger, com pran do dó la res. Isso leva a
co ta ções exa ge ra das des sa mo e da, en fra que cen do
por de ma is o real. É ver da de que um real mais fra co
fa vo re ce as ex por ta ções e di fi cul ta as im por ta ções,
ge ran do os sal dos em dó la res de que ne ces si ta mos.
Mas esse é um ca mi nho em que é pre ci so co lo car li -
mi tes, pois ofe re ce pe ri gos.

Um dó lar mu i to for te in tro duz pres sões in fla ci o -
ná ri as via pro du tos im por ta dos, tais como de ri va dos
de pe tró leo e fa ri nha de tri go. O dó lar alto de ma is im -
põe ini bi ções re ces si vas, como já vi mos nos anos 80,
en ca re ce ex ces si va men te os in su mos de que nos sa
eco no mia ne ces si ta, até mes mo para po der ex por tar.

Um dó lar exa ge ra da men te va lo ri za do não é o
úni co ins tru men to que pode es ti mu lar nos sas ex por -
ta ções; há ou tros, que vêm sen do dis cu ti dos há vá ri -
os anos e, mais in ten sa men te, há al guns me ses. Ago -
ra, com a cri a ção do su pe rór gão pro mo tor das ex por -
ta ções, pa re ce que va mos en fren tar o de sa fio com a
ener gia que ele exi ge. Com os po de res que terá, po -
de rá des fa zer obs tá cu los in ter nos, bu ro crá ti cos, tri bu -
tá ri os, en fim, de todo tipo, que di fi cul tam nos sas ex -
por ta ções. Po de rá até mes mo tor nar me lhor co or de -
na da e mais efi caz a nos sa ação di plo má ti ca e em -
pre sa ri al no ex te ri or, de ne go ci a ção de tra ta dos co -
mer ci a is e de re mo ção de bar re i ras aos nos sos pro -
du tos, por par te dos pa í ses ri cos.

Esses obs tá cu los ex ter nos são nos sos ve lhos
co nhe ci dos. Os Esta dos Uni dos di fi cul tam a pe ne tra -
ção, em seu mer ca do, do aço e do suco de la ran ja
bra si le i ros, por exem plo. Os pa í ses mais in dus tri a li za -
dos, em ge ral, te i mam em man ter sua agri cul tu ra su -
per pro te gi da; blo que i am o aces so de nos sos pro du -
tos a seus mer ca dos e, ao man ter pre ços ar ti fi ci al -
men te ba i xos para a sua pro du ção, di fi cul tam o aces -
so da nos sa a ter ce i ros mer ca dos. Te re mos que in ten -
si fi car nos sos es for ços para com ba ter tais dis cri mi na -
ções.

Mas há mu i to o que fa zer, tam bém, no front in -
ter no. A pri me i ra ta re fa, como já men ci o nei, é des fa -
zer os nós e cus tos des ne ces sá ri os; os tro pe ços, no
ca mi nho de cada pro du to, à co mer ci a li za ção ao ex te -
ri or. Ou tra gran de fren te de atu a ção é, já que não se
pode fa zer tudo de uma vez, es co lher al guns pro du tos 
e al guns mer ca dos para ne les con cen trar nos sos es -
for ços ex por ta do res.



O Go ver no pa re ce es tar ado tan do esse ca mi -
nho, e nis to está cer to. É mais fá cil tra ba lhar al guns
pou cos gran des mer ca dos, no ex te ri or, do que dis per -
sar nos sos es for ços pelo mun do todo. Apa ren te men -
te, os mer ca dos pri o ri tá ri os es co lhi dos para ne les
con cen trar nos sos es for ços são: Esta dos Uni dos,
Ale ma nha, Re i no Uni do, Ja pão, Chi na e Índia. Evi -
den te men te, é in te res san te ex plo rar tam bém as pos -
si bi li da des que exis tem em ni chos de mer ca do em
pa í ses me no res. Isso é es pe ci al men te ver da de i ro
para pe que nas em pre sas.

Além dis so, é pre ci so ter mos cons ciên cia de
que em al guns se to res já fi cou de mons tra da a nos sa
com pe tên cia ex por ta do ra. Faz sen ti do, por tan to, pri o -
ri zar em tor no de les nos sas ini ci a ti vas. Se gun do a im -
pren sa, o Go ver no ele geu os se guin tes pro du tos para 
a sua ação: ali men tos in dus tri a li za dos, fru tas, car nes, 
cou ros e cal ça dos, mó ve is, têx te is e con fec ções, ce -
râ mi ca e re ves ti men tos e au to pe ças. É cla ro que con -
ti nua sen do in te res san te ex por tar de tudo, a de pen -
der da ini ci a ti va das em pre sas.

Não é só o Go ver no que pre ci sa re no var seus es -
for ços, como co me ça a fa zê-lo. Tam bém os em pre sá ri -
os de vem re ci clar seus há bi tos. É ne ces sá rio que eles
re al men te to mem a de ci são de ven der a ou tras na ções.
É pre ci so que os em pre sá ri os, para que se tor nem re al -
men te ex por ta do res, te nham de ter mi na ção, se jam
agres si vos, se apro xi mem do cli en te no ex te ri or, exer -
çam o cor po-a-corpo, se jam per sis ten tes. Urge mu dar a 
men ta li da de e re du zir a ex ces si va fi xa ção no mer ca do
in ter no. Inter na ci o na li zar-se exi ge cer to in ves ti men to e
co ra gem, mas é com pen sa dor.

Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, es ta tís ti cas
pu bli ca das nos úl ti mos dias in di cam que, fi nal men te,
es tão ca in do as im por ta ções e au men tan do as ex por -
ta ções. Já se pro je tam para o fi nal do ano re sul ta dos
mais po si ti vos do que os es pe ra dos até bem pou co.
No iní cio des te ano, cal cu la va-se que em 2001 te ría -
mos um sal do ne ga ti vo de 500 mi lhões de dó la res em
nos sa ba lan ça co mer ci al. Ago ra, es ti ma-se que o sal -
do será po si ti vo, de 2 bi lhões de dó la res. Para 2002,
fa la-se em sal do de 5 bi lhões de dó la res. 

São boas no tí ci as. Pa re ce que está co me çan do
a sur tir efe i to a não pla ne ja da des va lo ri za ção do real
que ti ve mos este ano. Mas não é ne ces sá ria uma
des va lo ri za ção tão acen tu a da e que en cer ra tan tos
ris cos, des de que se jam efi ca zes as no vas ini ci a ti vas
do Go ver no. É pre ci so atu ar si mul ta ne a men te em vá -
ri as fren tes, para es ti mu lar as ex por ta ções: de so ne -
rá-las de tri bu tos des ca bi dos, pro vê-las com cré di to
far to, re mo ver a bu ro cra cia do pró prio Po der Pú bli co,
sim pli fi car nor mas, me lho rar a lo gís ti ca, pro mo ver

nos sos pro du tos no ex te ri or, es ti mu lar o aper fe i ço a -
men to da qua li da de da qui lo que pre ten de mos ex por -
tar ou que já ex por ta mos.

Sr. Pre si den te, ex por tar é ques tão do mo men to.
Inten si fi car a ex por ta ção é cri ar pre ci o sos em pre gos,
é ali vi ar pres sões in fla ci o ná ri as, é com ba ter a re ces -
são. De ve mos es tar aler tas e ser sen sí ve is a esse
tema can den te, cu jas con se qüên ci as se rão de ci si vas
para a eco no mia na ci o nal e, au to ma ti ca men te, para a 
po pu la ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do!

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, em meu man da to
como Se na dor da Re pú bli ca, te nho pres ta do uma
aten ção es pe ci al nos as sun tos re la ci o na dos às po lí ti -
cas so ci a is. Nes te sen ti do, te nho ocu pa do com fre -
qüên cia esta tri bu na para ques ti o nar a fal ta de in ves ti -
men tos go ver na men ta is na área so ci al.

Hoje, di fe ren te men te do que já fiz em ou tros mo -
men tos, ve nho lou var ini ci a ti vas nes ta área. Qu e ro
aqui exal tar uma prá ti ca que tem sido cres cen te no
âm bi to das em pre sas pri va das e que, sem dú vi da,
vem re pre sen ta do uma con tri bu i ção sig ni fi ca ti va para
ame ni zar o so fri men to da po pu la ção mais po bre. Falo 
aqui de in ves ti men tos so ci a is re a li za dos pe las em -
pre sas. 

Che gou ao meu co nhe ci men to os re sul ta dos de
um es tu do de sen vol vi do pelo Insti tu to de Pes qui sa
Eco nô mi ca Apli ca da – IPEA, que se in ti tu la de ”Ação
So ci al das Empre sas“. Este es tu do ve ri fi cou a par ti ci -
pa ção dos em pre sá ri os da re gião Nor te em ati vi da -
des de ação so ci al des ti na das a em pre ga dos, seus
fa mi li a res e à co mu ni da de em ge ral. Tan to as mi cro -
em pre sas como as gran des, em sua ma i o ria, de al gu -
ma for ma, re a li zam ati vi da des de ação so ci al. Vale
des ta car que a pes qui sa con si de ra como ação so ci al
qual quer ati vi da de que as em pre sas re a li zem para
aten der às co mu ni da des ou a seus em pre ga dos e fa -
mi li a res nas áre as de as sis tên cia so ci al, ali men ta ção, 
sa ú de e edu ca ção, en tre ou tras. Essas ações so ci a is
vão des de pe que nas do a ções even tu a is até gran des
pro je tos bem es tru tu ra dos, sen do ex clu í das as ati vi -
da de de obri ga ção le gal, como, por exem plo, as con -
tri bu i ções com pul só ri as, vale trans por te e sa lá -
rio-família, den tre ou tras.

Cer ca de 24.000 em pre sas pri va das fo ram pes -
qui sa das na re gião Nor te. No ge ral, 73% des sas em -
pre sas re a li za ram al gu ma ati vi da de so ci al para a co -
mu ni da de, para seus em pre ga dos e fa mi li a res. É in te -
res san te sa ber que quan to ma i or a em pre sa, ma i or
tam bém a sua par ti ci pa ção em ações so ci a is.



O se tor co mér cio é o que mais pra ti ca ações so -
ci a is para a co mu ni da de. Já a cons tru ção ci vil se des -
ta ca nes sa prá ti ca, di ri gi da a seus fun ci o ná ri os.

Pois bem, Sr. Pre si den te, esse en vol vi men to
das em pre sas pri va das da re gião Nor te em ações so -
ci a is não deve ser des pre za do. Ele re ve la uma pre o -
cu pa ção por par te dos em pre sá ri os com os pro ble -
mas so ci a is vi vi dos pela po pu la ção da que la re gião.
De ve mos sim, pa ra be ni zar e in cen ti var cada vez mais 
essa prá ti ca; bus car sen si bi li zar aque las que ain da
não fa zem ação so ci al e que re pre sen tam cer ca de
27% do to tal de em pre sas es ta be le ci das na re gião.

Te mos a cla re za, Srªs. e Srs. Se na do res, de que
ações as sis ten ci a is não irão re sol ver os gra ves pro -
ble mas so ci a is da re gião, ape nas con tri bu em para
ame ni zar os seus efe i tos. Afi nal, o Go ver no Fe de ral e
tam bém os go ver nos es ta du a is não têm cum pri do
bem o pa pel so ci al que lhes com pe te – e aqui falo es -
pe ci al men te do meu Esta do, o Pará, cuja re a li da de
co nhe ço bem. Os in ves ti men tos ne ces sá ri os para o
en fren ta men to das ques tões so ci a is são di mi nu tos e
in su fi ci en tes.

Os Esta dos, em es pe ci al aque les mais afi na dos
com o Go ver no Fe de ral, ter mi nam por re pro du zir as
di re tri zes eco nô mi cas e se cun dam os in ves ti men tos
so ci a is, ali nhan do-se às me tas im pos tas pelo FMI de
des ti nar re cur sos para o pa ga men to de ju ros, em de -
tri men to dos ne ces sá ri os in ves ti men tos so ci a is.

Des ta for ma é que en cer ro es sas bre ves pa la -
vras, pa ra be ni zan do aque les que en con tra ram no
Pará e na re gião Nor te o lu gar para in ves tir em seus
em pre en di men tos, com pre en den do, po rém, a ne ces -
si da de de pro por ci o nar bem-estar a seus em pre ga -
dos e fa mi li a res, bem com a co mu ni da de que os cir -
cun da.

Era o que ti nha a di zer.

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 se gun da-feira, a re a li zar-se às qua tor ze ho ras e
trin ta mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2001

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 735, de 2001 – 
art. 336, II, do Regimento Interno)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 117, de 2201 (nº 3.474/2000, na Casa de

ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 
1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, re fe ren tes a re cur -
sos e ao re e xa me ne ces sá rio, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.435, 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 Osmar Dias. 

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.

– 2 – 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 42, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de
2001 (nº 277/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os
ar ti gos 149, 155 e 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis -
pon do que as con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção
no do mí nio eco nô mi co não in ci di rão so bre as re ce i tas 
de cor ren tes de ex por ta ção, con tu do po den do in ci dir
so bre a im por ta ção de bens ou ser vi ços de te le co mu -
ni ca ções, de ri va dos de pe tró leo e com bus tí ve is, de fi -
ne alí quo tas e com pe tên cia), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.350, 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 me ro Jucá.

– 3 – 
PROPOSTA DE EMENDA À

 CONSTITUIÇÃO Nº 36, DE 2000

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra -
mez Te bet, que al te ra a re da ção do § 4º do art. 225 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui o Pan ta nal Sul Ma -
to-Grossense como pa tri mô nio na ci o nal), ten do

Pa re cer sob nº 1.405, 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
Osmar Dias, ofe re cen do a re da ção do ven ci do para o
se gun do tur no.
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PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 36, DE 2001

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 36, de
2001 (nº 308/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá
nova re da ção à alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car gos ou em pre gos
pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú de na per mis são
para acu mu lar dois car gos pú bli cos re mu ne ra dos),
ten do



Pa re cer sob nº 1.242, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res Fran ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.
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PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 27, 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 27, 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 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, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am bi -
en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do
Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, 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.

 – 6 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 322, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 322, de 2001 (nº 810/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são da Rá dio Su baé Ltda. para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer sob nº 1.267, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck Orne las, fa vo -
rá vel, com Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre -
sen ta, e abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

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 07, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 323, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 323, de 2001 (nº 811/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver de/GO a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Car mo do Rio Ver de, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.389, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ma gui -
to Vi le la.

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 07, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 334, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 334, de 2001 (nº 876/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal na ci -
da de de Cam po Gran de, Esta do do Mato Gros so do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.391, 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.

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 07, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 360, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 360, de 2001 (nº 927/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Rá -
dio Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta Rita, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.419, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

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 07, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 372, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 372, de 2001 (nº 972/2001, 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 ”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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.421, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

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 07, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 373, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 373, de 2001 (nº 991/2001, 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.422, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

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 07, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 374, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 374, de 2001 (nº 1.054/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Mi ne i ros do Ti e tê - SP a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mi ne i ros do Ti e tê,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.423, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

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 07, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 266, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 266, de 2001 (nº 804/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
So ci e da de de Pro te ção à Cri an ça Po bre de Ara tu ba a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ara tu ba, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.415, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 304, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 304, de 2001 (nº 505/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção de Ra di o di fu são Ro de sin do Pa -

van para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens (te le vi são) na ci da de de Bal neá rio de Cam -
bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.341, 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 da Se na do ra Ma ri na Sil va.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 338, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 338, de 2001 (nº 889/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Pri ma a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mon te Mor, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.344, 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 da Se na do ra Ma ri na Sil va.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 347, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 347, de 2001 (nº 906/2001, 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 De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Ter ra Boa a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ter ra Boa, Esta do
do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.392, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

 – 17 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 349, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 349, de 2001 (nº 911/2001, 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 Ami gos de Por to Cal vo a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Por to Cal vo, Esta do de Ala go as, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.412, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Te o to nio Ve -
le la Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 52 
mi nu tos.)



Ata da 171ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 10 de dezembro de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

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

Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Antô nio 
Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – 
Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Car los Be zer ra –
Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fran ce li no
Pe re i ra – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge -
ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil vam Bor ges – Iris
Re zen de – 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 – 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 – Mo za ril do Ca val can ti – Na -
bor Jú ni or – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pe dro
Si mon – Ra mez Te bet – Ri car do San tos – Ro ber to
Re quião – Ro bin son Vi a na – Ro me ro Jucá – Ro nal -
do Cu nha Lima – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal -
deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) 
– A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 52
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, men sa gem pre si den ci al 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:

MENSAGEM Nº 750, DE 2001-CN
(Nº 1.341/2001, na ori gem)

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 12, de 6 de de -
zem bro de 2001, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor glo bal de R$86.000.000,00, para
os fins que es pe ci fi ca."

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12,
DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa -
vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor glo bal de
R$86.000.000,00, (oi ten ta e seis mi lhões
de re a is) para os fins que es pe ci fí 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 glo bal de R$86.000.000,00 (oi ten ta e seis mi lhões
de re a is), em fa vor dos Mi nis té ri os dos Trans por tes e
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 art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, sen do R$16.000.000,00
(de zes se is mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin -
gên cia, con for me in di ca do no 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, 6 de de zem 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.







EM Nº 471/MP

Bra sí lia, 5 de de zem 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 glo bal de R$86.000.000.00 (oi ten ta
e seis mi lhões de re a is), em fa vor dos Mi nis té ri os dos
Trans por tes e da Inte gra ção Na ci o nal.

2. A par ce la des ti na da ao Mi nis té rio dos Trans -
por tes, no va lor de R$6.000.000,00 (seis mi lhões de
re a is), a ser alo ca da na ação “Obras Ro do viá ri as
Emer gen ci a is – no Esta do do Espí ri to San to”, pos si bi -
li ta rá a re cu pe ra ção da ma lha ro do viá ria da ni fi ca da
pe las en chen tes de cor ren tes de chu vas in ten sas que
afe ta ram aque le Esta do.

3. Os re cur sos pre vis tos para o Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de R$80.000.000,00
(oi ten ta mi lhões de re a is), des ti nam-se a aten der a
des pe sas de ca rá ter emer gen ci al, tan to no Esta do do
Espí ri to San to, quan to na re gião Nor des te e no Nor te
do Esta do de Mi nas Ge ra is.

4. No caso do Espí ri to San to, o va lor de
R$10.000.000,00 (dez mi lhões de re a is) será des ti na -
do a “Ações Emer gen ci a is de De fe sa Ci vil” e aten de -
rá, a cer ca de 78 Mu ni cí pi os atin gi dos pe los efe i tos
das inun da ções ca u sa das pe las for tes pre ci pi ta ções
plu vi o mé tri cas que atin gi ram o Esta do. A alo ca ção
visa mi ni mi zar os efe i tos dos de sas tres que de i xou,
se gun do le van ta men to pre li mi nar da Se cre ta ria Na ci -
o nal de De fe sa Ci vil, cer ca de cin co mil de sa bri ga dos
e 12 óbi tos. Con vém en fa ti zar que a ex ten são dos da -
nos im põe cus tos de re cu pe ra ção que ex tra po lam a
ca pa ci da de de in ter ven ção lo cal, sen do, por tan to, ne -
ces sá rio o apor te de re cur sos do Go ver no Fe de ral,
ten do em vis ta a ne ces si da de de aten der a des pe sas
im pre vi sí ve is e ur gen tes.

5. Qu an to às re giões Nor des te e Nor te de Mi nas 
Ge ra is, o va lor de 70.000.000,00 (se ten ta mi lhões de
re a is) des ti nar-se-á aos pro gra mas de con ces são de
Bol sa-Ren da, no va lor de R$60.000.000,00 (ses sen -
ta mi lhões de re a is) e ao de dis tri bu i ção de car -
ros-pipa, no va lor de R$10.000.000,00 (dez mi lhões
de re a is), ob je ti van do mi no rar o so fri men to da po pu -
la ção que vem en fren tan do e pro ble ma da es ti a gem.

6. Con vém es cla re cer que o Pro gra ma Bol -
sa-Ren da foi cri a do com du ra ção pre vis ta para três
me ses, até que fos se ins ti tu í do o Pro gra ma Se gu -
ro-Ren da, com vis tas a con ce der um be ne fí cio para
os agri cul to res fa mi li a res que ti ve rem per da de sa fra
de cor ren te da fal ta de chu vas. To da via, em vir tu de da
im pos si bi li da de de ope ra ci o na li za ção do Se gu -

ro-Ren da, e para que não haja des con ti nu i da de na
ação do Go ver no, na re gião afe ta da pela es ti a gem,
será can ce la da par te da do ta ção des te Pro gra ma, no
va lor de R$70.000.000.00 (se ten ta mi lhões de re a is),
alo ca da no Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio,
para su ple men ta ção de igual va lor no Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal.

7. Esses re cur sos, des ti na dos a “Ações Emer -
gen ci a is de De fe sa Ci vil – na re gião Nor des te e Nor te
do Esta do de Mi nas Ge ra is” per mi ti rão dis tri bu ir um
be ne fí cio de R$60,00 (ses sen ta re a is) a um mi lhão e
doze mil be ne fi ciá ri os no mês de de zem bro de 2001 e 
com ple men tar a dis tri bu i ção de água por in ter mé dio
de car ros-pipa no mês de de zem bro de 2001 e par te
de ja ne i ro de 2002.

8. O pre sen te cré di to está am pa ra do nas dis po -
si ções do 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 do De sen vol vi men to Agrá rio e da
Re ser va de Con tin gên cia.

9. Res sal te-se, por opor tu no, que o re ma ne ja -
men to pro pos to não acar re tá pre ju í zos à exe cu ção
dos pro gra mas ob je to do can ce la men to, uma vez que
fo ram de ci di dos com base em pro je ções de suas pos -
si bi li da des de dis pên dio até o fi nal do pre sen te exer cí -
cio.

10. 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 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.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Nos ter mos do in ci so IV do § 1º do art. 2º da Re -
so lu ção n.º 1, de 2001-CN, a ma té ria vai à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção, nes ta data.

De acor do com as nor mas es ta be le ci das por
esta Pre si dên cia, na ses são con jun ta re a li za da no dia 
02 de ou tu bro do cor ren te, 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:

Pu bli ca ção no DOU: 7-12-2001
Emen das: até 12-12-2001 (6º dia da pu bli ca ção)
Pra zo fi nal na Co mis são: 7-12-2001 a

17-2-2002 (14º dia)
Re mes sa do pro ces so à CD: 17-2-2002



Pra zo na CD: de 18-2-2002 a 3-3-2002 (15º ao
28º dia)

Re ce bi men to pre vis to no SF: 3-3-2002 
Pra zo no SF: de 4-3 a 17-3 de 2002 (42º dia)
Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 17-3-2002
Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF

pela CD: 18-3 a 20-3-2002 (43º ao 45º dia)
Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir

de: 21-3-2002 (46º dia)
Pra zo fi nal no Con gres so Na ci o nal: 04-4-2002

(60º dia) 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – 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

Pa re ce res

PARECER Nº 1.445, 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 346, de
2001(nº 905/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu -
ni tá rio de Ave li nó po lis-GO a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ave li nó po lis, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I –  Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 346, de 2001 (nº 905, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave li nó po -
lis-GO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ave li nó po lis, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.249,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 294,
de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de De sen -
vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave li nó po lis-GO (cf. fl.
135):

Pre si den te –  Wal te nir Pe i xo to de Mi ran da

Vice-Pre si den te –  Se bas ti a na José Bu e no

Se cre tá rio –  Jo a quim Ger ma no de Fá ti ma

Te sou re i ra –  Eli ety Ro dri gues Pe re i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Bis po Ro dri gues.

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 346, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Ave li nó po lis-GO aten deu a to dos os
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri -
za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de 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, 4 de de zem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te –  Ma u ro Mi ran da, Re -
la tor – Ger son Ca ma ta – Be ní cio Sam pa io – Na bor
Jú ni or – Ro meu Tuma – Fre i tas Neto – Álva ro Dias
– Mar lu ce Pin to – Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy –
Ma ria do Car mo Alves– Anto nio Car los Ju ni or –
Gil vam Bor ges – Luiz Otá vio – Lú dio Co e lho –
Arlin do Por to – Luiz Pon tes.



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

so Na ci o nal;
....................................................................................

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.446, 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 362, de
2001 (nº 934/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à MR Ra di o di fu são Ltda., para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Ca xi as,
Esta do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

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 362, de 2001 (nº 934, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à MR Ra di o di fu são Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ca xi as, Esta do do Ma ra -
nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.504,
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 11 de
ou tu bro de 2000, que ou tor ga con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to MR Ra di o di fu são Ltda., (cf. fl. s/nº):

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

Leão San tos Neto 20.000
Ka ri na Ma ria Ca val can te Ri be i ro  20.000
A in te gra li zar  40.000

To tal de Co tas 80.000

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 Áti la Lira.

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

II –  Ana li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que, ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,



que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III –  Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 362, 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 MR Ra di o di fu são Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Gil vam Bor ges, Re la tor –
Te o to nio Vi le la Fi lho – Ma u ro Mi ran da – Ger son Ca -
ma ta – Be ní cio Sam pa io – Na bor Jú ni or – Ro meu
Tuma – Fre i tas Neto –  Wal deck Orné las  –  Álva ro
Dias – Mar lu ce Pin to – Luiz Ota vio – Edu ar do Su -
plicy (abs ten ção) – Ma ria do Car mo Alves – Anto nio
Car los Jú ni or – Ge ral do Can di do (abs ten ção).

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o o i 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 le men to da con ces são ou per -
mis são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci -
são ju di ci al.

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

PARECER Nº 1.447, 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 377, de
2001 (nº 302/ 1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita puã de
Rio Cla ro Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Rio Cla ro, Esta do de 
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I –  Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 377, de 2001 (nº 302, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita puã de
Rio Cla ro Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Rio 
Cla ro, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.263,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 87, de
13 de mar ço de 1998, que re no va a per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Ita puã de Rio Cla ro Ltda. (cf. fl. 94):

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

Ge ral do Le o nar do Za nel lo 3.400
Ja ci ra Rus so Za nel lo 600

To tal de Co tas 4.000



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 Au gus to Fran co.

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 377, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Ita puã de Rio
Cla ro Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te –  Ro meu Tuma, Re la -
tor –  Antô nio Car los Jú ni or –  Na bor Jú ni or –  Mar -
lu ce Pin to –  Álva ro Dias –  Ma u ro Mi ran da –  Ger -
son Ca ma ta –  Ma ria do Car mo Alves –  Fre i tas
Neto –  Be ní cio Sam pa io –  Gil vam Bor ges –  Pa u lo 
Har tung –  Luiz Otá vio –  Lú dio Co e lho –  Arlin do
Por to –  Luiz Pon tes.

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.448, 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 378, de
2001 (nº 939/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio
Rá dio Li ber da de Co mu ni tá ria FM a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu sào co mu ni tá -
ria na ci da de de Ta u ba té, Esta do de São
Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I –  Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 378, de 2001 (nº 939, de 2001, na Câ -



ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber -
da de Co mu ni tá ria FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ta u ba té, Esta do de São 
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.604,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 454,
de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção e Mo vi -
men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber da de Co mu ni tá ria FM
(cf. fl. 17):

Di re tor Pre si den te: Gil ber to Ro dri gues da Sil va
Di re tor Vice-Pre si den te:  Be ne di to Ve lo so e Sil -

va
Di re tor 1º Se cre tá rio: Vera Lú cia Cris pin Co e lho
Di re tor 2º Se cre tá rio: Pa u lo Hen ri que Alves Co -

e lho
Di re tor 1º Te sou re i ro:  Adal ber to Ve lo so e Sil va
Di re tor 2º Te sou re i ro:  Fran cis co Ta deu Alme i da

da Sil va
Di re tor Pre si den te do Con se lho Co mu ni tá rio –

José do Vale.
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 José Men don ça de
Be zer ra.

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

II –  Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e

exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III –  Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 378, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu -
ni tá rio Rá dio Li ber da de Co mu ni tá ria FM aten deu a to -
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2001. – 
Ri car do San tos, Pre si den te  _ Ro meu Tuma, Re la tor 
_  Ma u ro Mi ran da _ Ger son Ca ma ta _ Na bor Jú ni or 
_ Fre i tas Neto _ Alva ro Dias _ Mar lu ce Pin to _ Ma -
ria do Car mo Alves _ Anto nio Car los Jú ni or _ Gil -
vam Bor ges  _ Pa u lo Har tung _ Luiz Ota vio _ Lú dio 
Co e lho _ Arlin do Por to.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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



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

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

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

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

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) – 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 275, DE 2001

Au to ri za o Ban co Na ci o nal do De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
(BNDES) a con ce der em prés ti mos para
as em pre sas de trans por te aé reo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to

Eco nô mi co e So ci al au to ri za do a con ce der em prés ti -
mos às em pre sas de trans por te aé reo que es ti ve rem
en fren tan do cri se de li qui dez.

Pa rá gra fo úni co. Os em prés ti mos le va rão taxa
de ju ros de 6% ao ano, e te rão pra zo de du ra ção de
dez anos, com três de ca rên cia.

Art. 2º O fun do para o fi nan ci a men to dos em -
prés ti mos re fe ri dos no ar ti go an te ri or, bem como seus 
li mi tes, con di ções fi nan ce i ras e pa râ me tros téc ni cos,
se rão de fi ni dos e re gu la men ta dos pelo Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal.

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

Jus ti fi ca ção

Mes mo an tes dos dra má ti cos acon te ci men tos
de 11 de se tem bro, a si tu a ção da avi a ção co mer ci al
bra si le i ra já era frá gil e des fa vo rá vel.

O se tor, que se ca rac te ri za por alto ní vel de en -
di vi da men to e ba i xís si mo ní vel de lu cra ti vi da de, so -
freu vá ri os cho ques eco nô mi cos ad ver sos nos úl ti -

mos me ses. Esti ma-se que, no pri me i ro se mes tre de
2001, as em pre sas de avi a ção co mer ci al bra si le i ra te -
nham tido um pre ju í zo con jun to de 1 bi lhão e du zen -
tos mi lhões de re a is.

Entre as ca u sas do mo men to di fi cil en fren ta do
pe las em pre sas do se tor, po de mos des ta car:

1) au men to nos pre ços dos com bus tí -
ve is, que, de ja ne i ro a se tem bro de 2001
acu mu lou, nos vôos do més ti cos, uma alta
de 37% (em re a is);

2) a des va lo ri za ção de nos sa mo e da
fren te ao dó lar, que foi, en tre ja ne i ro e se -
tem bro, de 39%, com as no tó ri as con se -
qüên ci as so bre o trá fe go de pas sa ge i ros in -
ter na ci o na is e os cus tos ope ra ci o na is das
em pre sas;

3) a ocor rên cia de de sa ce le ra ção eco -
nô mi ca (e mes mo de re tra ção ou se ve ra cri -
se) nos Esta dos Uni dos, pa í ses eu ro pe us,
com os re fle xos so bre a eco no mia bra si le i ra, 
pro vo can do, en tre ou tros efe i tos, re tra ção
do trá fe go de pas sa ge i ros e car ga, tan to in -
ter na ci o nal quan to do més ti co.

A par tir de 11 de se tem bro, a si tu a ção das em -
pre sas de trans por te aé reo de i xou de ser ape nas
des fa vo rá vel para se to mar crí ti ca. Os aten ta dos ter -
ro ris tas ins ta u ra ram uma sen sa ção de in se gu ran ça
co le ti va. O te mor de uti li za ção do avião como meio
de trans por te, as so ci a do às me di das de se gu ran ça
re cen te men te ado ta das, fez com que o trá fe go aé -
reo so fres se que da ver ti gi no sa. As em pre sas do se -
tor fo ram du ra men te, atin gi das, prin ci pal men te
aque las que já se en con tra vam fra gi li za das.

Este Pro je to de lei pro põe que o BNDES con ce -
da o apo io fi nan ce i ro ne ces sá rio à pre ven ção da imi -
nen te cri se de li qui dez que ame a ça um dos se to res
mais im por tan tes da eco no mia na ci o nal.

Nes ta opor tu ni da de, jul ga mos con ve ni en te lem -
brar que os Esta dos Uni dos apro va ram re cen te men te 
vá ri as me di das eco nô mi cas de apo io a suas em pre -
sas de trans por te aé reo, in clu in do isen ções fis ca is,
ga ran ti as para em prés ti mos, etc.

Lem bra mos, tam bém, que, en tre 1992 e 1999,
me di das se me lhan tes fo ram ado ta das por pa í ses eu -
ro pe us, que sa í ram em so cor ro de em pre sas de
trans por te aé reo como a  Air Fran ce, Tap Air Por tu gal,
Ali ta lia e Ibe ria, en tre ou tras.

Sala das Ses sões, 10 de de zem bro de 2001. – 
Mo re i ra Men des.



(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 276, DE 2001

Mo di fi ca o art. 40 da Lei nº 7.565, de
19 de de zem bro de 1986 (Có di go Bra si le i -
ro de Ae ro náu ti ca), ins ti tu in do o re gi me
de con ces são de di re i to real de uso para
uti li za ção de áre as ae ro por tuá ri as pe los
con ces si o ná ri os e per mis si o ná ri os de
ser vi ços aé re os pú bli cos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 40 da Lei nº 7.565, de 19 de de zem -

bro de 1986, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 40. Dis pen sa-se do re gi me de con -
cor rên cia pú bli ca a uti li za ção de áre as ae ro -
por tuá ri as pe los con ces si o ná ri os ou per mis -
si o ná ri os dos ser vi ços aé re os pú bli cos, para 
suas ins ta la ções de des pa cho, es cri tó rio,
ofi ci na e de pó si to, ou para abri go, re pa ra ção 
e abas te ci men to de ae ro na ves.

§ 1º A uti li za ção de áre as ae ro por tuá ri -
as a que se re fe re o ca put des te ar ti go será 
con tra ta da sob o re gi me de con ces são de
di re i to real de uso.

§ 2º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go
aos per mis si o ná ri os de ser vi ços au xi li a res.
(NR)

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

Justificação

José da Sil va Pa che co (in ”Co men tá ri os ao Có -
di go Bra si le i ro de Ae ro náu ti ca“, Ed. Fo ren se, 2ª edi -
ção, re vis ta e atu a li za da, 1998, pág. 107) re fe re-se ao
con tra to me di an te o qual a União des ti na de ter mi na -
da área ao con ces si o ná rio de ser vi ço pú bli co como
con tra to ad mi nis tra ti vo de ces são de uti li za ção de
área ae ro por tuá ria.

De acor do com a dis ci pli na es ta be le ci da na que le
di plo ma le gal, ha ven do ne ces si da de, a ad mi nis tra ção
do ae ro por to po de rá re to mar a área an tes de ex pi ra do o 
pra zo con tra tu al, me di an te in de ni za ção ao usuá rio no
va lor cor res pon den te ao ca pi tal in ves ti do em ben fe i to ri -
as per ma nen tes e ain da não amor ti za do.

Essa pos si bi li da de gera in se gu ran ça ju rí di ca
para os con ces si o ná ri os de ser vi ços aé re os pú bli cos,
ten do em vis ta que a qual quer mo men to o con tra to

pode ser res cin di do, bas tan do, para tan to, que a Infra -
e ro ale gue ne ces si da de da área.

Com a ins ti tu i ção do re gi me de con ces são de di -
re i to real de uso para a uti li za ção des sas áre as, as
em pre sas aé re as te rão ma i or se gu ran ça para re a li zar 
in ves ti men tos, ten do em vis ta que, nos ter mos do De -
cre to-Lei nº 271, de 18 de fe ve re i ro de 1967, que dis ci -
pli na esse ins ti tu to, a con ces são so men te po de rá se
re sol ver an tes de seu ter mo se o con ces si o ná rio der à 
área des ti na ção di ver sa da es ta be le ci da no con tra to
ou se des cum prir cláu su la re so lu tó ria do ajus te.

Por ou tro lado, a con ces são de di re i to real de
uso pode ser trans fe ri da por ato in ter vi vos e ofe re ci -
da em ga ran tia de ope ra ções de cré di to.

No mo men to atu al, em que as em pre sas aé re as 
pas sam por sé ri as di fi cul da des fi nan ce i ras, é pre ci so
ado tar me di das que vi a bi li zem sua re cu pe ra ção, de
for ma a as se gu rar a con ti nu i da de da pres ta ção ser vi -
ços aé re os pú bli cos, de in te res se da co le ti vi da de.

São es ses os mo ti vos que qual con ta mos com o
apo io dos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 10 de de zem bro de 2001. – 
Mo re i ra Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica.

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 40. Dis pen sa-se do re gi me de con cor rên cia
pú bli ca a uti li za ção de áre as ae ro por tuá ri as pe los
con ces si o ná ri os ou per mís si o ná ri os dos ser vi ços aé -
re os pú bli cos, para suas ins ta la ções de des pa cho, es -
cri tó rio, ofi ci na e de pó si to, ou para abri go, re pa ra ção
e abas te ci men to de ae ro na ves.

§ 1º O ter mo de uti li za ção será la vra do e as si na -
do pe las par tes em li vro pró prio, que po de rá ser es cri -
tu ra do, me ca ni ca men te, em fo lhas sol tas.

§ 2º O ter mo de uti li za ção para a cons tru ção de
ben fe i to ri as per ma nen tes de ve rá ter pra zo que per mi -
ta a amor ti za ção do ca pi tal em pre ga do.

§ 3º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, se a ad -
mi nis tra ção do ae ro por to ne ces si tar da área an tes de
ex pi ra do o pra zo, o usuá rio terá di re i to à in de ni za ção
cor res pon den te ao ca pi tal não amor ti za do.



§ 4º Em qual quer hi pó te se, as ben fe i to ri as fi ca -
rão in cor po ra das ao imó vel e, fin do o pra zo, se rão
res ti tu í das, jun ta men te com as áre as, sem qual quer
in de ni za ção, res sal va do o dis pos to no pa rá gra fo an -
te ri or.

§ 5º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go e res pec ti -
vos pa rá gra fos aos per mis si o ná ri os de ser vi ços au xi -
li a res.

Art 41. O fun ci o na men to de es ta be le ci men tos
em pre sa ri a is nas áre as ae ro por tuá ri as de que tra ta o
art. 39, IX, de pen de de au to ri za ção da au to ri da de ae -
ro náu ti ca, com ex clu são de qual quer ou tra, e de ve rá
ser inin ter rup to du ran te as vin te e qua tro ho ras de to -
dos os dias, sal vo de ter mi na ção em con trá rio da ad -
mi nis tra ção do ae ro por to.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 271
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre loteamento urbano,
responsabilidade do loteador concessão
de uso e espaço  aéreo e dá, outras
providêcias.

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

(Ás Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Ser vi ços de Infra-Estru -
tu ra – 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.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 1.617, de 2001, na ori gem, de 27
de no vem bro úl ti mo, en ca mi nhan do in for ma ções em
aten di men to à so li ci ta ção cons tan te do Pa re cer nº
1.081/2001 – CFC, so bre o Avi so nº 4C/2000, re fe ren -
te ao cum pri men to da De ci são nº 307/99, da Pri me i ra
Câ ma ra da que la Cor te de Con tas, ado ta da em pro -
ces so de au di to ria re a li za da na Se cre ta ria de Esta do
da Sa ú de do Esta do de Ala go as e ou tras en ti da des
des sa Uni da de da Fe de ra ção. (TC nº
014.695/2001-7).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 4C, de 2000, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 5.797, de 2001, na ori gem, de 3
de ou tu bro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 
806/2001–  TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti -
vos re la tó rio e voto que a fun da men tam, re fe ren te a
re la tó rio de au di to ria re a li za da no De par ta men to Na -
ci o nal de Pro du ção Mi ne ral (8º Dis tri to) – DNPM
(AM), no pe río do de 26/04 a 11/05/2001 (TC
004.146/2001-1).

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Di ver -
sos nº 19, de 1998, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 281, de
2001 (nº 1.347/2001, na ori gem), atra vés da qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a con -
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran -
tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor equi va -
len te a cem mi lhões, tre zen tos e qua ren ta e um mil,
no ve cen tos e oi ten ta e dois dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca e cin qüen ta cen ta vos, de prin ci pal,
en tre o go ver no do Esta do do To can tins e um con sór -
cio de Ban cos li de ra dos pelo Me di o cre di to Cen tra le
S.p.A; des ti na da a fi nan ci ar a aqui si ção de bens e
ser vi ços para a im ple men ta ção do Pro je to de Ei xos
Ro do viá ri os de Inte gra ção e De sen vol vi men to. 

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do do Ofí cio nº
S/49, de 2001 vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, re que i ro a mi nha ins cri ção, nos ter mos do 
Re gi men to Inter no, para uma co mu ni ca ção ur gen te.

A SRª. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.

A SRª. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– 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. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.



O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -
te, da mes ma for ma, re que i ro a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – V. Exªs se rão aten di dos na pror ro ga ção da Hora 
do Expe di en te, de acor do com o que dis põe o art.
158, § 2º, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da -
res) – 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 vin te 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, en cer ra-se
mais um ano de tra ba lhos le gis la ti vos e a te má ti ca or -
ça men tá ria está no va men te na pa u ta de nos sas pre o -
cu pa ções e dis cus sões.

A aná li se da Lei Orça men tá ria Anu al para 2002
foi ta re fa que de man dou sig ni fi ca ti vo tem po e es for ço
dos Par la men ta res, e mi nhas pri me i ras re fle xões e
con si de ra ções fo ca li zam a real efe ti vi da de de nos so
tra ba lho, ao pro ce der às sig ni fi ca ti vas al te ra ções na
for ma de emen das e, even tu al men te, vê-las se rem
ob je to de con tin gen ci a men to na exe cu ção, não se
ma te ri a li zan do em do ta ções efe ti va men te li be ra das
para os pro je tos por elas com ple men ta dos. Não po -
de mos e não de ve mos con for mar-nos com tal si tu a -
ção, prin ci pal men te quan do sa be mos que o Orça -
men to Na ci o nal é o ins tru men to pri mor di al de ação
dos Esta dos de ven do re fle tir, mais do que o pen sa -
men to do Po der Exe cu ti vo, os an se i os de toda so ci e -
da de, a quem nos cabe ins ti tu ci o nal men te re pre sen -
tar em todo o mo men to.

A ques tão bá si ca que se im põe dis cu tir é a na tu -
re za au to ri za ti va do Orça men to Na ci o nal, que per mi -
te ao Po der Exe cu ti vo a de ci são fi nal e in de pen den te
da sua exe cu ção, para a qual só nos tem ca bi do, em
sín te se, de fi nir li mi tes su pe ri o res.

Sr. Pre si den te, o Orça men to deve ser im po si ti vo
pois só as sim te re mos um or ça men to re al men te re -
pre sen ta ti vo do pen sa men to na ci o nal con tem plan do
de for ma de fi ni ti va as ne ces si da des iden ti fi ca das pe -
los Con gres sis tas de to das as re giões bra si le i ras.

Enquan to não re fa ze mos o ar ca bou ço ju rí di co
ne ces sá rio a um novo mo de lo or ça men tá rio, res -
ta-nos, mais uma vez, exer cer nos so pa pel de re pre -
sen tan tes e pro por emen das ao Orça men to Na ci o nal, 
na es pe ran ça de que, em 2002, elas se trans for mem
em pro je tos de de sen vol vi men to para nos sas co mu ni -
da des.

Da mi nha par te, apre sen tei as 20 emen das de -
fe ri das a cada Par la men tar, en fo can do, fun da men tal -
men te, a área so ci al, com in te res ses na sa ú de, na
edu ca ção, na ha bi ta ção, no des por to e no meio am bi -
en te.

Pro cu rei iden ti fi car as ca rên ci as mais sig ni fi ca ti -
vas em 18 Mu ni cí pi os do meu Esta do, as su min do,
para eles, ple i tos de uni da des mó ve is de sa ú de, in -
fra-es tru tu ra es por ti va, mo ra di as, ve í cu los para trans -
por te es co lar e pro je tos de re cu pe ra ção am bi en tal.

No mes mo pro ces so, ob ti ve a hon ro sa de ci são
dos meus Pa res na Co mis são de Assun tos So ci a is no 
sen ti do de apo i ar emen da de co mis são con ce den do
a sig ni fi ca ti va ver ba or ça men tá ria de R$350 mi lhões,
para cons tru ção de 100 mil ha bi ta ções po pu la res sob
a co or de na ção da Se cre ta ria Espe ci al de De sen vol vi -
men to Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Srªs e Srs. Se na do res, tal pro pos ta vai ao en con -
tro da im pres cin dí vel re du ção do dé fi cit ha bi ta ci o nal
bra si le i ro, que já ul tra pas sa cin co mi lhões de uni da -
des se gun do a úl ti ma pes qui sa do IBGE. É uma meta
de di fí cil con se cu ção, mas es tou cer to de que to das
as me di das em pre en di das se rão be né fi cas para a so -
lu ção de um dos mais gra ves pro ble mas na ci o na is, o
qual afe ta, de for ma pro fun da, a dig ni da de e a ci da da -
nia dos bra si le i ros me nos fa vo re ci dos, aque les que
não têm casa para mo rar.

Assim, gos ta ria de con tar com o apo io de to dos
os Srs. Se na do res – por que não di zer de to dos os
Par la men ta res? – para a apro va ção, no tex to fi nal da
Lei Orça men tá ria, da emen da a que me re fe ri – de
R$350 mi lhões –, na cer te za de que se tra ta de ple i to
jus to e dig no de nos sa ma i or aten ção.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª com pra zer. 

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – No bre Se -
na dor Ma u ro Mi ran da, ouço com aten ção o pro nun ci -
a men to de V. Exª. Tam bém con cor do com o en ten di -
men to de que o Orça men to deve ser im po si ti vo. Fica
mu i to di fí cil para os Par la men ta res pro mo ver todo um
tra ba lho ao lon go de um ano in te i ro jun to com as suas 
co mu ni da des, com os Mu ni cí pi os, cri ar uma ex pec ta -
ti va na que las po pu la ções, vir ao Con gres so Na ci o nal
– pri me i ra men te na Co mis são Mis ta de Pla nos Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – e, de po is de bri ga
in ten sa, con se guir alo car os re cur sos. Por fim, o Go -
ver no con tin gen cia e, quan do mu i to, li be ra, no fi nal do 
ano, a du rís si mas pe nas, e sabe-se lá por con ta de
quê. Con cor do com V. Exª com re la ção a essa po si -



ção. É o que de fen do. Eu pre fe ri ria que fos se me nos a
im por tân cia des ti na da aos Par la men ta res, mas que
se con cre ti zas se, para não cri ar ex pec ta ti va. Assim
como V. Exª, eu apre sen tei 20 emen das para os Mu ni -
cí pi os do meu Esta do. Te nho fe i to isso, pro cu ran do
aten der a to dos. Vou ter mi nar o meu man da to, pri vi le -
gi an do, pelo me nos com uma emen da, cada um dos
52 Mu ni cí pi os de Ron dô nia, in de pen den te men te do
par ti do do pre fe i to, por que de ve mos olhar para o todo
e não ape nas para aque les li ga dos ao meu Par ti do.
Tive a hon ra de vo tar este pro je to na Co mis são de
Assun tos So ci a is, aju dei a apro var esta pro pos ta fan -
tás ti ca de au to ria de V. Exª, que fo ram exa ta men te os
R$350 mi lhões des ti na dos para apli ca ção em mo ra -
dia, esse que é um dos ma i o res dra mas da po pu la ção 
bra si le i ra e, como não po de ria ser di fe ren te, do meu
Esta do. Aliás, o pro ble ma da mo ra dia é uma pre o cu -
pa ção cons tan te de V. Exª, e eu acom pa nho o seu tra -
ba lho aqui no Se na do. No bre Se na dor, é uma sa tis fa -
ção apar te ar V. Exª em um pro nun ci a men to de tan ta
re le vân cia.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Mo re i ra Men des, agra de ço o apar te de V. Exª,
um Se na dor di li gen te, in te li gen te, in te res sa do e pre o -
cu pa do com as ques tões so ci a is, que vem res pal dar
o nos so ple i to jun to à Co mis são de Assun tos So ci a is
para esta emen da que a Co mis são de Assun tos So ci -
a is, por una ni mi da de, vo tou; a pri me i ra a des ti nar
R$350 mi lhões para a ha bi ta ção no Bra sil. Fico fe liz
com o en dos so de V. Exª. Está aqui o Pre si den te da
Co mis são de Orça men to, Se na dor Car los Be zer ra, e
te nho cer te za de que S. Exª fará todo o em pe nho para 
aju dar na apro va ção des ta emen da.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Per mi te V.
Exª um apar te? 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da. Pedi o apar te para
con gra tu lar-me com V. Exª por essa luta que vem em -
pre en den do em fa vor dos sem-casa no nos so País. O
Go ver no, num de ter mi na do mo men to, de po is de di -
ver sas cam pa nhas, pres sões e lu tas, abra çou o pro -
je to da re for ma agrá ria. Faça-se jus ti ça: o Go ver no
tem dis tri bu í do mu i ta ter ra e as sen ta do mi lha res de
tra ba lha do res sem-ter ra. Mas os sem-casa, aque les
que bus ca ram as ci da des e não en con tra ram um es -
pa ço de cen te para vi ver, que se aco to ve la ram nas fa -
ve las, nas in va sões, às mar gens dos cór re gos, de ba i -
xo das pon tes, por todo lado, es ses não se or ga ni za -
ram o su fi ci en te para sen si bi li zar o Go ver no quan to à
ne ces si da de da mo ra dia po pu lar. Acre di to que to dos

bus ca mos, no nos so sub cons ci en te, na nos sa cons -
ciên cia de ho mem pú bli co, a so lu ção para o pro ble ma
da mo ra dia. V. Exª apre sen tou uma emen da cons ti tu -
ci o nal, es ta be le cen do como di re i to do ci da dão e da
fa mí lia a mo ra dia, o que, em ou tras pa la vras, quer di -
zer que o ci da dão tem o di re i to de exi gir, e o Po der Pú -
bli co, o de ver de acu dir os sem-casa, gra ças à ini ci a ti -
va de V. Exª. Pos te ri or men te, V. Exª re la tou pro je tos
im por tan tes re la ti va men te à ques tão da vida nas ci -
da des. Esta emen da que des ti na re cur sos para mo ra -
dia não é su fi ci en te, mas aju da. Como ho mem sen sa -
to, V. Exª sabe que se ria im pos sí vel para o Po der Exe -
cu ti vo re sol ver o pro ble ma de uma vez. Tre zen tos e
cin qüen ta mi lhões de re a is é um pin go d’água no oce -
a no, mas re sol ve rá al gu ma co i sa. Qu e ro lou var a ati -
tu de de V. Exª, por que será por meio de pro je tos, dis -
cur sos, in ter ven ções, mo vi men tos po pu la res, que um
dia sen si bi li za re mos o Po der Pú bli co para en ten der
que a mo ra dia, mes mo hu mil de, é im pres cin dí vel, es -
sen ci al, in te gra a dig ni da de hu ma na. V. Exª tem sido
re al men te um ar do ro so de fen sor da ques tão. Qu e ro
con gra tu lar-me e, ao mes mo tem po, di zer que es ta rei
sem pre jun to de V. Exª para que o pro ble ma da mo ra -
dia no Bra sil não se pro lon gue mu i to. É fá cil, não é di -
fí cil, num fu tu ro não mu i to re mo to, pro cla mar mos ao
mun do que no Bra sil toda fa mí lia pos sui uma ca si nha
para mo rar. Qu a se che ga mos a essa si tu a ção em Go -
iás, um Esta do com pou cos re cur sos – V. Exª sabe
dis so. O Mu ni cí pio con tri bu ía com o ter re no, o Esta do, 
com a in fra-es tru tu ra de água e luz e o ma te ri al, e o
povo, com a mão-de-obra. Com um pou co mais, po -
de ría mos pro cla mar que em Go iás to dos ti nham mo -
ra dia. Ora, se ali foi qua se pos sí vel, por que não será
tam bém no Bra sil como um todo? Bas ta ter boa von -
ta de. Seja por meio de mu ti rão seja por fi nan ci a men -
to, a ver da de é que de ve mos dar dig ni da de às fa mí li -
as bra si le i ras, pro por ci o nan do a cada um casa para
mo rar. Meus cum pri men tos, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Iris Re zen de, agra de ço mu i to o apar te. V. Exª e
o povo go i a no sa bem da ad mi ra ção que te nho por V.
Exª, pelo tra ba lho que re a li zou em Go iás du ran te dois 
gran des go ver nos que de ram pri o ri da de à ques tão da 
mo ra dia, es ta be le cen do mu ti rões qua se em to dos os
242 Mu ni cí pi os do Esta do. Há um con jun to de ca sas
po pu la res cons tru í das em for ma de mu ti rão nos go -
ver nos de V. Exª, como tam bém no do Go ver na dor
Ma gui to Vi le la. Agra de ço o apar te de V. Exª, a ên fa se
e o apo i a men to para esta emen da de R$350 mi lhões,
que, como V. Exª dis se, é um pin go d’água. De qual -
quer ma ne i ra, é in dis pen sá vel que o Go ver no Fe de ral 



co me ce com al gu ma co i sa, para pes so as que ga -
nham de zero a três sa lá ri os mí ni mos.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª com pra zer.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – No bre
Se na dor Ma u ro Mi ran da, é com ale gria que dis cu to
com V. Exª este tema tão pal pi tan te, fun da men tal, em -
bo ra frus tran te para to dos nós. Mais do que nun ca,
sen ti mo-nos an gus ti a dos com a acen tu a da de man da
bra si le i ra para o aten di men to das ne ces si da des bá si -
cas do ci da dão, das ne ces si da des mí ni mas para que
o ci da dão pos sa vi ver com dig ni da de. V. Exª tem uma
luta her cú lea nes ta Casa com vis tas ao aten di men to
das de man das da po pu la ção bra si le i ra, no ta da men te
no as pec to re la ci o na do à mo ra dia. Qu an tos bra si le i -
ros não so nham com a ma te ri a li za ção des se so nho,
com a pos si bi li da de de ter um teto dig no, onde pos sa
abri gar a si e a sua fa mí lia? Na dis cus são do Orça -
men to para 2002, ve ri fi ca mos que a alo ca ção de re -
cur sos está mu i to aquém das ne ces si da des do povo
bra si le i ro. Se gu ra men te, no Esta do de V. Exª, que em -
bo ra já te nha sua in fra-es tru tu ra or ga ni za da, sua eco -
no mia ro bus te ci da e, por isso mes mo, ofe re ce um
pou co me lhor de con di ção de vida à po pu la ção, ain da 
en con tra inú me ros pais de fa mí lia que não têm sua
casa pró pria para abri gar suas mu lhe res e fi lhos. No
meu Esta do, o To can tins, essa si tu a ção se agra va.
Ain da são mu i tas as ca sas, cha mam-nas de ca sas,
as ha bi ta ções com pa re de e co ber tu ra de pa lha de
ba ba çu; mu i tas, prin ci pal men te na re gião nor te do
Esta do. A gran de ma i o ria das ca sas dos Mu ni cí pi os
da Re gião Nor te, do Bico do Pa pa ga io, em ra zão tam -
bém da abun dân cia des ta pal me i ra ex tra or di ná ria
que é o ba ba çu, ain da é de pa re de de pa lha de ba ba -
çu. Tive a opor tu ni da de de re la tar no Orça men to da
União o se tor 10, que tra ta do de sen vol vi men to ur ba -
no, que en glo ba a ques tão da ha bi ta bi li da de, da in -
fra-es tru tu ra ur ba na. E com tris te za, há mu i to tem po
con vi ven do e pro cu ran do ad mi nis trar a es cas sez, vi -
mos que o vo lu me de re cur sos alo ca dos para o aten -
di men to de uma de man da tão acen tu a da, que é pri o -
ri za da in clu si ve em de cor rên cia do êxo do ru ral, um fe -
nô me no so ci al que se ar ras ta há qua se 50 anos, au -
men tan do a de man da prin ci pal men te por mo ra di as
nas ci da des, é pou co su pe ri or a 10% do va lor das pro -
pos tas de emen das apre sen ta das. É re al men te frus -
tran te não en con trar mos a so lu ção para o aten di men -
to des sa pri o ri tá ria ne ces si da de na ci o nal. Veja V. Exª
que está tudo er ra do. O País ain da não con se guiu en -
con trar uma for ma de re du zir essa bru tal con cen tra -

ção de ri que zas: al guns pou cos es tão cada vez mais
ri cos e a gran de ma i o ria, cada vez mais po bre. É essa
con cen tra ção de ri que zas que faz com que prin ci pal -
men te o subs tra to so ci al, aque les de ba i xa ren da ou
até sem ren da, não te nha pos si bi li da de de ter sua
casa. O ide al se ria que as po lí ti cas pú bli cas con du zis -
sem à or ga ni za ção da eco no mia do País para per mi tir 
a qual quer ci da dão, com seu es for ço pró prio, ter con -
di ções de com prar a casa pró pria e de aten der as de -
man das na tu ra is da fa mí lia. Infe liz men te, isso não é
real, não é ver da de no Bra sil. É pre ci so que as ins ti tu i -
ções pú bli cas, com o apo io de ilus tres ho mens como
V. Exª, num es for ço gi gan tes co, com o apo i a men to
qua se ge ral des ta Casa, pos sam am pli ar os re cur sos
para que os Go ver nos Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal
pos sam mi ti gar o so fri men to da fa mí lia bra si le i ra, ofe -
re cen do a al guns a pos si bi li da de de re a li za ção do so -
nho da casa pró pria. Con gra tu lo V. Exª pelo im por tan -
te e opor tu no dis cur so so bre o Orça men to bra si le i ro,
nes ta tar de, nes ta Casa.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Le o mar Qu in ta ni lha, es tou fe liz, pri me i ra men te
por V. Exª es tar aqui pre sen te, numa hora des sas, V.
Exª que é Re la tor des sa área tão im por tan te como a
ha bi ta ção, a mo ra dia po pu lar.

Re co lhi o pro nun ci a men to de V. Exª tam bém
para di zer da im por tân cia e da ne ces si da de im pe ri o -
sa que gran de par te da gen te de To can tins, Esta do ir -
mão de Go iás, de se ja, que é ter uma casa dig na para
mo rar. Aca tan do su ges tão de V. Exª, já fiz o des ta que
em cima da emen da de R$350 mi lhões, da Co mis são
de Assun tos So ci a is, para que pos sa mos lu tar, jun to
com o Pre si den te da Co mis são de Orça men to e o Re -
la tor Ge ral, para re ver ter o pri me i ro aca ta men to de in -
sig ni fi can te par ce la. Te nho a cer te za de que V. Exª
será um gran de ali a do, nes sa luta que va mos ter pela
fren te, na Co mis são de Orça men to. Jun ta men te com
nos sa com pa nhe i ra Mar lu ce Pin to, que foi uma das
que lu ta ram pela apro va ção des sa emen da, na Co -
mis são de Assun tos So ci a is; es ta re mos lu tan do bra -
va men te para con se guir re gis trar um nú me ro ex pres -
si vo na área de ha bi ta ção po pu lar.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con -
ce do um apar te, com mu i to pra zer, à Se na do ra Mar lu -
ce Pin to.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Meu no bre
Co le ga, Se na dor Ma u ro Mi ran da, in fe liz men te, che -
guei ago ra ao ple ná rio, mas pude ob ser var o tema do
seu pro nun ci a men to, que é o da casa pró pria. Por vá -



ri as ve zes, V. Exª su biu à tri bu na para tra tar des se as -
sun to, que é tão im por tan te, tal vez seja o mais im por -
tan te em re la ção ao ser hu ma no. Não há, cre io eu,
uma si tu a ção mais di fí cil para um che fe de fa mí lia do
que não ter uma casa pró pria para po der pro por ci o -
nar qua li da de de vida me lhor aos seus fa mi li a res. E
nes sa luta V. Exª não está so zi nho, es ta re mos sem pre 
ao seu lado. Jun ta men te com V. Exª, es ta rei pre sen te
para fa zer o en ca mi nha men to do des ta que que V. Exª
apre sen tou à Co mis são de Orça men to. Ten ta re mos
sen si bi li zar não só o Re la tor-Ge ral como os Mem bros 
da que la co mis são, para que, ao che gar ao Se na do,
para apro va ção fi nal, já te nha um va lor bas tan te subs -
tan ci al que pos sa, pelo me nos, tra zer al gu ma es pe -
ran ça para aque les que ain da não ti ve ram o pri vi lé gio
de ad qui rir a sua casa. Qu e ro me so li da ri zar com V.
Exª e tam bém lhe dar os pa ra béns por essa gran de
pre o cu pa ção, que não é de hoje nem de on tem, mas
des de que V. Exª che gou ao Se na do da Re pú bli ca.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na do ra Mar lu ce Pin to, agra de ço mu i to o seu tes te mu -
nho e a ên fa se dada a essa ques tão da ha bi ta ção,
como agra de ço tam bém, por ex ten são, às Se na do ras 
Emi lia Fer nan des e Ma ria do Car mo, so li dá ri as com a
ques tão da mo ra dia. V. Exªs fo ram de ci si vas tan to na
apro va ção da emen da da mo ra dia quan to na ques tão
da qua li da de de vida do Esta tu to da Ci da de, e têm se
mos tra do ba ta lha do ras fir mes.

Qu e ro fa zer um ape lo, de modo es pe ci al às mu -
lhe res, elas que sa bem mu i to mais do que nós, ho -
mens, da ne ces si da de de se ter uma casa, por que sa -
bem da res pon sa bi li da de de guar dar um fi lho, de pre -
pa rar a co mi da, de pre pa rar a casa, a in ti mi da de do
lar. Por isso, agra de ço es pe ci al men te às Se na do ras
Emi lia Fer nan des, Ma ria do Car mo e Mar lu ce Pin to
pelo apo io a essa ques tão fun da men tal que é a da
mo ra dia.

Sr. Pre si den te, en cer ran do, que ro en ca mi nhar a
esta Casa um re que ri men to que tam bém diz res pe i to
ao dé fi cit ha bi ta ci o nal, des sa vez, no cam po. Não po -
de mos mais con vi ver, Srªs e Srs. Se na do res, com a
dis cri mi na ção fe i ta hoje no Bra sil. Algum re cur so
pode ser di ri gi do para a cons tru ção de ca sas no meio
ur ba no, mas por que tam bém não dar, no meio ru ral,
para os pe que nos si ti an tes que têm di fi cul da de para
mo rar e pre ci sam ter uma vida dig na no cam po, até
para es ti mu lá-los a per ma ne cer lá?

Nes se sen ti do, es tou en ca mi nhan do um re que -
ri men to ao Mi nis tro do Pla ne ja men to, tam bém para
sa ber por que o FGTS e o con jun to das ver bas que
está sob a ge rên cia do FGTS não po dem fi nan ci ar
tam bém a ha bi ta ção no meio ru ral, es pe ci al men te

para os pe que nos agri cul to res que têm mu i ta di fi cul -
da de para fi car no cam po. Se ria mu i to bom, por que,
além de tudo, eles já têm o ter re no e, com um sis te ma
mu i to mais fá cil, de mu ti rão, pode-se aju dar a me lho -
rar a ques tão da ha bi ta ção no meio ru ral.

Sr. Pre si den te, são es sas mi nhas pa la vras.
Agra de ço, pro fun da men te, a aten ção da Pre si dên cia,
pror ro gan do o tem po para um tema que con si de ro im -
por tan tís si mo: a mo ra dia no Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, se não me fa lha a me mó ria,
pa re ce-me que ain da há uma vaga para co mu ni ca ção 
ina diá vel. Se isso for ver da de, eu gos ta ria de me ins -
cre ver.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Infe liz men te, não há, mas V. Exª po de rá fa lar
como Lí der, na hora apro pri a da.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
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, o Bra sil de ve ria es -
tar pron to para re to mar o ca mi nho do de sen vol vi men -
to. Te mos uma agri cul tu ra que bate re cor des de pro -
du ti vi da de a cada ano e um par que in dus tri al que vem 
se mo der ni zan do com ra pi dez, res pon den do, com efi -
ciên cia, ao de sa fio da com pe ti ção glo ba li zan te. Nos -
sos tra ba lha do res são hoje ca pa ci ta dos dos mes mos
pa drões da mão-de-obra dis po ní vel nas na ções mais
ri cas do mun do. Te mos tam bém um re gi me de mo crá -
ti co con so li da do que ga ran te as li ber da des ci vis e o
or de na men to ju rí di co. Nos so sis te ma edu ca ci o nal en -
con tra-se em pro ces so de apri mo ra men to. Te mos ri -
que zas na tu ra is em abun dân cia. So bram em pre sá ri -
os dis pos tos a cor rer ris cos, mas, mes mo as sim, não
es ta mos con se guin do al can çar um ní vel de cres ci -
men to com pa tí vel com as ne ces si da des da nos sa po -
pu la ção.

Mais do que qual quer ou tra co i sa, dois fa to res
im pe dem que o Bra sil re tor ne à tri lha do de sen vol vi -
men to: os ju ros al tos e a ele va da car ga tri bu tá ria. Nos
úl ti mos qua tro anos, ne nhum ou tro país pra ti cou uma
taxa de ju ros ma i or do que a pra ti ca da no Bra sil. Infe -



liz men te, so mos cam peões mun di a is em ma té ria de
ju ros al tos. Este ano es ta mos ba ten do um re cor de
his tó ri co, com a car ga tri bu tá ria al can çan do 34% do
Pro du to Inter no Bru to na ci o nal. Ape nas a tí tu lo de
com pa ra ção, bas ta lem brar que o PIB do Mé xi co é de
ta ma nho se me lhan te ao do Bra sil, mas com uma car -
ga tri bu tá ria 50% me nor. Pa í ses como a Su í ça, os
Esta dos Uni dos e o Ja pão têm car ga tri bu tá ria me nor
do que a nos sa. Lá, os as sa la ri a dos têm a pos si bi li da -
de de de du zir, a tí tu lo de des pe sas com a edu ca ção,
mu i to mais do que o con tri bu in te bra si le i ro. E ain da re -
co lhem me nos im pos tos, com pa ran do-se as mes mas 
fa i xas sa la ri a is.

O peso dos ju ros e dos im pos tos trans for mou-se 
em uma bar re i ra in trans po ní vel para o de sen vol vi -
men to do Bra sil, im pe din do a ex pan são dos ne gó ci os
e di fi cul tan do a re a li za ção de no vos in ves ti men tos. A
car ga tri bu tá ria so bre car re ga ex ces si va men te tan tos
pro du to res como os con su mi do res. Ago ra mes mo,
es ta mos as sis tin do à po lê mi ca que se de sen vol ve em 
tor no do re a jus te da ta be la de alí quo tas do Impos to
de Ren da, que foi cor ri gi da pela úl ti ma vez em 1997.
Man ten do a ta be la con ge la da, o Go ver no cas ti ga os
as sa la ri a dos de me nor ren da, obri ga dos a pa gar
mais Impos to de Ren da para ali men tar a vo ra ci da de
de Fis co Fe de ral e ge rar os su pe rá vits exi gi dos pelo
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, cujo re sul ta do, aliás,
é des ti na do ao pa ga men to de ju ros aos cre do res da
dí vi da pú bli ca, que con so mem, hoje, mais de 70% da
re ce i ta tri bu tá ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tra ba -
lha dor bra si le i ro, em mé dia, tra ba lha até o dia 10 de
cada mês para qui tar im pos tos. Isso quer di zer que o
Go ver no tem de vas ta do o or ça men to das fa mí li as de
clas se mé dia, prin ci pal men te. E em nú me ro cada vez
ma i or.

A ma nu ten ção, sem re a jus te, da ta be la do
Impos to de Ren da, nos úl ti mos 4 anos, teve como efe -
i to o au men to da po pu la ção con tri bu in te de 6 para 11
mi lhões de as sa la ri a dos, ou seja, qua se do brou o nú -
me ro dos que pa gam o Impos to de Ren da.

O mais gra ve é que de 1997 até hoje, to man -
do-se como exem plo as 6 prin ci pa is re giões me tro po -
li ta nas do País, o nú me ro de pes so as em pre ga das
su biu me nos de 9%, pas san do de 17 para pou co mais 
de 18 mi lhões de pes so as, com pro van do que o au -
men to da base de con tri bu in tes deu-se mes mo pela
fal ta de cor re ção da ta be la. 

Não há cres ci men to eco nô mi co com ju ros al tos
e im pos tos one ro sos. A in sis tên cia do Go ver no em
se guir à ris ca essa re ce i ta mo ne ta ris ta man tém ba i xo
o ní vel de em pre go, per pe tua as de si gual da des so ci -

a is e im pe de a dis tri bu i ção de ri que zas no Bra sil,
man ten do na po bre za um con tin gen te de mais de 50
mi lhões de pes so as, se gun do ava li a ção da in sus pe i ta 
Fun da ção Ge tú lio Var gas. Mais gra ve ain da é que os
re sul ta dos es pe ta cu la res ob ti dos pela ar re ca da ção
tri bu tá ria não se con ver tem au to ma ti ca men te em be -
ne fí ci os para a po pu la ção. Ser vem, como já dis se,
para re mu ne rar os lu cros dos apli ca do res em tí tu los
da dí vi da pú bli ca. Não ga ran tem, por exem plo, uma
me lhor qua li da de nos ser vi ços bá si cos de sa ú de ou
uma con ser va ção sa tis fa tó ria da ma lha viá ria, num
país que se mo vi men ta so bre ro das e que tem os
seus cus tos de pro du ção one ra dos pelo mau es ta do
das es tra das. Re cen te men te, o jor nal O Esta do de S.
Pa u lo con clu iu que ”o Go ver no co bra im pos tos de
Pri me i ro Mun do e pres ta ser vi ços de Ter ce i ro Mun -
do“. 

Uma agra van te a mais é que o sis te ma tri bu tá rio 
bra si le i ro é re gres si vo, con cen tran do o seu peso so -
bre quem ga nha me nos, ca rac te ri zan do-se como
uma fon te de in jus ti ça so ci al. Cen te nas de mi lha res
de fa mí li as de tra ba lha do res são pri va das do aces so
aos bens de con su mo, pu ni das por re gras ab sur das
que fa zem com que o po bre, pro por ci o nal men te, pa -
gue mais im pos to do que o rico. Fa mí li as, aliás, que já
vi vem opri mi das pela cor ro são dos seus ren di men tos
di an te da ma jo ra ção cons tan te dos cha ma dos pre ços 
ad mi nis tra dos – te le co mu ni ca ções, ele tri ci da de, sa -
ne a men to com bus tí ve is, pla nos de sa ú de e trans por -
te pú bli co.

Em face des te qua dro da no so, em que os im -
pos tos ab sor vem a ren da dos con su mi do res e ain da
re ca em em cas ca tas so bre as ati vi da des em pre sa ri a -
is, a pro du ção in dus tri al do País aca ba es tag na da. A
roda do pro gres so não gira. O de sem pre go não cede.
O Bra sil não sai do ato le i ro sem con se guir tam bém
au men tar as suas ex por ta ções e sem re du zir a sua
vul ne ra bi li da de às os ci la ções do mer ca do fi nan ce i ro
in ter na ci o nal.

A tri bu ta ção pra ti ca da no País aba la a ca pa ci da -
de com pe ti ti va dos pro du tos bra si le i ros no ex te ri or. A
in dús tria na ci o nal en fren ta a con cor rên cia in ter na ci o -
nal sem ne nhum trun fo, im pe di da de co brar pre ços
me no res em fun ção da car ga tri bu tá ria in di re ta e cu -
mu la ti va que afe ta os seus cus tos na aqui si ção da
ma té ria-pri ma e dos com po nen tes, bem como na mo -
vi men ta ção fi nan ce i ra para tor nar pos sí vel a sua pro -
du ção. As li de ran ças em pre sa ri a is do País já se can -
sa ram de ad ver tir o Go ver no para a in vi a bi li da de e o
ana cro nis mo do nos so sis te ma tri bu tá rio sem ne nhu -
ma res pos ta.



Cabe aqui um pa rên te se para lem brar que o Go -
ver no cri ou um im pos to pro vi só rio so bre mo vi men ta ção
fi nan ce i ra que já per du ra por qua se sete anos e teve a
sua alí quo ta pra ti ca men te do bra da de 0,20% para
0,38%. O que era tem po rá rio tor nou-se de fi ni ti vo.

La men ta vel men te, as au to ri da des eco nô mi cas
não pa re cem ter ou vi dos para uma ver da de que ne -
nhum es pe ci a lis ta em tri bu tos é ca paz de ne gar:
quan to ma i or a car ga tri bu tá ria, ma i or a so ne ga ção.
Alí quo tas ele va das e in jus tas tra zem como con se -
qüên cia ín di ces mais al tos de eva são fis cal. Cria-se
uma es pi ral sem fim, em que as per das de ar re ca da -
ção pre ci sam, cada vez mais, ser co ber tas com no vos 
im pos tos e no vos au men tos de alí quo tas, com efe i tos
per ver sos so bre a so ci e da de.

Nos úl ti mos anos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, o Bra sil tem cres ci do len ta men te, na base
de pou co mais de 2% ao ano, ín di ce ab so lu ta men te
in com pa tí vel com as de man das da nos sa po pu la ção
por em pre go, in fra-es tru tu ra e aten di men to so ci al. A
car ga tri bu tá ria, po rém, dis pa rou. Do iní cio do Pla no
Real para cá, fo ram mais de 180% de au men to. A
con clu são evi den te é que, ape sar de fal tar di na mis mo 
à eco no mia bra si le i ra, a ar re ca da ção de im pos tos
cres ceu as sus ta do ra men te, como se o País es ti ves se 
vi ven do uma onda de pros pe ri da de.

Mes mo em épo ca de cri se, a ar re ca da ção do
Te sou ro con ti nu ou em as cen são. Par ti cu lar men te
com re la ção aos as sa la ri a dos, o IBGE mos trou que o
ren di men to do tra ba lha dor bra si le i ro, no pe río do do
Pla no Real, des con tan do-se a in fla ção, teve va ri a ção
ne ga ti va. Mas o Impos to de Ren da cres ceu. Isso sig -
ni fi ca que, ape sar de ga nhar me nos, o nos so tra ba -
lha dor paga hoje mais im pos tos do que no iní cio do
Pla no Real.

Esta mos cons ci en tes, Sr. Pre si den te, de que o
de sa fio da re for ma tri bu tá ria foi adi a do para o fu tu ro.
A imi nên cia das ele i ções de 2002 não per mi te mais
que um tema des sa im por tân cia seja de ba ti do com a
se ri e da de e a res pon sa bi li da de que me re ce. O im -
pas se em tor no do re a jus te da ta be la do Impos to de
Ren da mos trou que as dis tor ções são a mar ca ma i or
de um sis te ma tri bu tá rio so ci al men te in jus to e eco no -
mi ca men te efi caz.

No Bra sil, en quan to as em pre sas de ener gia
elé tri ca têm di re i to a cor re ção mo ne tá ria, os con tri bu -
in tes, so bre tu do os as sa la ri a dos, não têm esse mes -
mo di re i to. Con ti nu a mos con vi ven do com im pos tos
que in ci dem so bre to das as eta pas do pro ces so de
pro du ção. O Go ver no tri bu ta em pre en di men tos que
têm pre ju í zo, mas per mi te que, das 500 ma i o res em -
pre sas do Bra sil, a me ta de não re co lha nem um cen -

ta vo de Impos to de Ren da. Pa ga mos im pos tos exa ge -
ra dos so bre te le co mu ni ca ções, que re pre sen tam um
ser vi ço bá si co para a po pu la ção, mas sa be mos, por
in for ma ções do pró prio Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de -
ral, que exis te no País um to tal de re cur sos da or dem
de R$825 bi lhões que não pa gam qual quer tipo de tri -
bu to, por ca u sa da eli são fis cal.

E, para fi na li zar essa lis ta de aber ra ções tri bu tá -
ri as, as mer ca do ri as im por ta das pa gam, no Bra sil,
ape nas uma vez pelo PIS, uma vez pela Co fins e pela
CPMF, en quan to o pro du to na ci o nal su por ta a in ci -
dên cia des ses tri bu tos em cas ca ta.

Sr. Pre si den te, nos úl ti mos 5 anos, 23 emen das
cons ti tu ci o na is fo ram apro va das com su ces so pelo
Con gres so Na ci o nal – to das tra tan do de te mas po lê -
mi cos. Fo ram que bra dos mo no pó li os es ta ta is, o tra ta -
men to dado ao ca pi tal es tran ge i ro e ao ca pi tal na ci o -
nal foi igua la do, abri ram-se bre chas para fle xi bi li zar a
es ta bi li da de do fun ci o na lis mo pú bli co e re for mou-se o 
sis te ma pre vi den ciá rio do se tor pri va do. Gran de par te 
dos pro ble mas es tru tu ra is que im pe di am o cres ci -
men to da eco no mia no rit mo e na ve lo ci da de exi bi dos
pe las con di ções so ci a is do País fo ram re mo vi dos.
Mas fi cou fal tan do a re for ma tri bu tá ria.

Sem essa mu dan ça – que é ur gen te, mas foi
adi a da para uma data in de fi ni da –, o de sen vol vi men to 
ple no e sus ten ta do não vol ta rá ao País. O Ban co
Mun di al tem con de na do o ex ces si vo nú me ro de im -
pos tos no Bra sil, cri ti can do a exis tên cia de 52 tri bu -
tos, ta xas, di re i tos, em prés ti mos com pul só ri os, re ten -
ções e ou tros en car gos co bra dos atu al men te pelo
Go ver no. Ain da de acor do com o Ban co Mun di al, a
po lí ti ca tri bu tá ria bra si le i ra, pela sua per ver si da de,
es pan ta os in ves ti men tos es tran ge i ros, im pe din do a
che ga da de re cur sos não-es pe cu la ti vos da or dem de
US$40 bi lhões, que po de ri am aju dar no cres ci men to
do País.

O sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro é ir ra ci o nal e pre -
ci sa ser mo di fi ca do, de i xan do de ge rar de si gual da de
so ci al e atra so eco nô mi co. O Go ver no per deu o mo -
men to e as con di ções po lí ti cas ide a is para ata car de
fren te esse pro ble ma mo nu men tal, im plan tan do a
ver da de i ra jus ti ça fis cal e a ra ci o na li da de tri bu tá ria no 
País. O tra ba lha dor con tri bu in te, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não su por ta mais o far do dos en car -
gos que en ca re cem a vida, en quan to o se tor pro du ti -
vo só de se ja li vrar-se dos im pos tos em cas ca ta, que
one ram des ne ces sa ri a men te a pro du ção.

É por isso que o tão ce le bra do ajus te fis cal que o 
Go ver no apre goa como uma das suas ma i o res re a li -
za ções pode não pas sar de uma vi tó ria efê me ra, já
que foi ob ti do sem uma ver da de i ra re for ma tri bu tá ria.



O ajus te fis cal está ba se a do ex clu si va men te em cor -
tes de gas tos so ci a is e ele va ção de im pos tos pre ju di -
ci a is ao con jun to da so ci e da de.

Pela tra di ção bra si le i ra, a agen da da clas se po lí -
ti ca para o ano que vem es ta rá to ma da pe las ele i -
ções, que re no va rão o Con gres so Na ci o nal e as
Assem bléi as Le gis la ti vas, e in di ca rá no vos Go ver na -
do res de Esta do e um novo Pre si den te da Re pú bli ca.
Como con se qüên cia do pro ces so ele i to ral, será ins ta -
la do um gran de de ba te so bre os ru mos do País. É a
opor tu ni da de para que os po lí ti cos ver da de i ra men te
sé ri os se pre o cu pem com o tema da re for ma tri bu tá -
ria, pro pon do al ter na ti vas e so lu ções que po de rão ser 
im plan ta das a par tir de 2003.

Sr. Pre si den te, o Bra sil real, o Bra sil que pro duz
e gera em pre gos, que ain da en con tra um je i to de
cres cer a des pe i to de to das as di fi cul da des, esse Bra -
sil cla ma por um or de na men to tri bu tá rio que per mi ta
ao con tri bu in te vi ver com mais dig ni da de e ao se tor
pro du ti vo tra ba lhar com mais efi ciên cia.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PSB – ES) – Se na -
dor Iris Re zen de, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i ta hon ra, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PSB – ES) – Se na -
dor Iris Re zen de, que ro, ra pi da men te, pa ra be ni zá-lo
e di zer que te mos um sis te ma tri bu tá rio mu i to atra sa -
do. Um pé des se sis te ma está nos anos 60, quan do a
re a li da de eco nô mi ca do Bra sil e do mun do era ou tra;
o ou tro pé está na Cons ti tu i ção de 1988. Afo ra isso,
há os re men dos: aque le que cri ou a CPMF; o que au -
men tou a alí quo ta do Co fins re cen te men te; e ago ra
va mos ter ou tro, cri an do essa con tri bu i ção de in ter -
ven ção no do mí nio eco nô mi co para com bus tí ve is e
lu bri fi can tes – há uma sé rie de no tí ci as com ple xas
em re la ção a esse tema. Então, pre ci sa mos de uma
re for ma tri bu tá ria no País. Infe liz men te, o atu al Go ver -
no está ter mi nan do seu man da to e tudo in di ca que ele 
per deu a ca pa ci da de de li de rar esse pro ces so no
nos so País. Na mi nha opi nião, Se na dor Iris Re zen de,
ex-Mi nis tro, Par la men tar e ho mem pú bli co ex pe ri en -
te, essa é uma ques tão de ci si va para o fu tu ro do País.
Ima gi ne V. Exª o au men to de car ga tri bu tá ria vi vi do
pelo País nes tes úl ti mos anos: sal tou-se de 24% do
Pro du to Inter no Bru to para 32% ou 33%, pra ti ca men -
te pela ar re ca da ção de tri bu tos do mes mo es pa ço,
dos mes mos con tri bu in tes e com im pos tos ru ins, que
pre ju di cam a pro du ção na ci o nal. Por um lado, es ta -
mos abrin do a eco no mia; por ou tro, es ta mos tor nan -
do os pro du tos na ci o na is pou co com pe ti ti vos. Dis cu ti -
mos so bre a Alca, so bre uma in te gra ção ma i or com o

Mer ca do Co mum Eu ro peu, dis cu ti mos na OMC, mas
es ta mos com uma es tru tu ra mi cro e co nô mi ca pou co
com pa tí vel em ter mos da pro du ção na ci o nal. Mi nha
es pe ran ça com re la ção a esse pro ble ma já se vol ta
para o pró xi mo Go ver no. Con si de ro im por tan te de ba -
ter mos o as sun to no Se na do e nas cam pa nhas ele i to -
ra is do pró xi mo ano, para que o pró xi mo Go ver no
tome pos se com um com pro mis so fir me em re la ção a
esse tema. No iní cio do pró xi mo ano, te re mos ain da
que dis cu tir a CPMF e o ICMS mo no fá si co na ques tão 
dos com bus tí ve is e lu bri fi can tes. Se rão duas opor tu -
ni da des para man ter esse tema da re for ma tri bu tá ria
ace so, jo gan do so bre ele uma luz, ten tan do tam bém
sen si bi li zar as au to ri da des. Aliás, esse pon to é im por -
tan te até por que te nho a im pres são de que aca ba re -
mos ”ma tan do a ga li nha dos ovos de ouro“, se gun do
o dito po pu lar. Na pres sa de se ob te rem os ovos  a ar -
re ca da ção na ci o nal , aca ba re mos com a pro du ção
na ci o nal, o que in vi a bi li za rá o em pre go e a pró pria ar -
re ca da ção dos im pos tos, di fi cul tan do a vida e a eco -
no mia do nos so País. Qu e ro as so ci ar-me a V. Exª, a
quem pa ra be ni zo pe las vá ri as con si de ra ções téc ni -
cas e po lí ti cas tão bem apre sen ta das na tar de de
hoje.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – (Fa zen do soar a cam pa i nha.)

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, já con cluo o meu dis cur so.

Se na dor Pa u lo Har tung, toda vez que vem à tri -
bu na, V. Exª em pres ta sua co la bo ra ção pes so al a
essa per ma nen te e gran de luta tra va da pelo Bra sil na
bus ca do seu de sen vol vi men to, na bus ca de con di -
ções dig nas de vida para o seu povo.

Ao con clu ir o meu dis cur so, eu des ce ria da tri bu -
na re a li za do pela con tri bu i ção que es pe ra va ter tra zi -
do à dis cus são dos te mas eco nô mi cos so bre os qua is 
as gran des fi gu ras des te País es tão de bru ça das.
Con tu do, após a con tri bu i ção de V. Exª, sen ti que não
des ce ria da tri bu na tão re a li za do não fos se o hon ro so
e qua li fi ca do apar te tra zi do por V. Exª nes ta hora. Jus -
ti ça se faça: V. Exª está nes ta Casa há me nos de três
anos, du ran te os qua is tem bus ca do, com todo o pro -
fun do co nhe ci men to na área eco nô mi ca e com todo o
sen ti men to pa trió ti co, um ca mi nho que leve o Go ver -
no a en con trar uma sa í da para ques tões tão com ple -
xas como as da po lí ti ca eco nô mi ca.

Na se ma na pró xi ma pas sa da, eu re cla ma va
des ta tri bu na que não en ten do mais aon de quer che -
gar a área eco nô mi ca do Go ver no. Não faz mu i to tem -
po, a dí vi da ex ter na bra si le i ra era de US$60 bi lhões.
Àque la épo ca, as em pre sas pú bli cas eram su fi ci en tes 
para sal dar 80% da dí vi da ex ter na bra si le i ra; hoje, de -



po is de qua se to das ela ven di das, o Bra sil não deve
ape nas US$60 bi lhões, mas, sim, qua se US$200 bi -
lhões. To dos es ta mos na bus ca de uma so lu ção para
essa cri se, e es tou cer to de que V. Exª, por sua com -
pe tên cia, por ser ex tre ma men te es tu di o so e pa tri o ta,
tem con tri bu í do e con tri bu i rá ain da mais nes ta Casa
para o en con tro de so lu ções que le vem o País a dar
ao seu povo aqui lo que ele es pe ra. 

Estou con vic to de que os nos sos gri tos hão de
ser ou vi dos por aque les que têm nos om bros a res -
pon sa bi li da de de de ci sões no nos so País.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha. V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, é pro fun da men te cons tran gi do 
que re gis tro nes ta Casa o pas sa men to de um ami go,
mas so bre tu do de um ho mem im por tan te, um des ses
he róis anô ni mos do Bra sil que, ao lon go de sua vida,
de di cou-se à pro mo ção do de sen vol vi men to des te
País: tra ta-se do ci da dão Le o mar Be zer ra Andra de.

Ce a ren se, na tu ral do Cra to, mu dou-se ain da jo -
vem para o nor te de Go iás, re gião semi-inós pi ta, para 
ins ta lar ali a agên cia do Ban co do Bra sil, que se gu ra -
men te foi um mar co di fe ren ci a dor da eco no mia da -
que la re gião. O Ban co do Bra sil da que la épo ca afi gu -
ra va-se efe ti va men te como o bra ço for te do Go ver no
no apo i a men to às di ver sas ati vi da des pro du ti vas,
quer no se tor pri má rio – agri cul tu ra, pe cuá ria –, quer
no se tor de ser vi ços e na in dús tria. Enfim, era o apo i a -
men to que o em pre en de dor, àque la épo ca, ti nha para 
de sen vol ver suas ati vi da des.

Le o mar Be zer ra Andra de dig ni fi cou essa ins ti tu -
i ção tão res pe i ta da no Bra sil que é o Ban co do Bra sil.
Pes soa de fino tra to, de bom re la ci o na men to, ocu pou, 
ao lon go dos anos vi vi dos em Ara gua í na, os mais di -
ver sos e im por tan tes car gos da agên cia, che gan do a
di ri gi-la por vá ri as ve zes. Por de ter mi na dos pe río dos,
efe ti va men te foi o co man dan te das ações ali de sen -
vol vi das pelo ban co para pro mo ver a or ga ni za ção e o
cres ci men to eco nô mi co da que la re gião.

Ami go fran co, ho mem pru den te, leal, com pa -
nhe i ro, de po is de uma lon ga luta con tra o cân cer, é
der ro ta do e de i xa o nos so con ví vio no iní cio da tar de
de hoje, em de cor rên cia da fa lên cia múl ti pla dos ór -
gãos. De i xa um ras tro só li do de um ho mem de per so -
na li da de for te, ge ne ro so, hu ma no, pro fis si o nal com -
pe ten te, ha bi li do so, che io de ami gos – um enor me
pa tri mô nio de ami gos. De i xa vi ú va a Srª Amé lia Ma ria

Esme ral do Andra de e três fi lhos – Ali ne, Andréa e
José Le o mar –, en tris te ci dos, mas que, com a so li da -
ri e da de de tan tos ami gos, se pro cu ram con for tar de
per da tão re le van te.

Re gis tro, Sr. Pre si den te, nos Ana is des ta Casa,
o pas sa men to des se bra si le i ro que, he rói anô ni mo
como mu i tos anô ni mos tra ba lha do res bra si le i ros que
têm con tri bu í do para a edi fi ca ção des ta gran de Na -
ção, deu a sua par ce la efe ti va na con so li da ção des te
País que tan to que re mos.

Era o que eu que ria re gis trar, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Wal deck Orne las, por 20 mi nu tos.

O SR. WALDECK ORNELAS (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, é co mum afir -
mar-se que a prin ci pal ta re fa do Le gis la ti vo é exa ta -
men te a ela bo ra ção e apro va ção do Orça men to pú bli -
co. Foi as sim que sur giu este Po der, e é as sim que
atu am os par la men tos nos prin ci pa is pa í ses. No Bra -
sil, não pa re ce ocor rer des sa for ma. Aqui, o Orça men -
to é vis to como um in cô mo do, uma sé rie de ta be las
que im pe de, no fim do ano, o en cer ra men to da ati vi -
da de par la men tar, da ses são le gis la ti va, caso não es -
te ja apro va do. Mu i tas ve zes, pas sa de um ano para o
ou tro, ca u san do trans tor nos à ad mi nis tra ção pú bli ca
e à pres ta ção dos ser vi ços à po pu la ção.

No ano pas sa do, es pe ci fi ca men te, des co briu-se 
que o Orça men to era o foro pró prio para a dis cus são
do au men to do sa lá rio mí ni mo. Então, apro vou-se o
sa lá rio mí ni mo de R$180. Nes te ano, con tu do, a dis -
cus são per deu for ça. Ape sar dos 5% pro pos tos pelo
Po der Exe cu ti vo em sua pro pos ta ori gi nal, so men te
ago ra vol ta-se a le van tar a ques tão do sa lá rio mí ni mo, 
que de ve ria ser de R$250 e não de R$200, como está
sen do dis cu ti do.

O Orça men to tem sido vis to como uma opor tu -
ni da de para se in clu í rem emen das pa ro qui a is, in fe liz -
men te. Em re la ção às emen das in di vi du a is, há um li -
mi te de 20 emen das por con gres sis ta e há a ga ran tia
de R$2 mi lhões per ca pi ta – é o va lor de cada De pu -
ta do ou Se na dor no Con gres so Na ci o nal –, quan do
se tra ta de dis cu tir o Orça men to pú bli co. São R$2 mi -
lhões sem ga ran tia de li qui dez. É pre ci so, no mês de
de zem bro, ne go ci ar com o Exe cu ti vo a li be ra ção des -
ses va lo res, de cor ri do o exer cí cio fi nan ce i ro, o que
sig ni fi ca que, ape sar de o Orça men to ser anu al, as
emen das va lem para o ano sub se qüen te e não para o 
ano cor ren te. Gera-se, en tão, uma bar ga nha com o
Exe cu ti vo para a li be ra ção des ses par cos re cur sos.



Tro cam-se, por con se guin te, a au to no mia e a in de -
pen dên cia do Le gis la ti vo pela ga ran tia de uma es mo -
la, trans for man do to dos os con gres sis tas – de pu ta -
dos e se na do res – em ve re a do res fe de ra is. Como os
re cur sos são pou cos, res ta fa zer pe que nos fa vo res.

Hou ve até uma CPI do Orça men to, na dé ca da
de no ven ta, com as sub ven ções so ci a is. O pior, Sr.
Pre si den te, é que foi o pró prio Con gres so quem es ta -
be le ceu esta re gra, quem es co lheu este ca mi nho.
Não foi o Po der Exe cu ti vo que o im pôs, mas esta prá -
ti ca su bor di na, cada vez mais, o Le gis la ti vo ao Exe cu -
ti vo. O mais gra ve é que, como o va lor é pou co e pe -
que no e não dá para aten der se quer as ba ses de
cada Par la men tar, es ten de-se a prá ti ca às emen das
de Ban ca da – as es ta du a is. Des ca rac te ri zam-se, en -
tão, as emen das de Ban ca da, que são trans for ma das
em múl ti plos das emen das in di vi du a is.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT –  AC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL –  BA) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT –  AC) – No bre Se -
na dor Wal deck Orne las, es tou acom pa nhan do o seu
pro nun ci a men to, que jul go da ma i or im por tân cia para
a Casa em fun ção da sua atu a li da de, por que es ta mos 
dis cu tin do o Orça men to Ge ral da União na Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção. V. Exª é ex tre ma men te lú ci do quan do apon ta a
dis tân cia e a pou ca sen si bi li da de da so ci e da de bra si -
le i ra e do pró prio Par la men to em re la ção a esta ma té -
ria e, ao mes mo tem po, a gran de for ça de mo no pó lio
e ex clu si vi da de do Po der Exe cu ti vo. La men ta vel men -
te, por não ter um or ça men to im po si ti vo, o Con gres so
Na ci o nal está-se cur van do ao Exe cu ti vo; e, mais gra -
ve, o es cân da lo ocor ri do no pas sa do ain da ame a ça,
efe ti va men te, a Co mis são de Orça men to. Qu an to à
si tu a ção das emen das in di vi du a is, os co men tá ri os de
bas ti do res são sem pre mu i to pre o cu pan tes em re la -
ção à in fluên cia que se exer ce na cha ma da li be ra ção
dos R$2 mi lhões por Par la men tar e quan do en tra mos
no de ba te das emen das de Ban ca da. A for ça do
lobby de al guns ser vi ços e de al gu mas em pre i te i ras
tem sido mu i to pre o cu pan te para os que atu am com
éti ca, re ti dão e ação mo ra li za do ra na Co mis são. Fico
ex tre ma men te as sus ta do quan do ouço uma ex pres -
são gros se i ra que está in se ri da na Ordem do Dia da
Co mis são, as cha ma das ”ra cha di nhas“, as emen das
de Ban ca da des ti na das a cada Par la men tar – que se
tor na in flu en te e in di ca o lo cal em que a emen da de
Ban ca da es ta du al será apli ca da. Isso é ex tre ma men -
te pre o cu pan te por que fere o prin cí pio de um or ça -
men to par ti ci pa ti vo, em que o Po der Exe cu ti vo es ta -

du al, ali a do à so ci e da de, na sua plu ra li da de e em am -
plo de ba te, apon ta o que é fun da men tal e pri o ri tá rio,
vin do ao Con gres so Na ci o nal de fen der os in te res ses
re gi o na is e, de fato, di mi nu ir as de si gual da des. La -
men ta vel men te, es ta mos num ca mi nho pe ri go so na
Co mis são de Orça men to. Pa ra be ni zo V. Exª pelo aler -
ta. Pre ten do fa zer um aler ta com ple men tar na pró xi -
ma se ma na. Espe ro, sin ce ra men te, que haja uma re -
vi são, tan to na ação le gis la ti va, por uma me di da na
LDO, como na ação efe ti va no de ba te da Co mis são,
para que pos sa mos ga ran tir mais éti ca e en ver ga du ra 
no Par la men to em re la ção ao Exe cu ti vo.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL –  BA) – Se -
na dor Tião Vi a na, fico sa tis fe i to de per ce ber que não
es tou so zi nho nes sas pre o cu pa ções.

O mais gra ve é que se ado ta idên ti co cri té rio em
re la ção às emen das de Co mis são, a pon to de não se
ace i ta rem emen das re la ti vas a gran des pro je tos de
im por tân cia na ci o nal. Só se ace i tam e re co nhe cem
como emen das de Co mis são – hou ve isso na dis cus -
são das emen das em co mis sões do Se na do – as que
tam bém pos sam ser pi co ta das, fra ci o na das, par ti lha -
das.

Cito o caso exem plar do rio São Fran cis co. Já
por duas ve zes me vi di an te des se pro ble ma, em
1996 e 1997, pre o cu pa do com a im plan ta ção da hi -
dro via do São Fran cis co, e o Par la men tar é im pe di do
de apre sen tar uma emen da que pos sa con tem plar os
re cur sos ne ces sá ri os para um gran de pro je to de im -
por tân cia na ci o nal.

Ago ra, vejo re pe tir-se esse mes mo fato, quan do
se tra ta da re vi ta li za ção do rio São Fran cis co. E me
dis se ram, pas mem Srªs e Srs. Se na do res, em uma
das co mis sões, que uma emen da para re for çar a do -
ta ção or ça men tá ria do Pro je to de Re vi ta li za ção do rio 
São Fran cis co, em que o Po der Exe cu ti vo pro pôs so -
men te mí se ros R$15 mi lhões, in su fi ci en tes para se -
quer ini ci ar qual quer ação con se qüen te e ob je ti va,
não é uma emen da na ci o nal, mes mo es tan do na ca -
te go ria in di ca da pelo pró prio Po der Exe cu ti vo como
um pro je to na ci o nal. E por que não é na ci o nal? Por -
que não pode ser fra ci o na do. Um pro je to que, na sua
in te gra li da de, vai ter um de ter mi na do im pac to ou efe i -
to, mas que não pode ser re par ti do.

O re sul ta do é que não po de mos ter in ge rên cia
na dis cus são dos gran des pro je tos: os es tra té gi cos,
os es tru tu ran tes, os que in te res sam ao pro ces so de
de sen vol vi men to do País. Cas tra-se a ini ci a ti va par la -
men tar. Esse é o fato con cre to e ob je ti vo que es ta mos 
ten do na ques tão do Orça men to Na ci o nal, na prá ti ca
da fe i tu ra do Orça men to pelo Con gres so Na ci o nal.



Ve nho à essa tri bu na, hoje, fa zer essa ad ver tên -
cia. Não te nho a pre ten são de mu dar a prá ti ca so zi -
nho, mas é pre ci so re gis trar, para que cons te dos
Ana is des ta Casa, a fim de que não pa re ça à so ci e da -
de que não há nin guém aten to, que não se está per -
ce ben do essa de te ri o ra ção, essa de gra da ção por que 
pas sa a prá ti ca de ela bo ra ção e de apre ci a ção do
Orça men to por par te do Con gres so Na ci o nal.

Faço essa ad ver tên cia de cons ciên cia mu i to
tran qüi la, por que, logo no iní cio do meu man da to no
Se na do, par ti ci pei da Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, e lá pro pus a
cri a ção de sub co mis são es pe ci al para ela bo rar um
novo pro je to, da nova Lei de Pla nos e Orça men tos.

A Lei nº 4.320, de 1964, pre ci sa ser atu a li za da.
Ela é uma irmã gê mea da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal e vai per mi tir que se re to me, no País, o pro ces -
so de pla ne ja men to. Esse Pro je to de Lei Com ple men -
tar, que to mou o nº 135, de 1996, tran si ta como ini ci a -
ti va da pró pria Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, re gu la o art.165, § 9º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Foi apro va do na Co mis são de
Fi nan ças da Câ ma ra dos De pu ta dos e re pou sa na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção da -
que la Casa. Se não for apre ci a do até o fi nal des ta Le -
gis la tu ra, irá para o Arqui vo. 

Ve jam, se nho ras e se nho res, o Le gis la ti vo se
que i xa do Exe cu ti vo, que faz ca mi nhar a sua agen da,
mas não va lo ri za o seu pró prio es pa ço. Para ga ran tir
a po lí ti ca de de sen vol vi men to no País, é pre ci so que
se faça uma nova lei que re gu le os Orça men tos pú bli -
cos, para que se re to me o pro ces so de pla ne ja men to,
já que o Orça men to é o pla no ope ra ti vo anu al. O
Orça men to não exis te ape nas para vi a bi li zar o va re jo.
De ou tro lado, há uma ou tra tese, para a qual tam bém
de ve mos es tar aten tos, cons tan te des te pro je to: a do
Orça men to Impo si ti vo. É pre ci so as se gu rar a exe cu -
ção do Orça men to. Além des se Pro je to de Lei Com -
ple men tar, que abran ge todo o âm bi to da po lí ti ca de
pla nos e or ça men tos, exis tem vá ri as ou tras al ter na ti -
vas, par ti cu lar men te nes ta Casa, vol ta das es pe ci fi ca -
men te para o Orça men to Impo si ti vo. De au to ria do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, por exem plo, há
a PEC nº 22, de 2000, que tran si ta em con jun to com
ini ci a ti vas dos Se na do res Pe dro Si mon e Iris Re zen -
de.

Na nova Lei de Orça men tos, pre vê-se que, para
a não exe cu ção de um pro je to, o Exe cu ti vo te ria que
man dar um pro je to de lei a esta Casa, para re vo gá-lo,
di zen do o por quê, fun da men tan do, ex pli can do as
suas ra zões, e não fi car ao seu ar bí trio, não fa zer
aque les pro je tos e obras que, mu i tas ve zes, sen do

im por tan tes, ter mi nam de i xa dos de lado para aten der 
às ne ces si da des da bar ga nha do va re jo.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ve nho à tri bu na, nes te dia, para di zer-lhes que o Con -
gres so Na ci o nal pre ci sa vol tar-se para as suas com -
pe tên ci as es sen ci a is e para o seu pa pel ins ti tu ci o nal,
a fim de for ta le cer e de con so li dar a de mo cra cia; não
cor rom pê-la e com pro me tê-la.

A fe i tu ra do Orça men to é hora de afir ma ção do
Po der Le gis la ti vo.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos che gan -
do ao fim de mais um ano. Sem dú vi da, um pe río do
ex tre ma men te di fí cil de tra du zir e que, cer ta men te,
en tra rá para a his tó ria pe las dra má ti cas ce nas de
des tru i ção do World Tra de Cen ter, mos tra das ao
vivo para todo o mun do, no dia 11 de se tem bro.

No pri me i ro ano do sé cu lo XXI, bi lhões de pes -
so as as sis ti ram, atô ni tas, ao ter ro ris mo pro ta go ni zan -
do um es pe tá cu lo sem igual na his tó ria da hu ma ni da -
de, que trou xe para o mun do real ima gens até en tão
só ex plo ra das na fic ção.

As mar cas de 2001 pros se gui rão por mu i tos
anos. Se ria mu i to bom se pu dés se mos di zer: ”Ufa!
Aca bou!“. Mas não po de mos. Um ano não ter mi na
como um fil me. Os aten ta dos do dia 11 de se tem bro
acir ra ram ve lhos ódi os e in ci ta ram o ra di ca lis mo. A
glo ba li za ção dos mer ca dos pre ci sa de um for te con -
tra pon to na po lí ti ca in ter na ci o nal que aju de a cons tru -
ir um mun do mais jus to e em paz.

Na po lí ti ca in ter na, 2001 tam bém foi um ano
mar can te. Co me çou em meio a uma acir ra da dis pu ta
pe las Pre si dên ci as do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra
dos De pu ta dos, con fli to que já re fle tia, con for me eu já 
ti nha dito des ta tri bu na, uma cri se den tro da base par -
la men tar do atu al Go ver no e que en vol veu esta Casa
em uma su ces são de fa tos sem pre ce den tes nos
seus 175 anos de his tó ria.

Pri me i ro, ti ve mos a cri se do pa i nel, que cul mi -
nou com a re nún cia dos Se na do res Anto nio Car los
Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da. Na se qüên cia, vi -
e ram o afas ta men to do car go do Pre si den te do Se na -
do, Se na dor Ja der Bar ba lho, e a sua re nún cia, re sul -
ta do de uma sé rie de de nún ci as que o en vol vi am. Um
ver da de i ro tur bi lhão que ab sor veu gran de par te da



ener gia dos Se na do res e pre ju di cou as vo ta ções pra -
ti ca men te du ran te todo o ano.

O Se na do cor tou na car ne e en fren tou os acon -
te ci men tos sem se es qui var ou bus car so lu ções que
aco mo das sem. Su pe rou mo men tos di fí ce is – é bom
que se diga – mas não con se guiu – e te mos que re co -
nhe cer – re to mar seu pa pel na con du ção dos des ti -
nos da po lí ti ca na ci o nal. A agen da do Con gres so Na -
ci o nal, e em es pe ci al do Se na do, so bre a qual tam -
bém teve gran de res pon sa bi li da de o Exe cu ti vo, con ti -
nu ou aquém das ne ces si da des re a is do País; mu i to
aquém.

Um ano in ten so; cu ri o sa men te, um ano in ten so
mas sem rumo, sem nor te. É la men tá vel, mas, nes se
pon to, 2001 se guiu o ca mi nho dos anos an te ri o res,
de 1999 e 2000. Va mos re pe tir o bor dão: ”O Bra sil
pre ci sa re to mar sua agen da de re for mas es tra té gi -
cas.“

O êxi to do Pla no Real, com o fim da es pi ral in fla -
ci o ná ria e a es ta bi li da de da mo e da, ofe re ceu à so ci e -
da de bra si le i ra a opor tu ni da de de di men si o nar cor re -
ta men te e en fren tar no vos e ve lhos pro ble mas es tru -
tu ra is que tra vam o de sen vol vi men to so ci al, eco nô mi -
co e po lí ti co do País. Aos pou cos, fo ram fi can do cla -
ras, para to dos nós bra si le i ros, as ne ces sá ri as mu -
dan ças que o caos in fla ci o ná rio ocul ta va.

Entre tan to, a par tir da se gun da me ta de do pri -
me i ro man da to do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so, a re e le i ção pas sou a ocu par o lu gar des sa
agen da nas pri o ri da des do Go ver no. Hou ve, de 1999
para cá, ini ci a ti vas im por tan tes, en tre as qua is se
des ta cam a Emen da Cons ti tu ci o nal da Sa ú de e a Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal, mas as re for mas de i xa -
ram de ocu par o cen tro das dis cus sões do Con gres so 
Na ci o nal e das ações do pró prio Po der Exe cu ti vo.

Em con se qüên cia, a ati vi da de po lí ti ca pa rou de
con du zir as mu dan ças para se tor nar re fém dos al tos
e ba i xos das con jun tu ras na ci o nal e in ter na ci o nal.
Pas sa mos a vi ver de cri ses pon tu a is e su ces si vas,
que re fle ti am a fal ta de re for mas es tru tu ra is e tam bém 
de po lí ti cas pú bli cas. O Go ver no e o Le gis la ti vo ti ve -
ram de ad mi nis trar as con se qüên ci as das cri ses em
vez de en fren tar as suas ca u sas. Uma ati vi da de – vol -
to a di zer – in ten sa, mas pou co pro du ti va e de pou cos
re sul ta dos.

Foi as sim na cri se en vol ven do, mu i to re cen te -
men te, as Po lí ci as es ta du a is e a gre ve dos pro fes so -
res das uni ver si da des fe de ra is. Exem pli fi can do, Sr.
Pre si den te, faço re fe rên cia a dois fa tos pró xi mos que
ain da es tão mu i to vi vos na me mó ria da opi nião pú bli -
ca bra si le i ra: a ques tão da se gu ran ça pú bli ca, que é
in dis so ciá vel da qua li da de e da ofer ta de ser vi ços

pelo Esta do, e a in te gra ção ur ba na e so ci al nas gran -
des ci da des bra si le i ras. Enquan to não avan çar mos
na for mu la ção e na im ple men ta ção de uma re for ma
ur ba na que mude a cena das ci da des em nos so País,
as de fi ciên ci as da se gu ran ça pú bli ca con ti nu a rão ex -
pos tas. Dis se um Ge ne ral, no ano pas sa do: ”O que
fal ta não é Exér ci to na rua, mas o Esta do na rua“. E,
quan do fal ta o Esta do, to mam con ta o cri me or ga ni za -
do e o nar co trá fi co. É o que es ta mos as sis tin do pelo
País afo ra.

No que tan ge aos pro fes so res uni ver si tá ri os, os
qua se seis me ses de gre ve re fle tem, na mi nha opi -
nião, a in de fi ni ção so bre o novo pa pel do sis te ma pú -
bli co de en si no su pe ri or e da uni ver si da de pú bli ca no
de sen vol vi men to na ci o nal e na for mu la ção de uma
po lí ti ca de Ciên cia e Tec no lo gia. Mais do que isso, ca -
rac te ri za cla ra men te a qua se com ple ta pa ra li sa ção
da re for ma do Esta do bra si le i ro.

De ve mos re co nhe cer que hou ve avan ços pon -
tu a is em 2001, en tre os qua is, Sr. Pre si den te, re gis -
tra-se a li mi ta ção do uso de me di das pro vi só ri as, o
Esta tu to das Ci da des, que cha mo de uma es pé cie de
ca i xa de fer ra men tas para ten tar re or ga ni zar o caos
ur ba no. Hou ve avan ços na apro va ção pela Câ ma ra
dos De pu ta dos da mu dan ça do con ce i to de imu ni da -
de par la men tar. São te mas que hi ber na ram lon ga -
men te à es pe ra de acor do e já en tra vam para o rol
das enig má ti cas in de fi ni ções da po lí ti ca na ci o nal, em
que to dos são a fa vor dos pro je tos, mas não há acor -
do para apro vá-los. Ora um de ta lhe di fi cul ta; ora a
con jun tu ra se apre sen ta des fa vo rá vel. Tudo aca ba fi -
can do como está, e o tema sai da pa u ta de dis cus são. 
Tra ta-se de uma es pé cie de es per te za con ser va do ra
que pri vi le gia o jogo da po lí ti ca de ba i xa qua li da de e
faz dele um ob je to, e um ob je ti vo cla ro, aci ma, evi den -
te men te, das mu dan ças efe ti vas na vida do País.

A re a ção in dig na da da opi nião pú bli ca com os
acon te ci men tos en vol ven do o Con gres so Na ci o nal,
no en tan to, cri a ram o am bi en te fa vo rá vel para a apro -
va ção, pelo me nos, des sas três pro pos tas ci ta das.
Fo ram, sem dú vi da, pon tos im por tan tes da po lí ti ca
em 2001.

Ou tros pro je tos, Sr. Pre si den te, não ti ve ram a
mes ma sor te. Avan ça ram, mas as pres sões do atra so 
e da tec no cra cia aca ba ram pre ju di can do a qua li da de
e o al can ce das mu dan ças. Cito, por exem plo, a Lei
das So ci e da des Anô ni mas, que, san ci o na da com 17
ve tos no úl ti mo dia 31 de ou tu bro, se re ve lou tí mi da. É
im por tan te di zer que a ci ta da lei for ta le ceu o pa pel re -
gu la dor da CVM (Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os),
mas de i xou a de se jar na pro te ção do aci o nis ta mi no ri -
tá rio, o que é fun da men tal para o for ta le ci men to do



mer ca do de ca pi ta is no nos so País. A dis cus são so -
bre a ta be la do Impos to de Ren da é ou tro pon to que
vem se ar ras tan do des ne ces sa ri a men te. O Go ver no
aca bou ad mi tin do o ób vio — a ne ces si da de de se dis -
cu tir a cor re ção —, mas con ti nua en ca ran do o as sun -
to pelo ân gu lo ex clu si vo e equi vo ca do da per da de ar -
re ca da ção. Temo que a ma i o ria go ver nis ta aca be
usan do o pou co tem po dis po ní vel para ne go ci ar e,
sob pres são, apro ve algo que de cep ci o ne o con jun to
da so ci e da de.

A fal ta de rumo evi den ci ou o tra ta men to dado à
ques tão do sa ne a men to no Con gres so Na ci o nal. O
Go ver no até nos sur pre en deu quan do apre sen tou
um pro je to de lei, ques ti o ná vel do pon to de vis ta da
cons ti tu ci o na li da de, que re ti ra va a ti tu la ri da de dos
mu ni cí pi os so bre o as sun to. Sur giu, en tão, a pos si bi -
li da de de um acor do na Câ ma ra dos De pu ta dos atra -
vés do subs ti tu ti vo do Re la tor, De pu ta do Adol fo Ma -
ri nho, que pro pu nha a dis tri bu i ção de res pon sa bi li -
da des en tre Esta dos e Mu ni cí pi os. O Go ver no mais
uma vez não teve pul so para li de rar e pa tro ci nar um
acor do. Inver teu-se a pri o ri da de na dis cus são. É in -
crí vel. O dé fi cit de sa ne a men to bá si co, que hoje cor -
res pon de a 50% dos do mi cí li os bra si le i ros (sem co -
le ta de es go to; não es tou fa lan do de tra ta men to de
es go to), de i xou de ser o cen tro do de ba te e o as sun to
foi mais uma vez adi a do.

Per de mos a opor tu ni da de de avan çar na re gu la -
men ta ção do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal. E so mos
um País onde o cus to do ca pi tal é dos mais ca ros do
mun do. Cré di to, que é fun da men tal ao de sen vol vi -
men to, é caro e não exis te para quem pre ci sa. A re for -
ma tri bu tá ria, mais uma vez, não con se guiu sair da
ga ve ta. Fi cou para trás o im por tan te pro je to de fi nan -
ci a men to pú bli co das cam pa nhas ele i to ra is. Frus trou
as ex pec ta ti vas o en vol vi men to do Le gis la ti vo na dis -
cus são da cri a ção da Alca, das ne go ci a ções no âm bi -
to da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio e no es tre i ta -
men to das re la ções do Mer co sul com a União Eu ro -
péia. Ou seja, foi mu i to tí mi da a nos sa par ti ci pa ção na 
área de co mér cio ex te ri or.

Estão pre vis tos para ocor rer, en tre 2002 e 2005, 
os lan ces de ci si vos de todo esse pro ces so de ex pan -
são do co mér cio ex te ri or. Se con si de rar mos a im por -
tân cia da ques tão tri bu tá ria e do cus to de cré di to para
a com pe ti ti vi da de do Bra sil, cons ta ta re mos que per -
de mos mu i to tem po para um país que não pode per -
dê-lo.

Sr. Pre si den te, em vez de es pe rar mos os re sul -
ta dos das ele i ções para de fi nir a nos sa in ser ção in ter -
na ci o nal, per gun to-me se não se ria mais pru den te

que bus cás se mos, des de já, uma po si ção res pal da da 
pe las di ver sas for ças po lí ti cas do País?

No cam po eco nô mi co fi cou cla ra a fal ta de um
pro je to que dê se qüên cia à es ta bi li da de da mo e da,
que to dos nós con si de ra mos mu i to im por tan te. Na ve -
ga mos pe las tur bu lên ci as da eco no mia in ter na ci o nal
como ver da de i ro bar co à de ri va, que ten ta ape nas so -
bre vi ver a tor men tas à es pe ra de que no vos ven tos o
re co lo que no rumo cer to.

No iní cio da ins ta bi li da de cam bi al ge ra da na es -
te i ra da cri se ar gen ti na, hou ve um erro na ad mi nis tra -
ção do câm bio, com o go ver no si na li zan do fra gi li da de
ao mer ca do e pa gan do alto pre ço para ten tar se gu rar
o dó lar. De po is atu ou, a bem da ver da de, de for ma
com pe ten te – pen so que nos so pa pel é ava li ar a
ques tão com mu i ta tran qüi li da de. Atu ou de for ma
com pe ten te no mo men to de re no var o acor do com o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e no mo men to de re -
du zir a li qui dez para con ter a es pe cu la ção com o dó -
lar. Mas foi obri ga do – o que é tris te – a sus ten tar uma
po lí ti ca in ter na de cu nho ab so lu ta men te re ces si vo,
me di an te a ma nu ten ção de ju ros al tos, ex tor si vos. Foi
a ad mi nis tra ção do pos sí vel, en quan to se adi a va o
en fren ta men to das fra gi li da des es tru tu ra is do País.

Por ser mos um país vul ne rá vel do pon to de vis ta 
ex ter no, so mos obri ga dos a for çar uma re ces são para 
se gu rar nos sas con tas, en quan to as gran des na ções
ado tam po lí ti cas anti-re ces si vas. Nos sa vul ne ra bi li da -
de re duz a mar gem de ma no bra da po lí ti ca eco nô mi -
ca. E isso está cada dia mais ní ti do e mais cla ro para
to dos nós bra si le i ros.

A ma nu ten ção das ta xas de ju ros pres si o na a
dí vi da pú bli ca in ter na, o que nos tem le va do a um de -
se qui lí brio tam bém cada dia mais cla ro e mais ní ti do.

Em re su mo, Sr. Pre si den te: não con so li da mos
os fun da men tos da eco no mia, ad mi nis tra mos no cur -
to pra zo e aca ba mos hi po te can do o nos so pró prio fu -
tu ro como na ção.

Além dis so, Sr. Pre si den te, o Bra sil vive uma cri -
se no abas te ci men to de ener gia, exem plo in ques ti o -
ná vel do aban do no da agen da es tra té gi ca do País;
uma cri se mais do que anun ci a da, ao con trá rio do que 
se dis se este ano. Os er ros no pro ces so de pri va ti za -
ção e re gu la men ta ção do se tor, a te i mo sia em pro mo -
ver cor tes fis ca is de for ma li ne ar e sem cri té ri os jun ta -
ram-se – e que ro re gis trar isso – a cer ta ina pe tên cia
ad mi nis tra ti va, que fi cou cla ra e evi den te nes se caso.

Sr. Pre si den te, o es for ço em pro mo ver mu dan -
ças foi sen do ar re fe ci do ao lon go do atu al Go ver no.
No iní cio do Pla no Real, no pri me i ro man da to, a for ça
pro ve ni en te do res pal do po pu lar de se qui li brou o jogo



na base de sus ten ta ção do Go ver no em prol das re -
for mas, o que foi mu i to bom. Aos pou cos, po rém, a
ma nu ten ção da ali an ça go ver na men tal e de sua base
de sus ten ta ção par la men tar pas sa ram a ser co bra -
das, ex pon do con tra di ções des tas com o pró prio pro -
gra ma de re for ma. Hou ve avan ços, mas o rit mo das
mu dan ças aca bou sen do mu i to len to. Já foi dito aqui,
só que ro re pe tir, eu mes mo já dis se vá ri as ve zes nes -
ta tri bu na: aca ba mos vi ven ci an do o pro ces so de um
Go ver no de qua tro anos em oito – a fra se não é mi -
nha, Sr. Pre si den te, eu ape nas a cito aqui para ilus trar 
o meu pro nun ci a men to. Aos pou cos, a opi nião pú bli ca 
per ce beu que o País per dia tem po, por que per deu o
pró prio rumo. Esse é o sen ti do do des con ten ta men to
ge ral. Nin guém de i xa de re co nhe cer as pec tos po si ti -
vos, se ria in ge nu i da de, se ria uma su per fi ci a li da de de
aná li se. Nin guém de i xa de re co nhe cer as pec tos po si -
ti vos, mas quer mu dan ças mais pro fun das e, além, de 
pro fun das, du ra dou ras, que se jam ca pa zes de mu dar
o País, de mudá-lo prin ci pal men te na área so ci al, di -
mi nu in do as de si gual da des en tre po bres e ri cos, en -
tre ne gros e bran cos e tam bém en tre as vá ri as re -
giões.

O Con gres so Na ci o nal pode con tri bu ir de ci si va -
men te para mu dar esse com por ta men to er rô neo da
po lí ti ca na ci o nal, e pode con tri bu ir in clu si ve no ano
que vem. É por isso que faço esse es for ço, nes te pro -
nun ci a men to, de ten tar sin te ti zar, ana li sar e dar con -
tri bu i ções.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor Pa -
u lo Har tung, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Con ce -
do um apar te ao Se na dor Tião Vi a na, com mu i to pra -
zer.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor Pa -
u lo Har tung, que ro, na ver da de, ex pres sar a mi nha
ale gria de ver a aná li se lú ci da e opor tu na que V. Exª
faz, cum prin do o seu pa pel par la men tar de fi nal de
ano, de ba lan ço de um pe río do le gis la ti vo. V. Exª ex -
põe aqui lo que é exa ta men te o sen ti men to de mu i tos
de nós Par la men ta res, da dis tân cia que exis te hoje
en tre o Go ver no e as ne ces si da des da po pu la ção
bra si le i ra. O Par la men to deve ou vir a so ci e da de bra si -
le i ra e de sem pe nhar o seu pa pel de tra du tor de um
de ba te na ci o nal, de pro po si tor de po lí ti cas mais cor -
re tas e da re for ma es tru tu ral que a so ci e da de me re ce. 
La men ta vel men te, con ti nu a mos en fra que ci dos, re -
féns do Po der Exe cu ti vo. Essa é uma cons ta ta ção
que pos so ob ser var no pro nun ci a men to de V. Exª,
com o que co mun go in te i ra men te. No tam-se mo men -
tos po si ti vos da vida pú bli ca des te País, como a re for -
ma apa ren te men te ne ces sá ria que se fez em re la ção

ao mo dus vi ven di, ao mo dus ope ran di da ges tão
pú bli ca. As su pe rin ten dên ci as re gi o na is fo ram subs ti -
tu í das pe las agên ci as, hou ve uma re for ma den tro dos 
mi nis té ri os. Obser va mos, no Orça men to Ge ral da
União, que a pro pos ta or ça men tá ria é de mais re cur -
sos, mas a prá ti ca vi vi da pe las agên ci as é, em re gra,
a ino pe rân cia. A Agên cia Na ci o nal de Águas, por
exem plo, fru to de uma re for mu la ção pri mo ro sa do
apa re lho de Esta do, está alo ja da onde era um res ta u -
ran te do an ti go SNI, to tal men te de sa pa re lha da e
alhe ia ao sen ti men to de pri o ri da de que de ve ria nor -
teá-la. Qu an do ana li sa mos a sa ú de, te mos de re co -
nhe cer, como V. Exª afir ma, o que há de bom na ges -
tão pú bli ca atu al. O Mi nis té rio da Sa ú de tem dado
uma con tri bu i ção efe ti va à re for ma es tru tu ral des se
se tor para o Bra sil. Tem uma per so na li da de ad mi nis -
tra ti va; in ter vém, de ci di da men te, nas gran des ne ces -
si da des e bus ca al can çar re sul ta dos. To da via, ve ri fi -
ca mos no Orça men to a re du ção de mais de R$1 bi -
lhão em sa ne a men to bá si co, au men to de in ves ti men -
tos na área hos pi ta lar, re du ção de in ves ti men tos na
área de imu no pre ven ção e ao com ba te das gran des
en de mi as. A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, por exem -
plo, está per den do R$800 mi lhões. Não dá para en -
ten der, por tan to, como po de mos de mons trar, numa
fase des sas, en fra que ci men to à pres são dos hos pi ta -
is bra si le i ros, por exem plo. Ora, é tão im por tan te a for -
ça que o Mi nis tro da Sa ú de al can çou no ce ná rio in ter -
na ci o nal, na de fe sa dos ge né ri cos, de au to no mia de
uma per so na li da de para o Bra sil. Foi uma po lí ti ca de
me di ca men tos que re per cu tiu mun do afo ra. Tor na -
mo-nos re féns do or ça men to. Pa re ce-me que exis te
uma pre o cu pa ção de trans for mar o Con gres so Na ci o -
nal em um am bi en te para a re e le i ção da ma i o ria da
base do Go ver no, em vez de um am bi en te de re for ma
do apa re lho es ta tal como um todo e do de ba te na ci o -
nal. Qu e ro elo gi ar o pro nun ci a men to que V. Exª faz.
Espe ro, sin ce ra men te, que esta Casa Le gis la ti va não
sir va ape nas para a re e le i ção de par la men ta res que
vêem o po der que tem o Con gres so bra si le i ro como
uma base ele i to ral para o pró xi mo ano. Não! Pre ci sa -
mos re for mar o Esta do bra si le i ro. Esta Casa tem um
pa pel fun da men tal. Pa ra béns.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Se na -
dor Tião Vi a na, agra de ço o seu apar te e o aco lho com 
pra zer. Seu apar te com ple men ta e dá mais con sis tên -
cia aos ar gu men tos que es tou usan do.

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

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Con ce -
do um apar te, com pra zer, ao Se na dor Anto nio Car los 
Va la da res, que me pe diu em se gun do lu gar.



O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Pa u lo Har tung, V. Exª, como sem pre, traz a
esta Casa gran des en si na men tos por meio de seu
dis cur so ar ti cu la do, que ana li sou a si tu a ção bra si le i -
ra, o que o Go ver no e o nos so Par la men to fi ze ram e
de i xa ram de fa zer. Enfim, V. Exª fez uma aná li se pro -
fun da da si tu a ção eco nô mi ca, po lí ti ca e so ci al do Bra -
sil, re ve lan do um co nhe ci men to que, aliás, é mo ti vo
de or gu lho para to dos nós, prin ci pal men te para aque -
les que fa zem par te do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro,
do qual V. Exª é um dos mem bros mais ilus tres e emi -
nen tes. Um dos pon tos, den tre tan tos que V. Exª re fe -
riu, é o do Sis te ma Fi nan ce i ro. Hoje, O Jor nal do Bra -
sil, pu bli cou que, de 363 em pre sas ana li sa das so bre
lu cro e ren ta bi li da de, ve ri fi cou-se que a ren ta bi li da de
mé dia das em pre sas bra si le i ras foi de 4,5%, en quan -
to que a ren ta bi li da de de 23 ban cos, tam bém ana li sa -
dos nes se es tu do, va ri ou de 37% a 22%. Isso sig ni fi ca 
que o ca pi tal pro du ti vo está sen do pe na li za do, en -
quan to o ca pi tal fi nan ce i ro está sen do pre mi a do. Se
for fe i to um es tu do mais pro fun do, ve ri fi ca re mos que
os ban cos es tão ga nhan do mu i to di nhe i ro não por que 
o apli ca ram na in dús tria, no co mér cio ou na agri cul tu -
ra, mas por que par ti ci pa ram da ci ran da fi nan ce i ra e
da pres ta ção de ser vi ços ca ros, im pon do ta xas ab -
sur das aos seus cli en tes. Por ou tro lado, en quan to se
dis cu te a re for mu la ção da CLT a todo cus to, que, se -
gun do o Go ver no, é um dos en tra ves para o de sen vol -
vi men to do nos so País, para o ple no em pre go, de ve -
ría mos es tar pre o cu pa dos não com a mu dan ça na le -
gis la ção tra ba lhis ta, por que mi lha res e mi lha res de
em pre sas sur gi ram nes te Bra sil, mi lha res e mi lha res
de em pre gos fo ram ge ra dos, não só nes sa épo ca de
cri se como em ou tras, e a CLT nun ca foi cul pa da dis -
so. A cul pa está, úni ca e ex clu si va men te, na po lí ti ca
eco nô mi ca. Te nho pre ga do o se guin te: em vez de mu -
dar mos a le gis la ção, a CLT, que vem sen do apli ca da
como pano de fun do, como ver da de i ra cul pa da do de -
sem pre go no País, de ve ría mos fa zer, para dar um
alen to aos 16 mi lhões de de sem pre ga dos, uma mo di -
fi ca ção na po lí ti ca eco nô mi ca. Como V. Exª as si na lou, 
va mos ba i xar os ju ros, fa zer uma re for ma tri bu tá ria, e
não ado tar pen du ri ca lhos, como a CPMF e ou tras
con tri bu i ções so ci a is, que hoje tor na ram a União qua -
se que dona de to dos os re cur sos do País. Qu an do se 
fez a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, o que se que ria
era a des cen tra li za ção dos re cur sos por meio dos
Esta dos e Mu ni cí pi os. To da via, com a im po si ção de
con tri bu i ções al tís si mas por par te da União, o Go ver -
no Fe de ral fi cou com a ma i or par te dos re cur sos da
ar re ca da ção do País para des ti ná-los ao ca pi tal in ter -
na ci o nal, ao pa ga men to da dí vi da ex ter na, o que vem

pre ju di can do nos so de sen vol vi men to. Por tan to, es tou 
in te i ra men te de acor do com o dis cur so de V. Exª. Qu -
an do a dis cus são da CLT vier para esta Casa, va mos
apre go ar isso e exi gir do Go ver no uma to ma da de po -
si ção, para que a eco no mia do País so fra pro fun da
trans for ma ção por meio da pre ga ção de V. Exª em
seu dis cur so.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, agra de ço o apar te,
par ti cu lar men te as ge ne ro sas con si de ra ções que V.
Exª fez à mi nha pes soa. Aco lho o apar te, que ca mi -
nha no sen ti do do meu pro nun ci a men to e re for ça as
idéi as que de fen di aqui até o mo men to pre sen te.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Con ce -
do, com ca ri nho, um apar te ao Se na dor Lind berg
Cury, dig no re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Pa -
u lo Har tung, é com imen sa sa tis fa ção que re gis tro o
ba lan ço que V. Exª faz so bre os tra ba lhos do Se na do
no trans cor rer do ano de 2001. Na ver da de, V. Exª to -
cou bem no cer ne da ques tão quan do fez re fe rên cia
ao aten ta do às tor res gê me as no dia 11 de se tem bro.
Hou ve enor me trans for ma ção no mun do. A par tir des -
sa ca tás tro fe, pu de mos ob ser var que o pa pel na eco -
no mia do mun do tam bém so freu trans for ma ção e nos
trou xe al gu mas li ções que de ve ri am ser ana li sa das e
re fle ti das com ma i or pro fun di da de. Por exem plo, que
aten ta dos des sa na tu re za ja ma is po de ri am ser re pe -
ti dos. Por ou tro lado, deu a de mons tra ção de que a
ma i or po tên cia do mun do tam bém é vul ne rá vel e pre -
ci sa, às ve zes, vol tar a aten ção para o mun do po bre
que exis te ao seu lado. Acre di to que as gran des au to -
ri da des que do mi nam a eco no mia mun di al es tão pen -
san do nis so. O re fle xo foi jus ta men te na Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio, quan do se fa lou na que bra da
pa ten te. O Se na dor Tião Vi a na já fez uma abor da gem 
so bre o as sun to. Tam bém hou ve gran de trans for ma -
ção no que diz res pe i to à nos sa ex por ta ção. Com a
que bra do sub sí dio agrí co la da Fran ça, au to má ti ca e
gra da ti va men te va mos acom pa nhan do o mer ca do.
Por ou tro lado, nes sa re fe rên cia que V. Exª faz aos
gran des acon te ci men tos do Se na do, o que te mos a
con fir mar é o que já foi dito pe los que nos an te ce de -
ram. O fato po lí ti co sem pre pre va le ce so bre o eco nô -
mi co, e o Ple ná rio do Se na do acom pa nhou essa tu -
mul tu a da si tu a ção das cas sa ções, dos afas ta men tos
– o Pre si den te do Se na do foi afas ta do, con clu í mos a
CPI do Fu te bol, que deve fi car como um mar co das
gran des con quis tas dos tra ba lhos do Se na do. A re for -
ma tri bu tá ria é da ma i or im por tân cia. Não po de mos



par ti ci par de um mun do glo ba li za do, com pe ti ti va men -
te, se não ti ver mos um or ga nis mo con tro la dor da re -
for ma tri bu tá ria. Espe ra mos que essa re for ma te nha
uma es tru tu ra tri bu tá ria sim pli fi ca da como a dos de -
ma is pa í ses. Nes se caso, eu gos ta ria de apro ve i tar o
en se jo e con vi dar a to dos para que, de po is de ama -
nhã, te nha mos nós um en con tro com o Prof. Mar cos
Sin tra – es ta mos iden ti fi ca dos com o lan ça men to do
Impos to Úni co Fe de ral – na área de cul tu ra da Câ ma -
ra Fe de ral às 12 ho ras e 30 mi nu tos. Quem sabe não
se ria este o mo men to de re fle tir mos so bre a ques tão? 
Agra de ço o apar te con ce di do por V. Exª, a quem pa ra -
be ni zo pelo tra ba lho re a li za do, tra zen do um re la to su -
cin to, po rém com ple to, so bre as ati vi da des do Se na -
do. Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB –  ES) – Se na -
dor Lind berg Cury, agra de ço o apar te.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB –  RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (PSB –  ES) – Per -
gun to ao Pre si den te se pos so con ce der o apar te ao
Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cer ta -
men te.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB –  ES) – Se na -
dor Artur da Tá vo la, con ce do o apar te a V. Exª com
mu i ta hon ra.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB –  RJ) – Sr.
Pre si den te, mu i to obri ga do. Sr. Se na dor Pa u lo Har -
tung, ou vin do V. Exª, eu me lem bro de Vi ní ci us de Mo -
ra es e Tom Jo bim, numa can ção imor tal que diz: ”Se
to dos fos sem igua is a você, que ma ra vi lha vi ver“. Re -
ce ber uma opo si ção do ní vel da de V. Exª é re al men te
hon ro so para qual quer go ver no, no Bra sil ou em qual -
quer país. V. Exª está subs ti tu in do ofen sas, xin ga men -
tos, in sul tos, sus pe i ções por ar gu men tos, mu i tos dos
qua is es bar ram em con tra-ar gu men tos, mas ar gu -
men tos. La men ta vel men te, eu atra pa lha ria o tem po
de V. Exª se fos se ten tar, como Lí der do Go ver no, res -
pon der ao que V. Exª diz e não gos ta ria de fazê-lo.
Ape nas, como todo dis cur so lú ci do e ló gi co, ele de -
man da uma ace i ta ção das pre mis sas. É onde eu não
con cor do com V. Exª, por que jus ta men te nas pre mis -
sas está o nos so pon to de vis ta di fe ren te. Ao con trá rio 
de V. Exª, em um ano de cri se, em que o Ja pão cres -
ceu 1%, os Esta dos Uni dos cres ce ram apro xi ma da -
men te 1,5%, a Eu ro pa cres ceu en tre 1% e 1,5%, o
Bra sil vai cres cer, no mí ni mo, 2%, com to das es sas
cri ses. Além dis so, há uma pro gra ma ção so ci al em
mar cha, ab so lu ta men te úni ca. E se in ves te, hoje, na
ação so ci al o que nun ca se in ves tiu em ne nhum mo -

men to da his tó ria bra si le i ra. O apar te do Se na dor
Tião Vi a na no to can te à sa ú de é ape nas um pe que no
exem plo des se es for ço de in ves ti men to na for ma ção
de qua dros. Por isso, pos so lhe di zer que nós, di fe ren -
te men te do que V. Exª afir ma nas pre mis sas, e não na
bri lhan tís si ma ar gu men ta ção, es ta mos con so li dan do
os fun da men tos da eco no mia e ga ran tin do o fu tu ro. A
re for ma tri bu tá ria ne ces sá ria não vem, em pri me i ro
lu gar, por que cada eco no mis ta tem uma re for ma tri -
bu tá ria na ca be ça. O Con gres so não avan ça nes sa
ma té ria por essa ra zão. Pior do que isso é que ain da
não há a lu ci dez de con si de rar que é um erro gra vís si -
mo fa zer re for ma tri bu tá ria na Cons ti tu i ção, pois, na
Car ta Mag na, a re for ma tri bu tá ria de ve ria ater-se a
qua tro ou cin co li nhas mes tras ge ra is do pro ces so tri -
bu tá rio, abrin do-se o Esta do à dis cus são tri bu tá ria
con cre ta na lei, pela na tu re za exa ta men te vo lá til,
trans for ma do ra, mu tan te da ques tão dos im pos tos.
Fico a pen sar, ape nas para con clu ir mi nha in ter ven -
ção, agra de cen do-lhe mu i to a com pre en são, como
vai ser di fí cil para V. Exª dis cu tir eco no mia com o can -
di da to a Pre si den te da Re pú bli ca de seu Par ti do, o
quan to essa lu ci dez, o bom-sen so e o sen so de ar gu -
men ta ção vão es bar rar numa pre ga ção que até ago ra 
só foi de in sul tos, ofen sas; en fim, ma té ria pi ro téc ni ca
para gáu dio das fra ses re co lhi das a cada se ma na nas 
re vis tas se ma na is. Se gu ra men te, um dis cur so sé rio
como o de V. Exª não ob te rá, in fe liz men te – isso é
opo si ção para va ler , a re per cus são que, mu i tas ve -
zes, as fra ses sol tas do can di da to a Pre si den te da
Re pú bli ca do Par ti do de V. Exª ob tém. Mas, acre di to
que, com a pa ciên cia de que V. Exª é pos su í do e ba fe -
ja do pe los dons do seu Esta do, ou seja, pe los dons do 
Espí ri to San to, pos sa V. Exª con ven cê-lo de te ses
eco nô mi cas co lo ca das com tan ta pre ci são por V. Exª.
Pa ra béns a V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB –  ES) – Se na -
dor Artur da Tá vo la, an tes de mais nada, gos ta ria de
re gis trar o ca ri nho e o res pe i to que eu nu tro por V. Exª, 
pela sua in te li gên cia e pelo seu bri lhan tis mo, e não
meu. Um pou co Se na dor, um pou co es cri tor, um pou -
co po e ta, V. Exª é ad mi ra do e res pe i ta do por to dos
nós. Por isso, apa nha rei da co lo ca ção de V. Exª tudo,
me nos a pro vo ca ção. Essa, eu de i xa rei de lado.

Acre di to que, quan do V. Exª cri ti ca de ba te na
pre mis sa, V. Exª se equi vo ca, por que o Go ver no afir -
mou, no iní cio do ano, pe las pa la vras do Mi nis tro Pe -
dro Ma lan e pe las pa la vras do Pre si den te do Ban co
Cen tral  que é um fun ci o ná rio pú bli co, por quem, tam -
bém, te nho gran de ad mi ra ção , Dr. Armí nio Fra ga,
que o País cres ce ria 4%, 4,5%, tal vez mais. Por que
não cres ceu?



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu pe di -
ria a V. Exª, Se na dor Pa u lo Har tung, que con clu ís se o
seu pro nun ci a men to, que está ul tra pas sa do qua se o
do bro do pra zo re gi men tal.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB –  ES) – Vou
con clu ir, Sr. Pre si den te.

Por que não cres ceu? Não cres ceu pela bru tal
vul ne ra bi li da de ex ter na da nos sa eco no mia e pela cri -
se ener gé ti ca. Não te nho tem po para de ba ter essa
ques tão com pro fun di da de, fi ca rá para ou tra opor tu -
ni da de. 

Se V. Exª me con ce der mais al guns mi nu tos,
pas sa rei para a con clu são do pro nun ci a men to, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço a V.
Exª a ma i or bre vi da de pos sí vel.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB –  ES) – Sr. Pre -
si den te, o Con gres so Na ci o nal pode con tri bu ir de ci si -
va men te para mu dar esse com por ta men to er rô neo
da po lí ti ca na ci o nal no ano que vem. Para isso, de ve -
mos ten tar es tru tu rar uma agen da mí ni ma de re for -
mas, com pa tí vel com as pe cu li a ri da des de um ano
em que será na tu ral um ma i or com pro me ti men to dos
Par la men ta res com as suas res pec ti vas ba ses, em
fun ção do pro ces so ele i to ral. No pró xi mo ano, en tre -
tan to, po de mos lan çar as ba ses efe ti vas da re to ma da
de uma agen da es tra té gi ca, não por este, mas pelo
pró xi mo go ver no, sem que isso sig ni fi que adi ar de ci -
sões im por tan tes até 2003.

Sr. Pre si den te, agra de ço a pa ciên cia e a to le rân -
cia de V. Exª para com este ora dor que fi cou na tri bu -
na um tem po ex ces si vo.

Re que i ro a V. Exª que con si de re como lido o fi -
nal do meu pro nun ci a men to. 

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, A CONCLUSÃO
DO DISCURSO DO SR. SENADOR PAULO
HARTUNG.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – O Con -
gres so Na ci o nal pode con tri bu ir de ci si va men te para
mu dar esse com por ta men to er rô neo da po lí ti ca na ci -
o nal no ano que vem. Para isso, de ve mos es tru tu rar
uma agen da mí ni ma de re for mas, com pa tí vel com as
pe cu li a ri da des de um ano, em que era na tu ral um ma -
i or com pro me ti men to dos par la men ta res com as ele i -
ções. O pró xi mo ano, en tre tan to, po de rá lan çar as ba -
ses efe ti vas da re to ma da de uma agen da es tra té gi ca
pelo pró xi mo go ver no, sem que isso sig ni fi que adi ar
de ci sões im por tan tes até 2003.

Qu al quer que ve nha ser o go ver no, ele terá ne -
ces sa ri a men te de fa zer a re for ma tri bu tá ria. Por que
não ini ciá-la já? Po de re mos uti li zar a dis cus são so bre 
a pror ro ga ção da CPMF para lan çar ba ses só li das de
uma re for ma tri bu tá ria que seja im ple men ta da no iní -
cio do pró xi mo go ver no. 

No mes mo con jun to, te re mos ain da a dis cus são
da le gis la ção do ICMS so bre com bus tí ve is e lu bri fi -
can tes, ten do em vis ta a aber tu ra de im por ta ções no
se tor.

Não há ra zão para se adi ar a bus ca de uma
nova po lí ti ca de sa ne a men to bá si co para o País. Por
que não avan çar na dis cus são so bre a re for ma ur ba -
na? Nes te sen ti do, o Se na do po de ria pa tro ci nar uma
am pla dis cus são so bre o ar ran jo ins ti tu ci o nal das
gran des ci da des bra si le i ras e re giões me tro po li ta nas
ain da no pri me i ro se mes tre de 2002.

Na agen da in clui-se a apro va ção em dois tur nos 
pelo Se na do das mu dan ças no con ce i to de imu ni da -
de par la men tar. Se ria a co ro a ção do es for ço re a li za -
do em 2001, no sen ti do de apri mo rar o có di go de éti -
ca da atu a ção dos par la men ta res.

 O Con gres so e o Exe cu ti vo, as for ças da sus -
ten ta ção do Go ver no e a opo si ção po de ri am tra çar
um en ten di men to mí ni mo so bre as po si ções bra si le i -
ras nas ne go ci a ções da ALCA, da OMC e do Mer co -
sul com a União Eu ro péia. Ao mes mo tem po, avan ça -
ri am rumo a uma le gis la ção que des se su por te a uma
nova po lí ti ca in dus tri al e de co mér cio ex te ri or, e no
aper fe i ço a men to da Lei das So ci e da des Anô ni mas. 

É per fe i ta men te pos sí vel avan çar com o for ta le -
ci men to do Sis te ma Fi nan ce i ro, por meio de uma re -
gu la men ta ção com par ti lha da e com a ma nu ten ção de 
al guns itens em dis cus são. Há, po rém, te mas que de -
ve ri am ser evi ta dos. É o caso da dis cus são so bre a in -
de pen dên cia do Ban co Cen tral. Do tar a di re to ria do
BC de um man da to an tes das ele i ções, in de pen den te
das boas in ten ções, so a ria sem pre como uma des -
con fi an ça quan to aos re sul ta dos das ur nas no pró xi -
mo ano.

O Se na do e a Câ ma ra de ve ri am to mar a ini ci a ti -
va de con ver sar com o Exe cu ti vo, atra vés de suas li -
de ran ças, para es ta be le cer uma agen da mí ni ma para 
2002. Um acor do, que ga ran ta o que será en ca mi nha -
do, sem que isso sig ni fi que qual quer com pro mis so ou 
con cor dân cia po lí ti ca pré via quan to às de li be ra ções. 

Se ria uma pro va de ma tu ri da de po lí ti ca. For ta le -
ce ria as ins ti tu i ções e fa ci li ta ria a ta re fa do fu tu ro go -
ver no na re to ma da de uma agen da de re for mas es -
tru tu ra is para o País.



Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har -
tung, 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. Ra mez Te -
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do, de acor do com o Re gi men to Inter no da 
Casa.

Con ce de rei a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer -
nan des, por per mu ta com o Se na dor Ge ral do Cân di -
do, e, logo a se guir, de for ma in ter ca la da, con ce de re -
mos a pa la vra aos ora do res ins cri tos para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel. É a me lhor for ma de con du zir mos
os tra ba lhos.

Com a pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des,
pelo pra zo re gi men tal de vin te mi nu tos. 

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –  RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te iní -
cio de de zem bro, duas no tí ci as de jor na is es tam pam
um gran de pro ble ma que o Bra sil vive, tão pre o cu pan -
te quan to a cor rup ção, a cas sa ção de di re i tos dos tra -
ba lha do res pelo des mon te da CLT e o cres ci men to da 
vi o lên cia, so men te para ilus trar al guns.

Falo dos re sul ta dos di vul ga dos pelo Mi nis té rio
da Edu ca ção so bre os dois tes tes, um na ci o nal e ou -
tro in ter na ci o nal, apli ca dos aos es tu dan tes bra si le i -
ros, cu jos re sul ta dos não fo ram nada fa vo rá ve is. 

A dí vi da do Go ver no para com o povo no que
tan ge à edu ca ção, em que pese o alar de da in ten sa
pro pa gan da ofi ci al, está mu i to lon ge de ser sal da da. A 
edu ca ção ain da con fi gu ra um ce ná rio trá gi co emol du -
ra do por ar gu men tos, des cul pas, trans fe rên cia de
res pon sa bi li da des e ex pli ca ções nem um pou co con -
vin cen tes, que tan gem a hi po cri sia e a po li ti ca gem.

A pri me i ra ava li a ção a que me re fi ro, le va da a
cabo pelo Exa me Na ci o nal do Ensi no Mé dio – ENEM, 
in di ca que a nota mé dia ob ti da pe los es tu dan tes bra -
si le i ros, numa es ca la to ma da de zero a cem, caiu de
51,85 para 40,6 em 2001. A ou tra ava li a ção, con du zi -
da pelo Pro gra ma Inter na ci o nal de Ava li a ção de Alu -
nos – PISA, re ve lou que os es tu dan tes bra si le i ros ob -
ti ve ram a pior clas si fi ca ção den tre os 32 pa í ses em
que os tes tes fo ram apli ca dos. Con du zi da pela Orga -
ni za ção para a Co o pe ra ção e De sen vol vi men to Eco -
nô mi co – OCDE, a ava li a ção efe tu a da no ano 2000
me diu o de sem pe nho de 4.800 alu nos bra si le i ros de
es co las pú bli cas e pri va das com ida de 15 anos en tre

es tu dan tes de 29 pa í ses que in te gram a en ti da de e
mais três con vi da dos: Bra sil, Le tô nia e Rús sia.

No que con cer ne à ca pa ci da de de le i tu ra, fo ram
ava li a dos 265 mil alu nos, to dos de 15 anos de ida de.
Srªs e Srs. Se na do res, os alu nos bra si le i ros fo ram
clas si fi ca dos como anal fa be tos fun ci o na is, ou seja,
ca pa zes de iden ti fi car le tras, pa la vras e fra ses, sem,
con tu do, com pre en der o que es tão len do.

O Bra sil foi, as sim, re pro va do na pri me i ra ava li a -
ção in ter na ci o nal a que fo ram sub me ti dos os es tu -
dan tes do Ensi no Bá si co – ava li a ção de jo vens de 15
anos com o ob je ti vo de ve ri fi car o pre pa ro es co lar di -
an te dos de sa fi os que te rão de en fren tar pela fren te,
na vida adul ta.

As es ta tís ti cas in di cam que, no Bra sil, mais da
me ta de das cri an ças de 4 a 6 anos não fre qüen tam a
Pré-Esco la; 8,5 mi lhões en tre 7 e 18 anos ain da es tão 
fora de sala de aula; me nos de 7,5% têm aces so ao
en si no su pe ri or, sem de i xar de re gis trar os da dos
alar man tes dos 17 mi lhões de anal fa be tos e dos 30
mi lhões de anal fa be tos fun ci o na is.

As re for mas do en si no e as mo di fi ca ções con -
du zi das pelo Go ver no bra si le i ro pro ces sam-se se -
gun do uma abor da gem de pre do mi nân cia quan ti ta ti -
va. Edu ca ção, po rém, Srs. Par la men ta res, se faz com
quan ti da de e qua li da de, com a va lo ri za ção dos pro fis -
si o na is, com re cur sos hu ma nos e ma te ri a is e prin ci -
pal men te com in ser ção so ci al e dis tri bu i ção de jus ti ça 
que vi a bi li zem um pa ta mar bá si co de qua li da de de
vida de modo a per mi tir a trans mis são e a ab sor ção
dos co nhe ci men tos.

Dos es tu dan tes bra si le i ros ava li a dos na pes qui -
sa in ter na ci o nal, 33% con se gui ram atin gir o ní vel 1 do 
tes te, isto é, lo ca li zam in for ma ções num tex to e re co -
nhe cem o tema prin ci pal, mas não con se guem de du -
zir, com pa rar e ava li ar a idéia trans mi ti da, sig ni fi can -
do que apre sen tam uma com pre en são li mi ta da e in -
su fi ci en te do que lêem.

É im por tan te re gis trar que me ta de dos alu nos
bra si le i ros de 15 anos, sub me ti dos à ava li a ção, fre -
qüen tam a 7ª sé rie ou a 8ª sé rie, quan do, pela ida de,
já de ve ri am ter con clu í do o Ensi no Mé dio. Esse fato
com pro va que um dos ma les da edu ca ção bra si le i ra
con ti nua sen do a de fa sa gem ida de/sé rie.

O Mi nis tro da Edu ca ção apon ta que a re pe tên -
cia foi pre pon de ran te para o mal de sem pe nho dos es -
tu dan tes ava li a dos, sem, con tu do, in di car de ma ne i ra
cla ra e mais con cre ta as me di das que o Go ver no Fe -



de ral re al men te to mou para de be lar o pro ble ma. Por -
tan to, edu ca ção não é ape nas ma trí cu la, mas tam -
bém per ma nên cia, aces so, êxi to e qua li da de do co -
nhe ci men to.

Após o alar man te re sul ta do das ava li a ções, o
Go ver no pre ten de afas tar, de cer ta for ma, a sua res -
pon sa bi li da de com a li ga ção de que to dos os ou tros
pa í ses en vol vi dos na pes qui sa são de sen vol vi dos.
Ora, con ve nha mos, Srs. Par la men ta res, pelo tan to
que o Go ver no gas ta em pro pa gan da, pelo tan to que
se ouve de dis cur so ofi ci al, pe las ma ni fes tas pre ten -
sões do ti tu lar da Pas ta de Edu ca ção, era de se es pe -
rar, no mí ni mo, que, após sete anos des te Go ver no,
al gu mas das ques tões bá si cas e fun da men ta is, como 
a ques tão da re pe tên cia, a qua li da de do en si no e a
va lo ri za ção dos tra ba lha do res de edu ca ção, já es ti -
ves sem, no mí ni mo, equa ci o na das, de modo a ge rar
re sul ta dos me nos amar gos do que a im pren sa na ci o -
nal e os re la tó ri os di vul ga ram.

Bons re sul ta dos, con tu do, só po dem ser ob ti -
dos, uma vez que te nha mos pro fes so res em sala de
aula, per ce ben do re mu ne ra ção dig na. Não é o que se 
vê. O Go ver no, por exem plo, tra tou com re vol tan te
des ca so os pro fes so res das ins ti tu i ções fe de ra is de
en si no, em gre ve por mais de cem dias, in clu si ve com
sa lá ri os cor ta dos. Bons re sul ta dos só po dem ser ob ti -
dos com apo io a ci en tis tas, pes qui sa do res e pro fes -
so res, que te nham re co nhe ci men to de seu tra ba lho,
ao in vés de se rem iro ni ca men te des res pe i ta dos e tra -
ta dos como co i ta dos, como o fo ram re cen te men te
pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Bons re sul ta dos, por -
tan to, con se guem-se com tra ta men to mu i to di fe ren te
do que vem sen do dis pen sa do pelo Go ver no Fe de ral
aos alu nos e pro fis si o na is de edu ca ção.

Se a ba i xa clas si fi ca ção de nos sos es tu dan tes
nos pre o cu pa, ca u sam-nos pro fun da in dig na ção as
jus ti fi ca ti vas e a re sig na ção das au to ri da des, como as 
ma ni fes ta das pelo Mi nis tro da Edu ca ção, quan do afir -
mou: ”Não há ne nhu ma sur pre sa nos re sul ta dos.
Esta mos atra sa dos, por que his to ri ca men te sem pre
fo mos. Os re sul ta dos po de ri am ser pi o res. Espe ra va
um re sul ta do pior. A es co la bra si le i ra não sabe en si -
nar a ler, e pon to“.

Di an te de tais afir ma ções, ques ti o na mos se o
pon to fi nal é a ano ta ção mais ade qua da, ou se a fra se 
é de ser com ple ta da com a re ve la ção da par ce la sig -
ni fi ca ti va de omis são, des le i xo e ir res pon sa bi li da de
das ações edu ca ci o na is im ple men ta das por este Go -
ver no.

Se nho ras e se nho res, quan to à pro va re a li za da
pelo MEC, o Exa me Na ci o nal do Ensi no Mé dio –
ENEEM –, des te ano de 2001, o re sul ta do foi pior do
que o do ano pas sa do. A mé dia da pro va ob je ti va des -
pen cou de 51,85, para 40,56; a mé dia da re da ção, de
60,87, para 54,58. Além dis so, 57% dos par ti ci pan tes
fo ram re pro va dos na par te ob je ti va, que, to dos sa -
bem, é usa da como op ção para ves ti bu lar, em 296
ins ti tu i ções de en si no su pe ri or. Cin qüen ta e sete por
cen to dos alu nos fo ram re pro va dos por que atin gi ram,
no má xi mo, 40 pon tos, o in su fi ci en te para se rem con -
si de ra dos apro va dos.

No va men te, a que da das no tas tem jus ti fi ca ti vas 
e trans fe rên cia de res pon sa bi li da des es tam pa das
nas de cla ra ções das au to ri da des go ver na men ta is.
”Não me sur pre en di com o re sul ta do“, re pe tiu o Mi nis -
tro da Edu ca ção. ”A mu dan ça de per fil dos par ti ci pan -
tes tam bém é uma ca u sa. Os alu nos pre ci sam ler
mais. A re a li da de edu ca ci o nal não é di fe ren te da re a -
li da de so ci al. No ano pas sa do, fo ram cer ca de 300 mil
alu nos. Nes te ano, fo ram 1,2 mi lhão de alu nos. Nes te
ano, hou ve gran de par ti ci pa ção de alu nos de es co las
pú bli cas e pro ve ni en tes de fa mí li as de ba i xa ren da“. E 
ain da dis se o Mi nis tro: ”Esta mos bo tan do a nu a re a li -
da de bra si le i ra que re fle te a ex clu são so ci al“. E mais:
”A for ma de se eli mi nar a ex clu são so ci al e me lho rar o 
de sem pe nho dos alu nos é ofe re cer es co las pú bli cas
de qua li da de, in ten si fi car pro gra mas de le i tu ra e a ca -
pa ci ta ção dos do cen tes“.

Ora, Srs. e Sr.ªs Se na do ras, com cer te za não fa -
re mos a sim ples le i tu ra des sas afir ma ções, por que,
como pes so as al fa be ti za das, sa be mos ra zo a vel men -
te in ter pre tar, com pa rar e con clu ir e, por tan to, va mos
re gis trar aqui al gu mas de du ções ex tra í das das pró -
pri as pa la vras do Mi nis tro da Edu ca ção.

Se gun do as afir ma ções do ti tu lar da Pas ta, a
res pon sa bi li da de é da es co la, dos pro fes so res, da
cul tu ra da re pro va ção e da po bre za do povo.

Cabe in da gar: será que o povo não lê por que
não quer ou por que não de se ja ter aces so aos me i os
mo der nos de co mu ni ca ção? Ou é por que, na ver da -
de, ao povo só res ta a op ção de sin to ni zar um ra di nho 
de pi lha ou a tevê em dois ca na is da gran de im pren sa
bra si le i ra, em pro gra mas, onde os ame ri ca nos são
sem pre he róis, onde os pro ble mas das fa mí li as, dos
fi lhos, dos pais e das tra i ções con ju ga is são re sol vi -
dos na base da agres são; ca na is, pro gra mas onde
são exi bi das mi ra cu lo sas pos si bi li da des de en ri que ci -



men to fá cil, apre sen ta dos em pro gra mas de pés si ma
qua li da de.

As fa mí li as po bres des te País, de onde pro vêm
a gran de ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra, não fre -
qüen tam ci ne ma, te a tro, não vi a jam nem com pram
jor na is ou li vros, e seus fi lhos es tão pre des ti na dos a
es tu dar em es co las de ba i xa qua li da de. Essa é a tese
de fen di da pelo Mi nis tro da Edu ca ção.

Por ou tro lado, o Mi nis tro de cla ra que o fra cas so
da ava li a ção é res pon sa bi li da de dos pro fes so res,
por que, se gun do o ju í zo do Go ver no Fe de ral, os pro -
fes so res são in com pe ten tes e não con se guem mu dar 
o qua dro da pre ca ri e da de do en si no e da de fi ciên cia
da apren di za gem.

Ele men to mais cru el da aná li se fe i ta pelo MEC,
na mi nha ava li a ção, é atri bu ir os re sul ta dos ne ga ti vos
à con di ção fi nan ce i ra dos alu nos. Os po bres, alu nos
pro ve ni en tes da es co la pú bli ca, por tan to, de res pon -
sa bi li da de do Go ver no, têm o pior de sem pe nho.

É im por tan te re gis trar aqui de cla ra ções de um
dos três alu nos clas si fi ca dos em pri me i ro lu gar na
ava li a ção – diga-se de pas sa gem, os três de es co la
par ti cu lar –, com nota má xi ma em re da ção: ”Meus
pro fes so res in cen ti vam o ra ci o cí nio. Te mos até aula
de fi lo so fia“. Nes se pon to, re cu pe ra mos o tem po em
que o Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu ta dos vo -
ta ram pro je to que in clu ía no cur rí cu lo do en si no mé -
dio as dis ci pli nas de fi lo so fia e so ci o lo gia. Cabe re al -
çar, sim, que o pró prio es tu dan te en fa ti za a im por tân -
cia do en si no da fi lo so fia, ao con trá rio do que o pró -
prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so fez
quan do ve tou o pro je to apro va do pelo Con gres so Na -
ci o nal. Era a for ma de to das as es co las bra si le i ras
tam bém ofe re ce rem dis ci pli nas for ma do ras de cons -
ciên cia e de ci da da nia. E, as sim, alu nos po bres e ri -
cos te ri am me lho res opor tu ni da des.

O alu no en tre vis ta do tam bém res sal tou a ne -
ces si da de de sa ber re la ci o nar o que se apren de na
es co la com o mun do, afir ma ção bas tan te opor tu na,
que tra duz um dos prin cí pi os da es co la-ci da dã, pela
qual es ta mos lu tan do há tan to tem po.

Os alu nos ava li a dos cri ti ca ram as con di ções de
suas es co las, a fal ta de com pu ta do res, equi pa men tos 
e la bo ra tó ri os. Lem bra mos que, tam bém nes te sen ti -
do, não pro ce de a in for ma ção do Mi nis tro de que es -
sas são no vas exi gên ci as, pois as re cla ma ções quan -
to à bi bli o te ca e ma te ri al di dá ti co já fo ram re sol vi das.
Já fo ram re sol vi das? Na ver da de, ain da exis te con si -
de rá vel nú me ro de es co las e pro fes so res des pro vi -
dos do acer vo atu a li za do de li vros, jor na is e re vis tas

em quan ti da de e qua li da de su fi ci en tes para o es tí mu -
lo e a con so li da ção do apren di za do. Essa é a re a li da -
de des te País!

A qua se to ta li da de dos pro fes so res des te País
per ce be sa lá ri os ba i xís si mos, ten do que op tar en tre
se ali men tar e pa gar alu guel ou ad qui rir li vros e pe rió -
di cos, res tan do pos si bi li da des mí ni mas de te rem
aces so a cur sos, se mi ná ri os ou con gres sos, de que,
te nho cer te za, mu i tos de les gos ta ri am de par ti ci par.
Esses fa tos são de co nhe ci men to ge ral, mas as au to -
ri da des fin gem des co nhe cer e nem os elen cam en tre
as ca u sas do fra co de sem pe nho do en si no no Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mo de lo
eco nô mi co vi gen te no País é o prin ci pal res pon sá vel
pela mi sé ria de 55 mi lhões de bra si le i ros e bra si le i ras, 
pelo cres ci men to alar man te do de sem pre go, pelo
êxo do ru ral, pelo cres ci men to da eco no mia in for mal,
pela fle xi bi li za ção, pela cas sa ção de di re i tos e o des -
mon te da or ga ni za ção dos tra ba lha do res; tam bém
pela con cen tra ção de su ma na de ren da, pela au sên -
cia de po lí ti cas pú bli cas con sis ten tes nas áre as de
sa ú de, ha bi ta ção e edu ca ção. 

O Mi nis tro es que ceu-se de es cla re cer que, se há
ex clu são, se há po bre za, se há de se qui lí bri os e to das
es sas ma ze las ci ta das, es ses fa to res ad vêm das op -
ções po lí ti cas efe tu a das nos úl ti mos 30 anos, pe los
mes mos agen tes que, nes tes úl ti mos 7 anos, com põem 
e in te gram a base de sus ten ta ção des te Go ver no.

O Mi nis tro se fur ta de ex pli car qua is ra zões le -
vam um País de di men sões con ti nen ta is como o Bra -
sil a se trans for mar em uma má qui na de pro du zir mi -
sé ria, de ex plo rar, de ex clu ir a gran de ma i o ria do
povo, con cen tran do ri que zas e as des vi an do para os
co fres no ex te ri or e pro du zin do alu nos que, com 15
anos, mes mo sa ben do ler e es cre ver, são con si de ra -
dos anal fa be tos fun ci o na is.

Sr. Pre si den te, to dos te mos a cons ciên cia da di -
fe ren ça que faz a edu ca ção e de sua ca pa ci da de de
for mar ci da dãos e ci da dãs cons ci en tes, es cla re ci dos, 
crí ti cos e cri a ti vos. Embo ra por si só a edu ca ção não
seja ca paz de al te rar o mun do, te mos a fir me con vic -
ção de que o mun do sem edu ca ção ja ma is po de rá
pro ces sar as trans for ma ções e as mu dan ças para a
con quis ta da dig ni da de, da igual da de e da jus ti ça.

Di ri jo-me nes te mo men to, Sr. Pre si den te, aos
meus co le gas pro fes so res e pro fes so ras des te País.

Te mos car re ga do, ano a ano, a so bre car ga da
des va lo ri za ção e do avil ta men to de nos sos sa lá ri os, o 
au men to da car ga de tra ba lho; te mos vis to a eva são
de pro fes so res que bus cam ou tras ati vi da des pro fis si -



o na is, au men tan do o ín di ce de de sis tên cia; te mos
cons ta ta do até mes mo a de ses pe ran ça e o de sen -
can to en tre nos sos co le gas pro fes so res. O res pe i to
que con quis ta mos du ran te anos, dé ca das, pe ran te a
so ci e da de, pe ran te os alu nos, es vai-se ante as pre cá -
ri as con di ções de vida e re ba i xa men to da con di ção
so ci al dos tra ba lha do res em edu ca ção.

A nos sa no bre mis são é edu car e não ape nas
trans mi tir co nhe ci men tos. Para isso, pre ci sa mos acre di -
tar e de sen vol ver, jun to aos nos sos alu nos, o sen ti do de
que a lin gua gem es cri ta e fa la da ne ces si ta ser per ce bi -
da como ins tru men to para o al can ce dos ob je ti vos fu tu -
ros, em es pe ci al o de trans for ma ção so ci al.

Por tan to, a nos sa luta pela re cu pe ra ção sa la ri al, 
pelo res ga te do va lor da nos sa pro fis são e pela me -
lho ria das con di ções de vida e de tra ba lho pre ci sa ser
uma cons tan te em nos sa exis tên cia.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, con ce de-me V. Exª um
apar te?

A SR.ª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) – 
Ouço o apar te de V. Exª, Se na dor Artur da Tá vo la.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, sou tes te mu nha, nes tes
qua se 7 anos, do quan to V. Exª tem lu ta do pela ques -
tão edu ca ci o nal e do mé ri to com o qual V. Exª abor da
o as sun to, pro fes so ra e mem bro da Co mis são de
Edu ca ção que é. Qu e ro ape nas fa zer um pe que no al -
can ce so bre a fala de V. Exª, pro nun ci a da com gran de 
ele gân cia e com um tim bre pró prio do fa lar dos ga ú -
chos, aliás en can ta dor, diga-se de pas sa gem. Fica
um pou co di fí cil pe ne trar mos no con te ú do, en can ta -
dos que fi ca mos com a for ma. No en tan to, eu gos ta ria 
de aden trar no con te ú do do que V. Exª fa lou, por que é
o que po de mos cha mar de uma ve ros si mi lhan ça no
lu gar da ver da de. No que con sis te a ve ros si mi lhan ça
no lu gar da ver da de? A ve ros si mi lhan ça é o que é se -
me lhan te à ver da de. É pos sí vel unir-se uma por ção
de me i as-ver da des e ob ter-se, ao fi nal, uma con clu -
são ló gi ca que pa re ce ver da de. O dis cur so de V. Exª,
a meu ju í zo, está nes sa li nha. Por quê? V. Exª sabe,
tan to quan to eu, que a edu ca ção é um dos tó pi cos da
tra gé dia so ci al bra si le i ra. Como tal, não é, não será e
nem se ria pos sí vel ser de be la da em seus ma les em
pou cos anos. Só que – e aí está a ve ros si mi lhan ça –
no dis cur so de V. Exª não exis te a con si de ra ção do
las tro his tó ri co onde se de sen vol ve ram as con di ções
pre cá ri as da edu ca ção no Bra sil. Ou seja, V. Exª apro -
ve i ta uma vi são lú ci da da re a li da de para cri ti car o Go -
ver no. Nes se mo men to, V. Exª se afas ta do tema cen -

tral e vai para o tema pe ri fé ri co da ques tão. Aliás, é
vezo dos Par ti dos de Opo si ção lan ça rem so bre o Go -
ver no – nem só so bre o Go ver no, mas so bre a pes soa 
do Pre si den te da Re pú bli ca – a pon to de ge rar, na
opi nião pú bli ca, nas ma ni fes ta ções so ci a is, aque la
mes ma po si ção que as tor ci das de fu te bol têm, ou
seja, pou ca re fle xão, mu i ta pa i xão e pa la vras de or -
dem re tum ban tes, al tis so nan tes. É o ”bra do re tum -
ban te“ do nos so Hino Na ci o nal apli ca do à pre ga ção
so ci al. Veja o es for ço fe i to no Bra sil, Se na do ra, V. Exª
sabe dis so: o Bra sil, par tin do de uma cons ta ta ção da
ne ces si da de de me lho ra do en si no bá si co, in ves tiu
for te men te, nos úl ti mos seis anos, nos en si no bá si co;
e o en si no bá si co jo gou, tan to no mé dio como dali
para cima, uma quan ti da de nova de jo vens, al ta men te 
sig ni fi ca ti va – te nho os da dos, ape nas não os te nho
de me mó ria. O en si no mé dio não es ta va pre pa ra do
de vi da men te para o aflu xo de jo vens na sua di re ção
e, ape sar de to das as li mi ta ções, esse en si no mé dio
pres si o na na di re ção das uni ver si da des, que, por sua
vez, tam bém não es ta vam pre pa ra das para esse aflu -
xo. O Se na dor Pa u lo Har tung fez um dis cur so opo si ci -
o nis ta de alto va lor, no qual dis se uma ver da de for mi -
dá vel: ”Pre ci sa mos ade quar a es tru tu ra uni ver si tá ria
a toda uma nova di men são da vida bra si le i ra que ela
res pon de rá“. Ele não es ta va di zen do que cabe ao Go -
ver no ser res pon sá vel pela to ta li da de do pro ces so
so ci al. A edu ca ção, no seu au men to de ofer ta, de me -
lho ra do en si no, de sua qua li da de, é um pro ces so em
mar cha. Este pro ces so, quan do se põe em mar cha,
cria no vas re a li da des. E foi o pró prio Go ver no que, de
cer ta ma ne i ra, cor tou na pró pria car ne, quan do apre -
sen ta cer tos ín di ces de plo rá ve is, que es tão ain da
den tro do en si no fun da men tal, an tes do en si no uni -
ver si tá rio. Com co ra gem, põe para a Na ção para dis -
cu tir. Não com pre en de mos a di fi cul da de bra si le i ra
nas ques tões so ci a is. Só para dar uma idéia do que é
o ta ma nho do pro ble ma no Bra sil, ana li san do-se ape -
nas a me ren da es co lar, o País for ne ce 36 mi lhões de
me ren das por dia. Olhe mos o que sig ni fi ca, num País
des sa di men são, com 170 mi lhões de ha bi tan tes,
com 80 mi lhões de pes so as nas ci das nos úl ti mos 30
anos, o es for ço para in cor po rar esse gru po numa so -
ci e da de por sua vez in jus ta por dé ca das – po de ría -
mos di zer por sé cu los – de opres são. Esse é o qua dro 
em que ope ram os ad mi nis tra do res – os atu a is e os
fu tu ros – quan do tra ba lham na di re ção do pro ces so
edu ca ci o nal. V. Exª to cou bem no as sun to por que o
co nhe ce, mas, no mo men to em que des lo ca a aná li se 
do tema cen tral, que é o pro ble ma edu ca ci o nal bra si -



le i ro na sua mag ni tu de, e joga no atu al Go ver no o
peso de tudo que exis te na área da edu ca ção, V. Exª
afas ta-se de um dis cur so lú ci do  como é lú ci da V. Exª 
e cai num dis cur so de na tu re za po lí ti ca me nor – di ga -
mos as sim –, ime di a to, não ao mes mo ní vel dos ar gu -
men tos de fen di dos por V. Exª. E aí con clui de ma ne i ra
ter rí vel: ”E o nos so sa lá rio?“. É evi den te: os sa lá ri os
bra si le i ros são con se qüên cia de er ros de dé ca das,
que se acu mu la ram na dí vi da pú bli ca e que es tão
sen do en fren ta dos; mas, no caso da edu ca ção, prin ci -
pal men te do en si no bá si co, nun ca se pa gou ao en si -
no bá si co um sa lá rio o atu al. Des cul pe, Se na do ra, se
a in ter rom po. É uma pena, o dis cur so de V. Exª é sé rio
– como V. Exª é uma pes soa sé ria –, mas dis cor do
pro fun da men te que V. Exª des lo que a aná li se bo ni ta
que sabe fa zer, jus ta, da edu ca ção bra si le i ra, jo gan do 
toda a res pon sa bi li da de em cima do Go ver no, como
se ele fos se, de re pen te, em seis anos, o res pon sá vel
por essa re a li da de – e ele a mu dou mais do que qual -
quer ou tro Go ver no nos úl ti mos 50 anos no Bra sil.
Mu i to obri ga do, Se na do ra.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Artur da Tá vo -
la, sem pre ex pos to, mes mo na crí ti ca, com mu i ta ele -
gân cia, pró pria de V. Exª.

O que te mos a la men tar é que um ho mem com a 
his tó ria e a cul tu ra de V. Exª pre ci se hoje de sem pe -
nhar o pa pel da de fe sa da po lí ti ca ne o li be ral e des te
Go ver no que vem, sem dú vi da, em po bre cen do as
pes so as, de sem pre gan do-as e jo gan do a edu ca ção e 
as nos sas uni ver si da des pú bli cas em ter ce i ro ou
quar to pla no.

Então, não te nho dú vi da, faço este pro nun ci a -
men to com pa i xão. Faço-o com pa i xão por que sou
pro fes so ra. Exer ci o ma gis té rio por 23 anos e te nho
con ta to di re to com os tra ba lha do res da edu ca ção
des te País. Há pro fes so res pas san do fome nes te Bra -
sil! Pro fes so res que não têm casa, que não con se -
guem ler um li vro e que pe dem co mi da e rou pa aos
co le gas por que não têm con di ções de so bre vi vên cia.
Essa é pou ca re fle xão, Srs. Par la men ta res?

Va mos ti rar a más ca ra! Não es tou di zen do que
os ma les da edu ca ção são dos sete úl ti mos anos,
mas es tou di zen do que es ses sete úl ti mos anos do
ne o li be ra lis mo não fi ze ram nada para me lho rar os 30, 
40, 500 anos em que não se en si na, não se faz ciên -
cia, não se faz tec no lo gia, por que os nos sos ci en tis -
tas são ”co i ta dos“, como dis se o pró prio Pre si den te
da Re pú bli ca.

Então, é com pa i xão, sim, Se na dor que dou este 
de po i men to, por que não fi ca rei na aná li se de que, se
o alu no é ava li a do hoje, essa ava li a ção está equi vo -
ca da in clu si ve...

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB  RJ) – Se -
na do ra, não é pa i xão, é po pu lis mo o que V. Exª está
fa zen do.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS) –
Que seja, Se na dor. Assu mo, por que falo em nome de
mi lhões de tra ba lha do res de edu ca ção com fome,
avil ta dos em sua dig ni da de!

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB  RJ) – Mas
V. Exª não tem esse mo no pó lio!

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Artur da Tá vo la...

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB  RJ) – V. Exª 
não tem o mo no pó lio que pen sa.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS) –
Não lhe con ce do mais apar te.

Qu e ro en ca mi nhar-me para as con clu sões, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Rogo a V. Exª que o faça.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS) –
Se na dor Artur da Tá vo la, que rer, com pa la vras ele -
gan tes, des fa zer do tra ba lho que aqui apre sen to, em
uma de cla ra ção pú bli ca de vida e de cons ciên cia que
dou, re al men te me agri de, prin ci pal men te vin do de
pes soa tão qua li fi ca da como é V. Exª.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB  RJ) – Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, eu não usei um ad je ti vo
quan do fa lei com V. Exª. Eu não a agre di. Não diga
isso.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS) –
Fa ze mos a in ter pre ta ção, Se na dor. Não so mos alu -
nos de 15 anos.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB  RJ) – Se
não é pos sí vel dis cor dar de V. Exª, peço des cul pas.
Nun ca mais a apar te a rei.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS) –
Não é com esse ob je ti vo, Se na dor. Sou uma pes soa
aber ta à de mo cra cia e ao de ba te de idéi as. Con tu do,
o que in cor po ro aqui é algo que vai além da le i tu ra de
da dos e de nú me ros: vai da cons ta ta ção tris te da vida
e da edu ca ção.

Fos se este um País sé rio, os pro fes so res uni ver -
si tá ri os não te ri am es ta do por 100 dias em gre ve, com 
sa lá ri os cor ta dos. E sa be mos da qua li da de do nos so
en si no, que está sen do mi nis tra do com di fi cul da des e
de di ca ção.



Essa luta, Sr. Pre si den te, é di fí cil de as pes so as
en ten de rem, mas digo a V. Exªs: a ques tão é de sa lá -
ri os sim. Por que não fa lar mos em sa lá rio, se é ele
que dá dig ni da de à pes soa? No pró xi mo ano, te rei di -
re i to a me apo sen tar como pro fes so ra; pos suo cur so
su pe ri or, pós-gra du a ção, pro mo ções por me re ci men -
to; pro mo ções por ter sido di re to ra de uma es co la por
seis anos; mas não me apo sen to, no Rio Gran de do
Sul, per ce ben do um pou co mais do que R$1 mil!
Então per gun to, Sr. Se na do res: este é um País sé rio,
que tra ta a edu ca ção com dig ni da de?

Então, a luta é de toda a so ci e da de, que deve
cer rar fi le i ras em tor no dos pro fes so res e das ins ti tu i -
ções pú bli cas, do en si no e da pes qui sa, para exi gir,
sim, des se Go ver no, que se cum pra a Cons ti tu i ção,
quan do diz: ”A edu ca ção, di re i to de to dos e de ver do
Esta do e da fa mí lia, será pro mo vi da e in cen ti va da
com a co la bo ra ção da so ci e da de, vi san do ao ple no
de sen vol vi men to da pes soa, seu pre pa ro para o exer -
cí cio da ci da da nia e sua qua li fi ca ção para o tra ba lho“.

Sr. Pre si den te, ao con clu ir, es ta mos hoje, 10 de
de zem bro, no Dia Mun di al dos Di re i tos Hu ma nos,
quan do se pas sam 53 anos des de a sua ins cri ção.

No ano 2001, que de ve ria ser o Ano Inter na ci o -
nal do Diá lo go das Ci vi li za ções, o que ve mos? Os
con fli tos, as guer ras ven ce rem o diá lo go e a so li da ri e -
da de.

De i xo duas ques tões tam bém para re fle xão. A
pri me i ra de las, o con te ú do do art.1º da De cla ra ção
Mun di al dos Di re i tos Hu ma nos: ”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.“ Que esse ar ti go não con ti nue so men te como re -
co men da ção, mas que seja uma prá ti ca de to dos os
po vos. Nes se con tex to, a edu ca ção tem o seu lu gar
pri vi le gi a do.

E per gun to: como po de mos avan çar na luta pe -
los di re i tos hu ma nos, se a Edu ca ção re gri de? Como
po de mos avan çar na cons ti tu i ção de di re i tos em um
País de anal fa be tos? A es tas per gun tas, so cor ro-me
da de cla ra ção do es cri tor e Pro fes sor João Bap tis ta
Her ke nhoff:

A meu ver, o mais gra ve cri me con tra o 
povo, no Bra sil con tem po râ neo, é a li qui da -
ção da es co la pú bli ca pe los di ver sos ní ve is
de Go ver no. Sa lá ri os in dig nos pa gos a pro -
fes so res não afron tam ape nas o di re i to dos
pro fes so res. Cons ti tu em, so bre tu do, um
des res pe i to à ju ven tu de. Não há cri me his tó -
ri co mais gra ve do que aque le que se pra ti -
ca con tra a ju ven tu de. Le sar a ju ven tu de,
des tru in do a es co la pú bli ca, é uma tra i ção

ao país, é des pre zar o fu tu ro, é ma tar a es -
pe ran ça. Go ver nan tes que su ca te i am a edu -
ca ção de vem ser con si de ra dos ”ini mi gos do
povo“.

Era o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer, Sr. Pre si -
den te. 

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer -
nan des, o Sr. 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) –
Pror ro go a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos, vi san -
do as se gu rar a pa la vra aos ora do res ins cri tos para
uma bre ve co mu ni ca ção.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -
des, por cin co mi nu tos. 

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, ini ci al men te, la vro um pro tes to.
Estou aqui, pa ci en te men te, ou vin do to dos os ora do -
res, e ve ri fi co que, só nes ta ses são, se gu ra men te três 
Se na do res ul tra pas sa ram o ho rá rio que lhes cabe re -
gi men tal men te – um, em 19 mi nu tos e 44 se gun dos;
ou tro, em 13 mi nu tos e 8 se gun dos. Nes ta Casa, to -
dos os Se na do res são obri ga dos a cum prir o Re gi -
men to. Não há Se na dor mais ou me nos im por tan te,
Se na dor de pri me i ra ou de se gun da clas se. La men ta -
vel men te, per ce be mos que de ter mi na dos Se na do res
usam o tem po além do que de ve ri am fazê-lo, com a
co ni vên cia da Mesa. La vro este pro tes to e so li ci to a V.
Exª que des con te o tem po que es tou usan do para
pro tes tar da que le que me é con ce di do para uma bre -
ve co mu ni ca ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta tar -
de, re gis tro o re sul ta do de uma vi a gem ofi ci al à Re pú -
bli ca da Chi na – Ta i wan – de que par ti ci pei jun ta men -
te com os Se na do res Jo nas Pi nhe i ro e Ca sil do Mal -
da ner.

Vi a ja mos a con vi te do Go ver no de Ta i wan, da
Re pú bli ca da Chi na, com a qual o Bra sil não man tém
re la ções di plo má ti cas for ma is, em bo ra man te nha um
in ten so re la ci o na men to co mer ci al.

Cabe-me, em nome dos ou tros dois Se na do res,
fa zer um bre ve re gis tro da vi a gem, ex tre ma men te
can sa ti va, dada a dis tân cia, mas, na nos sa ava li a ção,
pro du ti va, por que pu de mos co nhe cer o de sen vol vi -
men to da que le país e o quan to já avan ça mos nas re -
la ções co mer ci a is en tre os dois pa í ses.



Entre os com pro mis sos ofi ci a is, vi si ta mos a ci -
da de de Hsin-chu, onde está ins ta la do um par que in -
dus tri al ci en tí fi co fan tás ti co – algo de Pri me i ro Mun do
– e onde se for mam pen sa do res. Re al men te, a cons -
ciên cia ci en tí fi ca da que le país tem-se de sen vol vi do.
Nes se par que in dus tri al e tec no ló gi co-ci en tí fi co, exis -
tem vá ri as in dús tri as ins ta la das, in dús tri as de pon ta,
que se re ve lam en tre as me lho res do mun do nas áre -
as de te le co mu ni ca ção e de pro du ção de soft wa re e
de pe ri fé ri cos para com pu ta do res. Vi si ta mos a em -
pre sa Mi cro e lec tro nics Tech no logy Inc. 

Nes se mes mo dia, vi si ta mos o Con se lho de
Agri cul tu ra que, no Bra sil, equi va le ria ao Mi nis té rio da 
Agri cul tu ra. Obser va mos o avan ço tec no ló gi co na
agri cul tu ra e na pe cuá ria da que le pe que no país.
Entre tan to, ape sar de toda a sua so fis ti ca ção, aque la
na ção não con se gue, nem de lon ge, pro du zir aqui lo
de que ne ces si ta para ali men tar seus 22 mi lhões de
ha bi tan tes. A Re pú bli ca da Chi na deve ter um quin to
do meu Esta do em área ter ri to ri al – cer ca de 33 mil
qui lô me tros qua dra dos.

Por aí, já se vis lum bra uma gran de pos si bi li da de 
da am pli a ção da re la ção bi la te ral co mer ci al e eco nô -
mi ca en tre Bra sil e Ta i wan. Pre ci sa mos do seu co nhe -
ci men to tec no ló gi co, das suas in dús tri as; e eles, se -
gu ra men te, pre ci sam dos ali men tos que pro du zi mos,
como a soja e a car ne.

Vi si ta mos tam bém o Ban co de Expor ta ção e
Impor ta ção da Re pú bli ca da Chi na, o Export-Import
Bank of the Re pu blic of Chi na, onde fi ze mos com -
pa ra ções com o que se ria o nos so ban co de ex por ta -
ção e im por ta ção. Não sei se se ria exa ta men te essa a 
pro pos ta do nos so BNDES, mas ele está mu i to lon ge
da qui lo a que se pro põe o ban co da Chi na, so bre tu do
na ques tão dos ju ros. Como dis se hoje o Se na dor Pa -
u lo Har tung no seu pro nun ci a men to, o cus to fi nan ce i -
ro do di nhe i ro no Bra sil é mu i tís si mo caro se com pa -
ra do, por exem plo, com esse ban co que fo men ta a in -
dús tri as e as em pre sas na Re pú bli ca da Chi na.

Fo mos re ce bi dos em vi si ta es pe ci al pelo
Vice-Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res e pelo
Vice-Pre si den te do Po der Le gis la ti vo – há ape nas
uma Câ ma ra em Ta i wan, o cha ma do Yuan Le gis la ti vo
–, que, em bo ra re co nhe cen do que o Bra sil não man -
tém re la ções di plo má ti cas for ma is com o seu país, re -
cla ma ram que os em pre sá ri os e as au to ri da des que
pre ten dem vi si tar o nos so País sem pre são sub me ti -
dos a cons tran gi men to. Con cor do com eles. Há uma
di fi cul da de enor me para ob ten ção do do cu men to
cha ma do la is sez-pas ser, que lhes dá di re i to à en tra -
da no Bra sil. Não se re co nhe ce o pas sa por te da Re -
pú bli ca da Chi na e há a ne ces si da de de emis são des -

se do cu men to, im pres so numa fo lha enor me, com fo -
to gra fia – algo ab so lu ta men te cons tran ge dor –, que o
ci da dão só pode usar uma úni ca vez, quan do en tra
nes te País.

Qu an do o Vice-Pre si den te do Po der Le gis la ti vo
teve de vir ao Bra sil, à Argen ti na, ao Uru guai e ao Pa -
ra guai, não pôde vol tar ao Bra sil.

Sr. Pre si den te, es pe ro que V. Exª não cha me a
mi nha aten ção pelo ho rá rio, as sim como não cha mou
a aten ção de ne nhum dos ou tros Se na do res que me
an te ce de ram.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Mo re i ra Men des, até em aten ção à ob ser va -
ção de V. Exª, des con tei não só os dois mi nu tos re fe -
ren tes a ela, mas, qua se o do bro do tem po.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Con si -
de ran do que os ou tros Se na do res ul tra pas sa ram vin -
te mi nu tos, pos so con clu ir o meu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
ho rá rio des ti na do a V. Exª é de ape nas cin co mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, con cluo a mi nha ma ni fes ta ção, de mons -
tran do, mais uma vez, o meu pro tes to.

É pre ci so mu dar a le gis la ção bra si le i ra nes se
as pec to. Re al men te, são pou quís si mos os pa í ses do
mun do que ain da usam o ex pe di en te do la is sez-pas -
ser, per mi tin do que ci da dãos de um país com que o
Bra sil não man te nha re la ções di plo má ti cas pos sam
vi si tá-lo numa si tu a ção de re gu la ri da de, as sim como
ocor re com os Esta dos Uni dos, que tam bém não têm
re la ções di plo má ti cas com a Chi na e que re co nhe -
cem o pas sa por te e con ce dem vis to de en tra da.

Em sín te se, Sr. Pre si den te, esse é o re sul ta do
da vi a gem. Fi na li zo, in for man do que há um gran de
mer ca do aber to, com inú me ras pos si bi li da des para
os bra si le i ros am pli a rem as re la ções co mer ci a is com
aque le país, so bre tu do na ques tão da car ne e da soja
bra si le i ras.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Mo re i ra Men des, a Mesa sen te-se no de ver
de res pon der à ob ser va ção de V. Exª. La men ta vel -
men te, em bo ra a Mesa já se te nha re u ni do e de li be ra -
do pelo cum pri men to do Re gi men to, co mu ni can do e
so li ci tan do aos Srs. Lí de res que ori en tem suas Ban -
ca das nes se sen ti do, V. Exª tam bém é tes te mu nha de
que é mu i to di fí cil ob ter dos co le gas a ob ser vân cia do
Re gi men to, mes mo quan do se acen de a luz si na li za -
do ra de tér mi no do pra zo.

No en tan to, to dos os mem bros da Mesa te mos
pro cu ra do ser fiéis cum pri do res do Re gi men to Inter -
no, ado tan do uma to le rân cia ra zoá vel.



A con si de ra ção de V. Exª deve re per cu tir para
que to dos os Srs. Se na do res te nham essa cons ciên -
cia. To da via, no ho rá rio que V. Exª es co lheu para pro -
nun ci ar-se, o pra zo re gi men tal é de cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta, Se na -
do ra Ma ria do Car mo Alves, pelo pra zo de cin co mi nu -
tos.

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta tar -
de, o povo ser gi pa no está uni do na luta con tra o fe -
cha men to do Hos pi tal Uni ver si tá rio, da Uni ver si da de
Fe de ral de Ser gi pe. Assim como eu, ve re a do res e de -
pu ta dos es ta du a is e fe de ra is es tão ocu pan do a tri bu -
na de suas Ca sas Le gis la ti vas para pro tes tar con tra
esse ab sur do que está pres tes a ocor rer em Ara ca ju.

Se gun do da dos da Se cre ta ria de Sa ú de do
Esta do, o Tri bu nal de Con tas da União con si de rou ir -
re gu lar o con tra to fir ma do en tre a Uni ver si da de Fe de -
ral de Ser gi pe, res pon sá vel pela ad mi nis tra ção do
hos pi tal, e a Fun da ção de Apo io à Pes qui sa e Exten -
são de Ser gi pe, Fa pe se, por meio do qual fo ram con -
tra ta dos 200 pro fis si o na is. Con so an te de ter mi na ção
do TCU e do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to
e Ges tão, os 200 ser vi do res que não per ten cem ao
qua dro efe ti vo de vem ser dis pen sa dos. Isso pode ser
con si de ra do um pro ce di men to tec ni ca men te cor re to.
No en tan to, os 200 fun ci o ná ri os que de vem ser de mi -
ti dos são exa ta men te a me ta de do to tal de ser vi do res
do hos pi tal; ou seja, sem eles, o hos pi tal terá o seu
fun ci o na men to não ape nas pre ju di ca do, mas, com
cer te za, in vi a bi li za do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pode-se
pen sar que esta si tu a ção li mi te de ve ria ter sido ana li -
sa da an te ri or men te, que o Re i tor da Uni ver si da de Fe -
de ral de Ser gi pe não po de ria ter com pac tu a do com o
acor do e en ten di do que, com essa so lu ção pro vi só ria, 
o pro ble ma es ta ria re sol vi do. 

Há três anos, o Mag ní fi co Re i tor, Dr. José Fer -
nan des Lima, vem, re i te ra da men te, pe din do que seja
au to ri za da a aber tu ra de con cur so pú bli co para o ór -
gão, aler tan do para a ne ces si da de de mais 500 ser vi -
do res, a fim de oti mi zar todo o po ten ci al do Hos pi tal
Uni ver si tá rio. Con tu do, ano após ano, essa so li ci ta -
ção vem sen do ne ga da pelo Mi nis tro Pa u lo Re na to.
Ou seja, o mes mo Go ver no que veta a con tra ta ção de 
fun ci o ná ri os para vi a bi li zar o fun ci o na men to de um
dos mais im por tan tes hos pi ta is de Ser gi pe con si de ra
ile gal a úni ca so lu ção en con tra da para dar con ti nu i da -
de ao aten di men to à po pu la ção ser gi pa na.

Que con tra di ção, Sr. Pre si den te! O re sul ta do
dis so é que 30 mil aten di men tos por mês es tão ame a -
ça dos, pre ju di can do não ape nas os es tu dan tes de
Me di ci na, Odon to lo gia e Enfer ma gem que lá fa zem
sua for ma ção, com pro me ten do não ape nas o de sen -
vol vi men to do sa ber ci en tí fi co e de pes qui sas na área
da sa ú de, mas, e prin ci pal men te, pre ju di can do a po -
pu la ção de ba i xa ren da de Ser gi pe. Em todo o Esta -
do, ape nas dois hos pi ta is têm con di ções de re a li zar
he mo diá li se, e um de les é o Hos pi tal Uni ver si tá rio,
que está na imi nên cia de ser fe cha do.

Por tan to, que re mos fa zer um ape lo para que
tan to o Go ver no do Esta do como o Mi nis tro da Edu ca -
ção e o Mi nis tro da Sa ú de vol tem os seus olhos para
esse gra vís si mo pro ble ma hoje en fren ta do pelo Esta -
do de Ser gi pe.

Mu i to obri ga da.
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 Osmar Dias. (Pa u sa.)

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 737, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to

Inter no, re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro -
je to de Lei do Se na do nº  53, de 2000.

Sala das Ses sões, 10 de de zem bro de 2001. –
Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
re que ri men to será in clu í do em Ordem do Dia após a
ma ni fes ta ção do Pre si den te da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, nos ter mos do pa rá gra fo úni co do
art. 255 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 738, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta -

das pelo Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça in for ma ções se a
Fu nai está pre ten den do a am pli a ção de áre as in dí ge -
nas já de mar ca das ou de li mi ta das ou a de mar ca ção
de no vas áre as. Peço se jam in for ma dos o que já exis -
te a res pe i to e qua is são a di men são e lo ca li za ção
des sas áre as.



Sala das Ses sões, 10 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 739, DE 2001

Do Se na dor Ma u ro Mi ran da ao Pre -
si den te do Se na do Fe de ral, so li ci tan do
en ca mi nha men to de pe di do de in for ma -
ções so bre pro gra mas ha bi ta ci o na is ao
Mi nis tro do Pla ne ja men to e Orça men to.

Se nhor Pre si den te,
So li ci to se jam re que ri das ao Mi nis tro do Pla ne -

ja men to e Orça men to, nos ter mos do art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 216, I, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, as se guin tes in for ma ções:

a) dé fi cit ha bi ta ci o nal ru ral es ti ma do
por uni da de da Fe de ra ção;

b) pla nos ou pro gra mas que se des ti -
nem ao fi nan ci a men to da cons tru ção ou do
me lho ra men to de mo ra di as pró pri as para a
po pu la ção ru ral de ba i xa ren da;

c) to tal de re cur sos do Fun do de Ga -
ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS), e de
ou tros Fun dos, dis po ní ve is a pro gra mas de
ha bi ta ção ru ral;

d) to tal de re cur sos do FGTS e de ou -
tros Fun dos alo ca dos, nos úl ti mos 5 anos,
para pro gra mas de ha bi ta ção ru ral.

Sa las das Ses sões, 10 de de zem bro de 2001.
– Se na dor Ma u ro Mi ran da.

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. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à
Mesa nos ter mos do art. 216 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 740, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256, Inci so I do

RISF, re ti ra da da Emen da nº 1 de Ple ná rio, de mi nha
au to ria, ofe re ci da ao PLC nº 99/2001, que Au to ri za

do a ção de imó vel de pro pri e da de do Insti tu to Na ci o -
nal do Se gu ro So ci al.

Sala das Ses sões, 10 de de zem bro de 2001. –
Wal deck Orné las.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to que aca ba de ser lido será in -
clu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 256, § 2º,
in ci so II, ”b“ do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po
des ti na do aos ora do res da Hora do Expe di en te da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã será de di ca -
do a ho me na ge ar o Dia do Ma ri nhe i ro, de acor do com 
os Re que ri men tos nºs 669 e 682, de 2001, de ini ci a ti -
va do Se na dor Ney Su as su na, Ro bin son Vi a na e ou -
tros Srs. Se na do res.

Escla re ce, ain da, que con ti nu am aber tas as ins -
cri ções para a re fe ri da ho me na gem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pas sa-se à

Ordem do Dia
Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 735, de 2001 –
art. 336, II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 117, de 2201 (nº
3.474/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po -
si ti vos da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de
1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, re fe ren tes a 
re cur sos e ao re e xa me ne ces sá rio, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.435, 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 Osmar Dias.

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.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

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

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







O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 2:

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 42, de 2001 (nº 277/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra os ar ti gos 149,
155 e 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis pon do
que as con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção
no do mí nio eco nô mi co não in ci di rão so bre as
re ce i tas de cor ren tes de ex por ta ção, con tu do
po den do in ci dir so bre a im por ta ção de bens ou 
ser vi ços de te le co mu ni ca ções, de ri va dos de
pe tró leo e com bus tí ve is, de fi ne alí quo tas e
com pe tên cia), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.350, 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 me ro
Jucá.

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

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 3:

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 36, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra mez Te bet, que
al te ra a re da ção do § 4º do art. 225 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral (in clui o Pan ta nal Sul
Mato-Gros sen se como pa tri mô nio na ci o nal),
ten do

Pa re cer sob n.º 1.405, 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 Osmar Dias, ofe re cen -
do a re da ção do ven ci do para o se gun do
tur no.

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 pa u ta 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 4:

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 36, de 2001 (n.º 308/96, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da -
ção à alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car gos ou
em pre gos pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú -
de na per mis são para acu mu lar dois car gos
pú bli cos re mu ne ra dos), ten do

Pa re cer sob n.º 1.242, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Osmar Dias, fa vo rá vel, 
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Fran -
ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.

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 pa u ta 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 5:

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 27, 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 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, a fim de ins -
ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am bi en -
tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia
do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.295, 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.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da pa u ta da Ordem do Dia da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de ama nhã para pros se gui men to da
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 6:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 322, de 2001 (nº
810/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são da Rá -
dio Su baé Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba -
hia, ten do



Pa re cer sob nº 1.267, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal -
deck Orne las, fa vo rá vel, com Emen da nº
1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

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 07, quan do teve sua
dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co, sem pre -
ju í zo da emen da. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha 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.
Em vo ta ção a Emen da nº 1–CE, de re da ção.

(Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 322, de 2001 (nº 810/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que será lido pelo 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 1449, 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 322, de 2001. (nº 810, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 322, de 2001 (nº
810, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va per mis são da Rá dio Su baé Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Fe i ra de San ta na,
Esta do da Ba hia, con so li dan do a Emen da nº 1, da
Co mis são de Edu ca ção, apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de de zem -
bro de 2001. – Edi son Lo bão – Ma za ril do Ca val can -
ti – Anto nio Car los Va la da res – Ma ria do Car mo
Alves – Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 1.449, DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº    , DE 2001

Apro va o ato que re no va per mis são
de ”Rá dio Su baé Ltda. ”para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Fe i ra de
San ta na, Esta do da Ba hia.

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

ria nº 366, de 24 de ju lho de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 26 de agos to de 1997, a per mis são
de ”Rá dio Su baé Ltda.“, ou tor ga da ori gi na ri a men te a
”Rá dio Su baé de Fre qüên cia Mo du la da Ltda.“, para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Fe i ra de San ta, Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha 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 da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Item 7:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 323, de 2001 (nº
811/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver de/GO a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Car mo do Rio Ver de, Esta do de
Go iás, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.389,
de 2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ma gui to Vi le la.

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 7, quan -
do teve sua dis cus são en cer ra da e a vo ta -
ção adi a da para hoje.



Em vo ta ção, em tur no úni co.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Re la tor da ma té -
ria, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, de se jo ape nas di zer que Car mo do Rio
Ver de é uma ci da de im por tan te do Vale do São Pa trí -
cio, em Go iás, uma ci da de jo vem mas que já tem a
his tó ria de um povo ex tre ma men te tra ba lha dor e pro -
gres sis ta. A Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo 
do Rio Ver de é in te gra da por pes so as bas tan te de di -
ca das e já pres ta um re le van te ser vi ço à ci da de.

O meu re la tó rio foi fa vo rá vel e te nho cer te za de
que to dos os Srs. Se na do res apro va rão esta ma té ria,
im por tan te para a ci da de de Car mo do Rio Ver de, no
Vale do São Pa trí cio, Esta do de Go iás.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,
en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 323, DE 2001

(Nº 811/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio 
Ver de/GO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Car mo
do Rio Ver de, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Car mo do Rio Ver de, Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 8:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 334, de 2001 (nº 
876/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que

apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro -
pi cal na ci da de de Cam po Gran de, Esta do
do Mato Gros so do Sul, ten do Pa re cer fa vo -
rá vel, sob nº 1.391, 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.

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 07, quan do teve sua
dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 334, DE 2001

(Nº 876/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Edu ca ção Ru ral Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda tro pi cal na ci da de de Cam po
Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

cre to s/nº, de 17 de ju lho de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º maio de 1993, a con ces são da Rá -
dio Edu ca ção Ru ral Ltda., para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda tro pi cal na ci da de de Cam po Gran de, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 9:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 360, de 2001 (nº 
927/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Rá dio Co mu ni -
tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de San ta Rita, Esta do da Pa ra í ba, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.419, de 2001, da 



Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Anto nio Car los Ju ni or.

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 7, quan do teve sua dis cus -
são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 360, DE 2001

(Nº 927/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Rá dio
Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de San ta Rita, Esta do da
Pa ra í ba.

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

ta ria nº 224, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
Rá dio Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta
Rita – Esta do da Pa ra í ba.

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

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. Ra mez Te -
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 372, de 2001 (nº 
972/2001, 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 ”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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.421, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pe dro Piva.

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 07, quan do teve sua
dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 373, de 2001 (nº 
991/2001, 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 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, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº
1.422, de 2001, da Co mis são de Edu ca ção,
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

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 7, quan do teve sua dis cus -
são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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



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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) - Item 12:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 374, de 2001 (nº 
1.054/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Mi ne i ros do Ti e tê –  SP a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mi ne i ros do Ti e tê, Esta do de São Pa u lo,
ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.423, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

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 7, quan do teve sua dis cus -
são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

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 ae sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 266, de 2001 (nº 
804/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a So ci e da de de
Pro te ção à Cri an ça Po bre de Ara tu ba a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Ara tu ba, Esta do do Ce a rá, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.415, de 2001, da 
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Lú cio Alcân ta ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 266, DE 2001

(Nº 804/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a So ci e -
da de de Pro te ção à Cri an ça Po bre de
Ara tu ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ara tu ba,
Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 250, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a So -
ci e da de de Pro te ção à Cri an ça Po bre de Ara tu ba 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 Ara -
tu ba, Esta do do Ce a rá.



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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 304, de 2001 (nº 
505/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção de Ra di o di fu são Ro de sin do Pa van
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de
Bal neá rio de Cam bo riú, Esta do de San ta
Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.341, 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
da Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 304, DE 2001

(Nº 505/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção de Ra di o di fu são Ro de -
sin do Pa van para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são)
na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú, Esta do 
de San ta Ca ta ri na.

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

cre to s/nº de 2 de de zem bro de 1999, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção de Ra di o di fu são Ro de sin do
Pa van para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (te le vi são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, 
na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 338, de 2001 (nº 
889/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul -
tu ral e Co mu ni tá ria Pri ma a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mon te Mor, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.344, 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 da Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 338, DE 2001

(Nº 889/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Pri ma, a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Mon te Mor, 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 412, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Pri ma a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mon te Mor,
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 16:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 347, de 2001 (nº 
906/2001, 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 De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Ter ra Boa a exe cu tar ser vi ço de



ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ter ra
Boa, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.392, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

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.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 347, DE 2OO01

(Nº 906/2001, 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 De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ter ra Boa a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ter ra Boa, Esta do do Pa ra ná.

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

ria nº 266, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Ter ra Boa 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 Ter ra Boa, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 349, de 2001 (nº
911/2001, 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 Ami gos de Por to Cal vo a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Por to Cal vo, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.412, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 349, DE 2001

(Nº 911/2001, 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 Ami gos de Por to Cal vo 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Por to Cal vo. Esta do
de Ala go as.

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

ta ria nº 274 de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Por to Cal vo 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 Por -
to Cal vo, Esta do de Ala go as.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia. 

Re tor na mos à lis ta de ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Artur da

Tá vo la, por per mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – 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, vol to hoje a um
tema abor da do por mim aqui há quin ze dias, um tema
ex tre ma men te di fí cil de ser com pre en di do, que é o da
com ple ta fa lên cia do pro ces so po lí ti co di an te do pro ces -
so de co mu ni ca ção, ca rac te ri za do pelo que se con ven -
ci o nou cha mar ”os mar que te i ros da po lí ti ca“.

Sem que se per ce ba, a clas se po lí ti ca abre mão, 
gra da ti va men te, de con du zir o pró prio pro ces so e o
en tre ga, cer ta de que está fa zen do o me lhor, ao co -
man do de téc ni cas e de pes so as alhe i as ao uni ver so
po lí ti co. O re sul ta do é cres cen te na vida bra si le i ra,
qual seja, o de enor me, ame a ça do ra e ar ris ca da des -
po li ti za ção da po lí ti ca, na me di da em que se trans fe re 
para os ho rá ri os ele i to ra is na te le vi são, para o cus to
de cam pa nhas ele i to ra is e para es pe ci a lis tas na di -
vul ga ção de fi gu ras de co mu ni ca ção no lu gar de fi gu -
ras da po lí ti ca. Sem o per ce ber o País en tra em um



pe río do gra ve, e a opi nião pú bli ca fica sem o di re i to de 
es co lher de acor do com a tra di ção, os anos de luta, a
his tó ria, o co nhe ci men to es pe cí fi co dos can di da tos.

É cla ro que isso é uma pra ga do pre si den ci a lis -
mo. Ele vive da exa cer ba ção das per so na li da des, da
mi ti fi ca ção – não dis se ”mis ti fi ca ção“, e sim ”mi ti fi ca -
ção“, trans for ma ção em mito das per so na li da des. É a
idéia ine vi tá vel do pai da Pá tria, do sal va dor da Pá tria, 
da pes soa ca paz de re sol ver os pro ble mas. Assim foi
no caso Col lor; as sim foi no pas sa do, no caso Jâ nio, e 
as sim, mais do que nun ca ame a ça ser no ple i to que
se apro xi ma, por que cada vez mais se per ce be a exis -
tên cia da te le vi são como fa tor de to na dor, qua se di vi -
sor do pro ces so.

A re vis ta IstoÉ apre sen tou uma ma té ria mu i to
in te res san te nes te iní cio de se ma na com uma pes soa 
da mais alta com pe tên cia, o ex-pu bli ci tá rio e atu al
”mar que te i ro“  é a pa la vra em Por tu guês ago ra, use -
mo-la – Duda Men don ça. Ele é uma pes soa pro va da -
men te com pe ten te. O in te res san te é que o fato po lí ti -
co se des lo ca do can di da to e pas sa a ser abor da do
prin ci pal men te por: que mar que te i ro é o mar que te i ro
de que can di da to. 

O pu bli ci tá rio Duda Men don ça, com a in te li gên -
cia que o ca rac te ri za, cri ou uma es pé cie de man da -
men tos, que a re vis ta pu bli ca, mas não os pu bli ca por
in te i ro.

Faço ques tão de di zer aqui que es tou fa lan do no 
pu bli ci tá rio Duda Men don ça, mas não con tra ele, nem 
con tra o seu can di da to; es tou que ren do ana li sar o
pro ces so – o mes mo acon te ce ria com qual quer ou tro
can di da to – pelo qual a po lí ti ca vai sen do subs ti tu í da
pela cri a ção de uma ima gem via te le vi são e a mí dia
ocu pa o es pa ço que o Par la men to de ve ria ocu par. Se
es ti vés se mos no par la men ta ris mo, nada dis so es ta -
ria acon te cen do des sa ma ne i ra. 

Ve jam como é in te li gen te o Duda Men don ça e,
ao mes mo tem po, como ele tri pu la um ma te ri al que
me re ce a aná li se da clas se po lí ti ca, por que – re pi to
com ên fa se – re ti ra da mes ma a po li ti za ção ne ces sá -
ria, ou seja, o jogo de idéi as, o de ba te de al ter na ti vas
e de pro pos tas, e a tro ca com ple ta men te por téc ni cas
de con ven ci men to.

Diz ele: “Das 10 co i sas mais im por tan tes de
uma cam pa nha po lí ti ca, eu sei 6 de cor. A pri me i ra,
sem dú vi da, é o con tex to, o mo men to po lí ti co em que
as. ele i ções se re a li zam“. Tem toda ra zão.

”A se gun da co i sa" – a pa la vra “co i sa” é dele – “é
o can di da to. Um can di da to mala é dose de car re gar. A 
ter ce i ra é o ho rá rio de TV. A quar ta, a quin ta e a sex ta, 
o ho rá rio de TV. De po is dis so, vem o rá dio. Qu an to ao
res to, con fes so, pre ci sa ria pen sar um pou co“. 

Pa la vras re a lis tas, mas ve ja mos o que esse re a -
lis mo quer di zer por den tro de sua apa rên cia ló gi ca.

Ele diz ”a ter ce i ra é o ho rá rio de TV. A quar ta, a quin ta
e a sex ta, o ho rá rio de TV“. O que acon te ce na po lí ti ca 
bra si le i ra por ca u sa do ho rá rio de TV? São fe i tas as
ali an ças par ti dá ri as as mais es pú ri as, são fe i tas ne -
go ci a ções po lí ti cas para que os can di da tos te nham
mais tem po na TV. Diz bem o Se na dor Pe dro Si mon
quan do afir ma: ”A cor rup ção po lí ti ca co me ça na cam -
pa nha“. Aqui, se não é uma cor rup ção no sen ti do
clás si co do ter mo di nhe i ro, é a cor rup ção da tro ca de
in te res ses en tre Par ti dos, ou me lhor, não ne ces sa ri a -
men te en tre Par ti dos, por que os mem bros dos Par ti -
dos não são con sul ta dos, mas en tre as cú pu las par ti -
dá ri as para mon tar uma es tra té gia de ma i or tem po de 
TV. Ou seja, a TV é im pe ra triz. Ela só é im pe ra triz por -
que es ses cin co, seis, dez ou doze mi nu tos de cada
can di da to não se rão pre en chi dos pela fala dele di re -
ta men te ao pú bli co, pe las idéi as dele, pela pre ga ção
po lí ti ca, mas pe las téc ni cas de mar ke ting, que tan to
mais ocul ta rão o can di da to quan to me no res con di -
ções de fa lar ele ti ver e o apre sen ta rão sem pre de
modo al vis sa re i ro aos olhos do pú bli co, de acor do
com a téc ni ca da pro pa gan da que, ao de ma is, atin ge
to dos os de ma is pro du tos que a te le vi são di vul ga.

Se gun do man da men to do Duda Men don ça –
ve jam bem, se nho res, a fra se que se se gue, e o pior é
que ele tem ra zão: ”Em ma té ria de cam pa nha po lí ti ca
na te le vi são a for ma é mu i tas ve zes mais im por tan te
que o con te ú do“.

Ve jam o quan to trans fe rir a luta po lí ti ca para a
tec no lo gia ele trô ni ca sig ni fi ca, não digo aca bar com
os con te ú dos, mas li qui dar pro je tos de go ver no, o de -
ba te das idéi as e tudo aqui lo que jus ti fi ca a ação po lí -
ti ca, a vi são de mun do e a vi são ide o ló gi ca.

E con ti nua:

Mes mo por que [ve jam só, e aqui ele
diz algo bas tan te pon de rá vel] o con te ú do
não é si nô ni mo de ver da de, nem for ma é si -
nô ni mo de ma qui a gem. A for ma como você
fala, o je i to como você olha po dem ser mu i to 
mais con vin cen tes que seu dis cur so.

Do pon to de vis ta téc ni co de co mu ni ca ção, não
há nada a opor. Po rém, na me di da em que se tem, em 
cam pa nhas po lí ti cas, uma hi per tro fia da for ma e uma
atro fia do con te ú do, evi den te men te, so fre so bre tu do
a po pu la ção, que per de a opor tu ni da de de ter, numa
cam pa nha ele i to ral, além do lí di mo di re i to de es co lher 
os go ver nan tes, um mo men to di dá ti co da vida po lí ti -
ca, um mo men to de in ten sa po li ti za ção. Eu po de ria
até, fa zen do uma es pé cie de tro ca di lho, ci tar um mo -
men to de uma in ten sa po li ni za ção. As idéi as são o pó -
len na for ma ção da ci da da nia. Entre tan to, isso não in -
te res sa, por que a for ma é mais im por tan te que o con -
te ú do.



Faço ques tão de di zer que não dis cor do tec ni ca -
men te do que ele diz. Estou ape nas abor dan do o
quan to a clas se po lí ti ca, gra da ti va men te, abre mão
do que lhe é pe cu li ar, en tre gan do-o a téc ni cas de con -
ven ci men to e de per su a são, que não são a base da
po li ti za ção, da for ma ção de va lo res de ci da da nia, ta -
re fas pa ra le las à ati vi da de po lí ti ca, além da luta pela
con quis ta do po der.

Vol to ao Duda Men don ça:

Antes de co me çar uma cam pa nha, da -
dos e aná li ses são fun da men ta is. Sem isso,
você está ati ran do no es cu ro. (...) Qu e ro co -
nhe cer de per to quem vota e quem pode vir
a vo tar no meu can di da to, de i xan do to tal -
men te de lado aque les que o re je i tam.

Essa téc ni ca vem ao lon go dos úl ti mos 40 anos
do de sen vol vi men to da pró pria te le vi são. Hoje em dia
uma es ta ção de te le vi são, por meio de pes qui sa, co -
nhe ce até – sa i bam as Srªs e os Srs. Se na do res –
quan tas rou pas de ba i xo por ano cada ca te go ria so ci -
o e co nô mi ca com pra: o sa bo ne te, a pas ta de den te, os 
há bi tos de con su mo. Esse ”que ro co nhe cer de per to
quem vota“ sig ni fi ca ajus tar em pro fun di da de a fala do 
can di da to ao que está no lim bo do en ten di men to e no
cam po da ne ces si da de  e mais gra ve do que isso – no
cam po da es pe ran ça de quem vai vo tar.

Per gun to: é há bil? É. É in te li gen te? É. É ma ni pu -
la ção? É. E uma ma ni pu la ção di fí cil de ser per ce bi da,
por que fe i ta com a enor me ca pa ci da de que as pes -
qui sas têm de aus cul tar ne ces si da des. É, por tan to,
um pon to a mais no qual a clas se po lí ti ca, sem o per -
ce ber, en can ta da pe las lu zes que atra em as ma ri po -
sas da vida – re fi ro-me às ma ri po sas das idéi as , cor -
rem para isso sem sa ber que está a par ti ci par de um
pro ces so no qual as idéi as de i xa ram de exis tir ou de i -
xa rão de exis tir cada vez mais.

Diz Duda Men don ça:

Numa cam pa nha, mais im por tan te que 
‘ven der’ um can di da to é ‘ven der’ ar gu men tos 
para aque les que de se jam vo tar nele. (...) O
ar gu men to faz par te, por tan to, de uma es -
tra té gia de per su a são. Seu ob je ti vo em pu -
bli ci da de é o con ven ci men to.

Há uma di fe ren ça mu i to su til en tre con ven ci -
men to e per su a são. O con ven ci men to é algo que par -
te de algo ou al guém e ime di a ta men te cap tu ra a ade -
são do ou tro por ma gia, ca ris ma, em pa tia, ilu são, téc -
ni ca ou ta len to. A per su a são é um pro ces so um pou co 
mais com ple xo. Ela é o au to con ven ci men to, que vem
por meio da aqui si ção in te ri or de ar gu men tos ba lan -

ce a dos pela pes soa e ela se per su a de. Se fôs se mos
car re gar isso para o lado amo ro so, o con ven ci men to
se ria a can ta da e a per su a são, a con quis ta. Mu i tas
ve zes, pode-se ter a con quis ta na can ta da.

Uso esse ar gu men to, tal vez bem-hu mo ra do,
por que tor na cla ra a idéia de que se tra ta de con ven -
cer. Seu ob je ti vo em pu bli ci da de é o con ven ci men to.
Aliás, o con ven ci men to é todo o ob je ti vo da pu bli ci da -
de de pro du tos.

Afir ma Duda num pró xi mo man da men to – e ele
tem ra zão do pon to de vis ta téc ni co:

Esta é a pa la vra má gi ca: ad mi ra ção.
(...) Você sem pre está pro pen so a não acre -
di tar em acu sa ções fe i tas con tra seu he rói.
A es que cer ou a per do ar seus even tu a is de -
fe i tos.

Des se modo, fe i ta a cor ti na de bri lho, fe i to o bri -
lho es te lar do con ven ci men to, pode-se di zer o que se
qui ser do ou tro can di da to e pode ele ter fe i to o que ti -
ver fe i to, não ”pega“ – se ria essa a ex pres são. A téc ni -
ca con sis te, por tan to, em ope rar na di re ção de for ta le -
cer o con ven ci men to de quem já o con si de ra can di da -
to, em vez de ten tar des tru ir o can di da to ad ver sá rio.

Re pi to, por tan to, as pa la vras de Duda – e ve jam
como a pa la vra “ven der” en tra aí, é uma ven da, é um
pro du to:

Numa cam pa nha, mais im por tan te do
que ‘ven der’ um can di da to é ‘ven der’ ar gu -
men tos para aque les que de se jam vo tar
nele. O ar gu men to faz par te, por tan to, de
uma es tra té gia de per su a são. Seu ob je ti vo
em pu bli ci da de é o con ven ci men to.

Ele aqui con fun de per su a são com con ven ci -
men to – em bo ra não te nha a me nor im por tân cia, até
por que na lin gua gem co mum isso ocor re. ”Per“ sig ni fi -
ca atra vés de si mes mo. A per su a são é um pro ces so
mu i to mais pro fun do do que o con ven ci men to. Este é
re la ti va men te fá cil, é ime di a to. A per su a são já in di ca,
como eu dis se an tes, es tu do, me di ta ção, apro fun da -
men to.

Fi nal men te, ele diz:

Cu i da do com os pal pi te i ros na sua
cam pa nha. Eles só con fun dem e pre ju di -
cam. Crie um con se lho de con fi an ça com,
no má xi mo, três ou qua tro pes so as, para
de ci dir as co i sas mais im por tan tes, e pron to.

Aqui é o gol pe fi nal, ou seja, o mi li tan te não tem
im por tân cia; Par ti do não tem im por tân cia. Três ou



qua tro pes so as para não in co mo dar mu i to o mar que -
te i ro e en tre guem-se ao mar ken tig. 

Pen so, Sr. Pre si den te, que, em se tra tan do de
uma pes soa com a com pe tên cia, a lu ci dez e a ex pe -
riên cia do Duda Men don ça, nós, da clas se po lí ti ca, de 
qual quer Par ti do, de ve mos pen sar no que ele diz.
Esta mos de i xan do-nos trans for mar de ma si a do em
pro du tos.

Re pi to que isso é fi lho, é fru to do Pre si den ci a lis -
mo. O Pre si den ci a lis mo vive da exal ta ção da per so -
na li da de, da cri a ção de fi gu ras mí ti cas que le vam as
pes so as ao con ven ci men to de que elas são as úni cas 
ca pa zes de re sol ver os pro ble mas, ou que os pro ble -
mas es tão aí para se rem re sol vi dos por uma pes soa,
jo gan do a quan ti da de de ta re fas ou res pon sa bi li da -
des em cima de um ser. 

No Par la men ta ris mo, isso é in te i ra men te di fe -
ren te. O di ri gen te re sul ta de gra da ti vos en ten di men -
tos na clas se po lí ti ca, que é es co lhi da com li ber da de
li vre men te. Se não che ga a re sul ta do, a Câ ma ra e o
Con gres so são dis sol vi dos para nova ele i ção, nova
con sul ta po pu lar. Quem é po lí ti co sabe que, den tro de 
um Par la men to, nin guém en ga na nin guém. Qu an do
re sul ta um Lí der sa í do de um Par la men to, ali está a
his tó ria dele, a sua ca pa ci da de de con du zir pro ces -
sos, a sua se ri e da de, a sua ca pa ci da de de mon tar ali -
an ças, a sua pon de ra ção, o seu equi lí brio.

O Pre si den ci a lis mo, ao con trá rio, iden ti fi ca-se
em pro fun di da de com o Esta do es pe tá cu lo, ou seja,
com os íco nes do es pe tá cu lo te le vi su al.

Isso não ti nha im por tân cia no pas sa do, por que
não ha via te le vi são. Mc Lu han di zia que Hi tler só foi
pos sí vel por ca u sa do rá dio, não por ca u sa da te le vi -
são; por que se Hi tler fos se vis to pela te le vi são, as
pes so as per ce be ri am a lou cu ra que ele sig ni fi ca va. O
rá dio per mi tiu ao ima gi ná rio le var adi an te aqui lo que a 
fi gu ra de Hi tler mi ti fi cou pelo rá dio. Ou seja, cada tec -
no lo gia mol da, de tal ma ne i ra, a co mu ni ca ção que ela 
sai como que em pa co ta da pela tec no lo gia. A fra se de
Mc Lu han ”o meio é a men sa gem“ é uma fra se ver da -
de i ra e não uma fra se sol ta no es pa ço. Mc Lu han era
um in te lec tu al sé rio.

O Pre si den ci a lis mo nas ceu mu i to an tes des sas
téc ni cas; nas ceu como uma for ma de su pe rar as ca -
rac te rís ti cas ego cên tri cas da mo nar quia por meio de
um pro ces so po lí ti co mu i to in te res san te; mas, ao lon -
go do tem po, pelo uso de me i os que se ha bi tu am a
cri ar uma mi to lo gia pró pria, o Pre si den ci a lis mo gra -
da ti va men te se in se re den tro des sas téc ni cas. 

A clas se po lí ti ca, quan do abre mão do de ba te
po lí ti co, quan do en tre ga, por medo das emis so ras de

te le vi são, uma par te sig ni fi ca ti va do tem po de cada
Par ti do, tro can do-a por spots de 20 se gun dos, está
aju dan do ain da mais a des po li ti za ção, por que o spot, 
que é o flash de 20 se gun dos, faz uma lin da pro pa -
gan da, é um ex ce len te apo io, mas não tem uma gota
de po lí ti ca, de po li ti za ção. E quan do eu digo po lí ti ca,
eu digo po lí ti ca de idéi as, po lí ti ca de va lo res, po lí ti ca
de pro gra mas.

Não falo por tan to aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, como Lí der do Go ver no, o meu lado é 
bom, o seu é ruim, mas como al guém que re fle te so -
bre um mo men to de sua vida e vê uma ele i ção da im -
por tân cia da pró xi ma apro xi mar-se, a cada dia mais
co man da da por um pro ces so que per ten ce aos me i os 
de co mu ni ca ção e que não per ten ce à lin gua gem, ao
dis cur so, às leis, às di fi cul da des, às per ple xi da des, às 
es pe ran ças e às idéi as da po lí ti ca. Qu an to mais o
País se em po bre ça no de ba te das idéi as, não nos ilu -
da mos, cada vez mais o ní vel da ci da da nia fi ca rá
aquém do ní vel de ci da da nia exi gi do por um País com 
o ta ma nho e os de sa fi os que tem o Bra sil de cen to e
oi ten ta mi lhões de ha bi tan tes e oi ta va ou dé ci ma eco -
no mia do mun do, tan to faz.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Com pra zer, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. Des -
cul pe-me a de mo ra em con ce dê-lo.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Pre za do Se na dor Artur da Tá vo la, que ro di zer
que a de mo ra no apar te pode nos le var a um ra ci o cí -
nio trun ca do de di ver sas par tes do seu pro nun ci a -
men to. Qu e ro di zer que con cor do com gran de par te
do que V. Exª dis se, mas que ro pe dir uma re fle xão de
que ape sar de a si tu a ção ser con si de ra da fi lho do
Pre si den ci a lis mo, como V. Exª, ela re fle te, na ver da -
de, uma omis são do Con gres so Na ci o nal, me nos até
do Se na do, mais da Câ ma ra dos De pu ta dos. A ori -
gem da cor rup ção está exa ta men te no fato de que
não fi ze mos – se é que é pos sí vel, se é que exis te a
clas se po lí ti ca – por que en ten de mos em não fa zer a
re for ma po lí ti ca. Bas ta olhar as da tas fa ta is de trans -
fe rên cia de Par ti do. E veja o quan to hou ve de trans fe -
rên cia de Par ti do. Po de ría mos ter apro va do a Lei de
Fi de li da de Par ti dá ria e o fi nan ci a men to pú bli co de
cam pa nha. Com re la ção ao mar ke ting, que V. Exª ci -
tou, o de 1994 foi me lhor. Em 1994, o Con gres so Na -
ci o nal ela bo rou a Lei das Ele i ções, im pe din do ima -
gens ex ter nas. Mas con ti nu a mos es cra vos do mar ke -
ting, pois foi per mi ti do, por exem plo, mon tar co mer ci -
a is em es tú di os de te le vi são. Assim, o mar ke ting, já



que era pro i bi da a ima gem ex ter na, pas sou a ser até
mais im por tan te na mon ta gem dos be lís si mos co mer -
ci a is, pos sí ve is de se re a li zar den tro das es tru tu ras
dos es tú di os de te le vi são. Po de ría mos per fe i ta men te
ter apro va do o fi nan ci a men to pú bli co, que eli mi na a
cor rup ção. O Se na do Fe de ral apro vou, a Câ ma ra dos
De pu ta dos não. La men ta vel men te. Po de ría mos, e po -
de re mos es ta be le cer no fu tu ro, ain da que não para
2002, mas que bus que mos uma ex cep ci o na li da de
para 2002, a câ ma ra, o mi cro fo ne e o can di da to.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Não é má idéia.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Por que não a câ ma ra, o mi cro fo ne e o can di da -
to? O cus to será ba i xo e o con te ú do pri vi le gi a do. Esta
dis cus são, a meu ver im por tan te, tem que ser tra zi da
mas atre la da à re for ma po lí ti ca, pois não há tan tas
ide o lo gi as po lí ti cas no Bra sil como há de Par ti dos po -
lí ti cos. E com a si tu a ção po lí ti ca atu al, qual quer que
seja o Pre si den te da Re pú bli ca vai con ti nu ar pre va le -
cen do essa te o ria da de tur pa ção da Ora ção de São
Fran cis co de que ”é dan do que se re ce be“. Vai con ti -
nu ar exis tin do no tí ci as nos jor na is de pes so as que,
em vez de fa zer po lí ti ca, fa zem ne gó ci os. É a de tur pa -
ção da ora ção de São Fran cis co, eu dis se isso. Qu e ro
cum pri men tar V. Exª, mas di zer que tomo o pro nun ci -
a men to de V. Exª como uma pos si bi li da de de o Con -
gres so Na ci o nal fa zer o que ain da deve ser fe i to. O
Pre si den te Aé cio Ne ves tem a me lhor das in ten ções.
Não vejo como ace le rar um pa co te éti co na Câ ma ra
dos De pu ta dos e não co lo car, ain da que não en tre em 
vi gor em 2002, com ur gên cia, para este ano, a vo ta -
ção do fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha. Cre io
que esta é uma ques tão fun da men tal, é o co ra ção, o
pul mão, o ar da re for ma po lí ti ca. Eu que ro ma ni fes tar
uma cren ça pes so al: por mais que o mar ke ting tra ba -
lhe, en ten do que co mu ni ca ção sem ver da de não tem
su ces so. A pos si bi li da de de ma ni pu la ção achan do
que a po pu la ção não per ce be, a po pu la ção per ce be
até no olhar. Até pe los olhos que fi cam in de ci sos di an -
te das câ ma ras de te le vi são, a po pu la ção per ce be
que o ci da dão está men tin do. É im pres si o nan te. E ti -
ve mos isso na úl ti ma ele i ção em Mato Gros so.

O Sr. Pe dro Si mon – (PMDB – RS) – Mas na
ele i ção que ele geu Col lor não acon te ceu isso. Ele
men tiu e mu i to e quan ta gen te foi na onda dele.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Na úl ti ma ele i ção em Mato Gros so, ti ve mos o
pri me i ro pro gra ma da cha pa ad ver sá ria, e eu dis se ao 
nos so can di da to a Go ver na dor, o Dan te, que te ría -
mos mu i tos pro ble mas, por que, no pro gra ma, o ci da -
dão pe gou uma ré gua e as fal tou 1.200Km, e sa bía -

mos que isso não se ria pos sí vel, pois não ha via re cur -
sos. As pes qui sas qua li ta ti vas in di ca ram que aque le
era um pro gra ma men ti ro so. Essa ma ni pu la ção é re -
la ti va, em bo ra eu pre fi ra o de ba te po lí ti co, que ti vés -
se mos uma lei em que o can di da to que não vai a de -
ba te não pode ser can di da to a car go ma jo ri tá rio. O ci -
da dão que não ace i ta de ba ter suas idéi as – pois po lí -
ti ca não é guer ra pes so al, não é luta de A con tra B, no
ide al deve ser a luta de idéi as, o de ba te de idéi as –
não é bem in ten ci o na do com a po pu la ção. No en tan -
to, tomo as li ções de V. Exª como um aler ta para o
Con gres so Na ci o nal, in de pen den te men te de par la -
men ta ris mo ou pre si den ci a lis mo. É cla ro que, no go -
ver no par la men ta ris ta, as pro pos tas se rão co-res -
pon sá ve is, e te re mos um en ca mi nha men to de res -
pon sa bi li da de nas pro pos tas nas ci das em to dos os
se to res. Inde pen den te men te dis so, ain da que seja
pre si den ci a lis mo, é pos sí vel me lho rar a si tu a ção,
des de que o Con gres so Na ci o nal que i ra. Pu bli ca men -
te, ape lo à Câ ma ra dos De pu ta dos: não dá mais para
2002, mas não tem im por tân cia, vo tem a re for ma po -
lí ti ca, que é im pres cin dí vel para o for ta le ci men to dos
par ti dos bra si le i ros.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –  RJ) 
– Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, con cor do to tal -
men te com V. Exª. Como eu dis se no iní cio, este é um
se gun do dis cur so; fiz um há 15 dias, ba se a do em um
que o Se na dor Pe dro Si mon ha via fe i to e que me im -
pres si o na ra, oca sião em que dis cu ti mos bas tan te as
ob ser va ções de V. Exª so bre a re for ma po lí ti ca. Con -
cor do to tal men te com V. Exª: nada de efe i tos para que 
as gra va ções se jam ba ra tas, fi nan ci a men to pú bli co e
fi de li da de par ti dá ria, ou seja, par ti dos mais bem or ga -
ni za dos, pelo me nos com de mo cra cia in ter na – às ve -
zes, as pes so as saem do par ti do por que as oli gar qui -
as in ter nas do par ti do aca bam por obri gá-las a sair.
Estou ple na men te de acor do com V. Exª e agre go o
apar te como um en ri que ci men to.

Eu es ta va ten tan do abor dar um dos la dos da
ques tão, mas, sem dú vi da, sem o apo io des sas ou -
tras me di das, o meu ar gu men to, evi den te men te, fi ca -
ria iso la do no sen ti do do apri mo ra men to da ci da da -
nia, a par tir de mo men to tão opor tu no da pe da go gia
po lí ti ca, como é uma ele i ção.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB –  RS) – Se na dor
Artur da Tá vo la, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –  RJ) 
– Ouço o apar te de V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon,
com mu i to pra zer.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB –  RS) – Se na dor
Artur da Tá vo la, eu es ta va em meu ga bi ne te as sis tin -



do ao pro nun ci a men to de V. Exª e não vi ria aqui apar -
teá-lo, por que V. Exª es ta va numa li nha tão fe liz e tão
com ple ta, que eu não que ria atra pa lhá-lo. Mas, já que
meu co le ga de Mato Gros so, com a ma i or fe li ci da de,
apar te ou V. Exª, e acho que aju dou mu i to, de ci di apar -
te ar tam bém.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –  RJ) 
– É uma hon ra para mim, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB –  RS) – Diz bem V.
Exª que é o se gun do pro nun ci a men to que faz. V. Exª
en tra num de ba te no qual mais gen te de ve ria en trar. É 
cla ro que V. Exª, por ser o Se na dor, na mi nha opi nião,
de grau cul tu ral mais alto do Con gres so Na ci o nal e Lí -
der do Go ver no... E aí não há ne nhu ma co in ci dên cia
en tre o fato de o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so con si de rar-se in te lec tu al e de ter es co lhi do V.
Exª. V. Exª é por que é, ape sar do Se nhor Fer nan do
Hen ri que. V. Exª abor da um pro ble ma que, sin ce ra -
men te, não es ta mos le van do a sé rio. Faz bem V. Exª.
Estou lou co para ler o li vro do Sr. Duda Men don ça. Li,
na IstoÉ e nos jor na is, seus pen sa men tos. É a fi gu ra
que está na moda. O Duda e o ou tro ba i a no, Ni zan
Gu a na es, são os ho mens que se dis cu tem hoje. É
mu i to mais im por tan te dis cu tir Duda e Gu a na es do
que os can di da tos. O Sr. Duda, que é fan tás ti co, diz
que o Ser ra tem tudo para su bir, tem tudo para ven -
cer, mas tem medo da mí dia. Meu Deus do Céu, se o
Ser ra tem medo da mí dia, o que vai di zer o Pe dro Si -
mon, que não exis te para a mí dia? V. Exª co lo cou mu i -
to bem. De um lado, o ine xo rá vel, a tec no lo gia avan -
ça da. Lem bro-me, Se na dor, de que era De pu ta do
Esta du al quan do fui, pela pri me i ra vez, à sede de
uma agên cia de pu bli ci da de po lí ti ca. Era em Los
Ange les. Fi quei bo qui a ber to: tem uma agên cia para
fa zer pro pa gan da do can di da to? Para di zer que o
can di da to é bom? Tem. Para mim, era algo iné di to.
Nun ca ima gi nei que o pro gres so se ria tão gran de que
che ga ria ao Bra sil como che gou. Só que eles es tão
ca in do no exa ge ro.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –  RJ) 
– Exa ta men te.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB –  RS) – Por que,
hoje, o que se quer sa ber é quem faz o mar ke ting. E
o PT en trou nes sa. No mo men to em que o PT ace i tou
o Lula, de i xan do de lado toda a sua bi o gra fia e toda a
sua his tó ria... O Lula, não, o Duda. Lula, Duda! Até
que rima. É uma co i sa in te res san te!

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –  RJ) 
– Eu não que ria mis tu rar, mas já fa la ram ”Duda lá“.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB –  RS) – O Lula hoje
é o ”Duda lá“, quer di zer, está bem co lo ca do: o Lula

com a cam pa nha do Duda. O PT traz o Duda, que diz,
com to das as le tras, que mu dou a ma ne i ra de fa zer;
ele ago ra não quer que as pes so as se jam PT; ele
quer que as pes so as te nham uma cer ta sim pa tia pelo
PT. Se até o PT muda a sua ma ne i ra de ser e ace i ta o
Sr. Duda Men don ça, o que ima gi nar do res to? Há dez
anos, meu que ri do Se na dor, es tou lu tan do por dois
pro je tos: um é o do fi nan ci a men to pú bli co de cam pa -
nha e ou tro o das ima gens ao vivo no rá dio e na te le vi -
são. Oi ten ta por cen to dos gas tos de cam pa nha são
com os pro gra mas de te le vi são; 80% do que um par ti -
do gas ta numa cam pa nha para se na dor, go ver na dor,
pre si den te da Re pú bli ca são com o pro gra ma ele i to ral 
gra tu i to. É uma for tu na! Na ver da de, são pro gra mas
fan tás ti cos, fe no me na is, com pe tem com as no ve las
da Glo bo. Mas, fa zem de tudo para es con der o can di -
da to, fa zem de tudo para o can di da to de sa pa re cer. O
que me nos im por ta é o can di da to. E se o pro gra ma for 
ao vivo, como de fen dem V. Exas e como de fen do eu, o
povo es ta ria co nhe cen do a fi gu ra do can di da to, quem
é ele, o que quer, a que se pro põe. E o gas to pú bli co
de cam pa nha, Se na dor? Se não ti ver mos o gas to pú -
bli co de cam pa nha, ne nhum par ti do quer abrir as con -
tas, por que ne nhum par ti do pode jus ti fi car as suas
con tas. Ago ra, tão sé rio quan to isso, meu que ri do Se -
na dor, é o que vejo hoje com a mí dia no Bra sil. Pos so
es tar fa lan do por es tar um pou co ma chu ca do, ma go -
a do, res sen ti do até, mas pro cu ro me des ves tir des se
res sen ti men to para que rer fa lar, como um Se na dor da 
Re pú bli ca, um as sun to do in te res se da sua Pá tria.
Mas, na ver da de, hoje, a mí dia não está que ren do
ape nas for ta le cer o can di da to do PT, fu la no, ou o can -
di da to do PMDB, bel tra no. Não, a mí dia quer cri ar o
can di da to. Esses mar que te i ros não es tão mais su je i -
tos a es pe rar que o Par ti do se re ú na, es co lha o can di -
da to e faça a cam pa nha da que le can di da to. Não! Eles 
que rem es co lher o can di da to na que le Par ti do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –  RJ) 
– Antes.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB –  RS) – Antes. Quer 
di zer, eles que rem es co lher o can di da to para de po is
usar a má qui na a fa vor do can di da to que bem en ten de -
rem. E é por isso que eu, por exem plo, não con si go sair
nas re por ta gens. Os jor na lis tas che gam a fa zer re por ta -
gens co mi go, per dem eles e per co eu ho ras fa zen do re -
por ta gens, não sai uma li nha no jor nal. Não sai uma li -
nha, por que o Pe dro Si mon não exis te. Ontem sa í ram
vá ri as, a Fo lha de S.Pa u lo e o Cor re io Bra zi li en se pu -
bli ca ram uma sé rie de aná li ses de to das as can di da tu -
ras. Bo ta ram o Pa u lo Re na to Sou za, bo ta ram o Su plicy.
Eu, com o Ita mar Fran co, sou o can di da to re gis tra do
numa pré via. Está re gis tra do; a pré via, mar ca da. No en -
tan to, a mi nha fi gu ra não exis te. E te nho que fi car aqui,



ace i tan do, ou vin do, len do, ir ri ta do, im pos si bi li ta do de fa -
zer qual quer co i sa. Essa é a nos sa mí dia. Dis se o meu
que ri do Se na dor pelo Mato Gros so que não se con se -
gue men tir o tem po todo. O Col lor men tiu o tem po todo.
Até o úl ti mo pro gra ma, até o úl ti mo de ba te, o Col lor
men tiu o tem po todo.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– E o Ma luf?

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – O Ma luf
men tiu e con ti nua men tin do. No en tan to, es tão aí. O
Sr. Ma luf está com os gra us de pes qui sa lá em cima.
Acho que é uma pena que o pro nun ci a men to de V.
Exª, o do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros e o meu se -
jam pro nun ci a men tos, eu di ria, qua se que iso la dos.
Fa la mos, mas pa re ce que é por con ta pró pria, fa la -
mos para cum prir a nos sa par te, mas nem V. Exª, nem 
eu, nem o Se na dor Ante ro te mos uma es pe ran ça de
que isso se con cre ti ze. O nos so pro nun ci a men to é
qua se que de la men to an te ci pa do por aqui lo que de -
ve ria mas não vai ser.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Cla ro.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Olha que o
Se na do Fe de ral – diz bem o Se na dor – con se guiu
mu i to. O Se na do Fe de ral apro vou o gas to pú bli co nas
cam pa nhas e o pro gra ma de te le vi são. A Câ ma ra dos
De pu ta dos co lo cou na ga ve ta. O Se na do Fe de ral
apro vou até uma fór mu la in te li gen te: não se ex tin -
guem os par ti dos po lí ti cos, mas não se per mi te que
ve nham com qua ren ta par ti dos. Eles te rão que vir
numa agre mi a ção, numa as so ci a ção co mu ni tá ria,
numa ali an ça de par ti dos po lí ti cos, ali an ça que fi ca rá
não só na ele i ção, mas que du ra rá os qua tro anos.
De pu ta do ele i to por aque la ali an ça tem que fi car ali
du ran te os qua tro anos, não pode sair e vol tar por ou -
tro par ti do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– É ver da de.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Pa rou na
ga ve ta da Câ ma ra dos De pu ta dos. Fe li ci to V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do, Se na dor.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Para mim,
que es tou um pou co ma chu ca do pela mí dia hoje, não
por ação, mas por omis são to tal, faz mu i to bem ou vir
o pro nun ci a men to de V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do, Se na dor. V. Exª tem to tal ra zão.

É pre ci so au to crí ti ca na clas se po lí ti ca. A pa ra li -
sa ção de pro ces sos des sa na tu re za na Câ ma ra se dá 
por que a clas se po lí ti ca, no fun do, é con ser va do ra.

Não me re fi ro ao con ser va do ris mo do pon to de vis ta
ide o ló gi co, mas ao se guin te tema: para que mu dar se
quem está na Câ ma ra ou no Se na do veio a es tas Ca -
sas com a le gis la ção que hoje exis te no País? Como
esse cor po – e falo no co le ti vo –, que de al gu ma ma -
ne i ra aqui che ga com a le gis la ção vi gen te, vai ter in te -
res se em mu dar a le gis la ção que per mi te a ma nu ten -
ção de al guns ta bus da po lí ti ca bra si le i ra ao lon go do
tem po? E, para mim, o pior dos ta bus, qua se nun ca
per ce bi do, é a exis tên cia de oli gar qui as par ti dá ri as,
que im pe dem a de mo cra ti za ção ple na no cor po par ti -
dá rio, im pe dem a exis tên cia da mi li tân cia, por que não 
dão a ela – e nes se as pec to o PT é a ex ce ção – pre -
sen ça, res pe i to e for ça su fi ci en te para que ela sin ta
pra zer em mi li tar, so bre tu do os jo vens. Para que mi li -
tar se os par ti dos re sol vem pela cú pu la os seus pro -
ble mas e ali tudo de ci dem?

No caso de V. Exª, há ou tro pon to em que a ma -
ni pu la ção po lí ti ca se es ta be le ce de mãos da das com
o pro ces so de mar ke ting pela te le vi são e pelo rá dio:
é o caso da pes qui sa.

Pri me i ro, sa be mos que nem to das as ins ti tu i -
ções de pes qui sas são sé ri as. Isso já está pro va do.
Se gun do, sa be mos que gran de par te das ins ti tu i ções
de pes qui sa tem me to do lo gi as pelo me nos dis cu tí ve -
is do pon to de vis ta téc ni co. Isso está pro va do. Sa be -
mos que uma par te das ins ti tu i ções de pes qui sa tem
er ra do gra ve men te em algo que de ve ria es tar pro i bi -
do tam bém na le gis la ção ele i to ral, que é a cha ma da
”pes qui sa de boca de urna“, com um re sul ta do apre -
sen ta do pe los me i os de co mu ni ca ção com a ele i ção
ain da se pro ces san do, o que con di ci o na, à úl ti ma
hora, o pro ces so ele i to ral.

Mas na pes qui sa há uma ou tra ques tão, que é
essa que de al gu ma ma ne i ra atin ge V. Exª: pela pes -
qui sa ma ni pu la da, é pos sí vel man ter um can di da to
sem a pos si bi li da de de cres cer. E mais, não exis te ne -
nhu ma pa la vra so bre o modo pelo qual as pes qui sas
são apre sen ta das à po pu la ção. To dos já de ve mos ter
vis to, na apre sen ta ção das pes qui sas, a se guin te si -
tu a ção na te le vi são: o lo cu tor fala e apa re ce um qua -
dro. Diz-se que o can di da to que des ceu 2 pon tos
”des pen cou“ e que o can di da to que su biu 1 ou 2 pon -
tos ”dis pa rou“.

Ora, quem co nhe ce o que o co no ta ti vo tem de
for ça na co mu ni ca ção sabe que, quan do a po pu la ção
re ce be os ter mos ”dis pa ra e ”des pen ca“, ain da que
se jam 2 ou 3 pon tos, se o ca nal de se ja ma ni pu lar, o
”des pen ca“, por exem plo, vai sig ni fi car para mu i tas
pes so as que o can di da to não tem con di ções de par ti -
ci par do ple i to.

Igno rar a pre sen ça de V. Exª en tre os can di da tos 
– V. Exª é o mais an ti go, o pri me i ro dos can di da tos –



sig ni fi ca mas sa crar a pos si bi li da de de exis tên cia de
uma can di da tu ra com a de V. Exª. Como? Sim ples -
men te não a no ti ci an do. O que que ro mos trar é como
o pro ces so po lí ti co en tre ga, a cada dia, a or ga ni za -
ções alhe i as a ele, não a aju da, que se ria de bom gra -
do re ce ber de or ga ni za ções es pe ci a li za das, mas,
como diz V. Exª, o co man do do pro ces so, que sai da
clas se po lí ti ca e é efe ti va men te re sol vi do fora dela,
por pro ces sos alhe i os a ela e que têm a ver pu ra men -
te com a di nâ mi ca da co mu ni ca ção, e não com a his -
tó ria, o pre pa ro, as con di ções po lí ti cas de cada can di -
da to ou o de ba te das idéi as de cada um – re pi to –,
que é, afi nal de con tas, o que fez a gló ria da ati vi da de
po lí ti ca ao lon go dos anos.

Cada vez mais, te mos me nos de ba tes, seja no
Par la men to, seja fora dele. Cada vez mais, a ação po -
lí ti ca ten de a ser ”sou a fa vor do go ver no“ ou ”sou con -
trá rio a ele“, o jogo das idéi as. As pro pos tas, os pro -
gra mas são ecos lon gín quos na re a li da de bra si le i ra.
Va mos fi car atre la dos a esse pro ces so, se não ti ver -
mos cons ciên cia para en fren tá-los, como diz V. Exª,
tal vez de um modo um tan to qui xo tes co, com três ou
qua tro Se na do res, numa se gun da-fe i ra, num fim de
tar de, num de ba te aqui no Se na do.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – E sa ben do
que a im pren sa não vai to mar co nhe ci men to. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– A me nor.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Esta mos
tran qüi los com re la ção ao si lên cio ab so lu to. Fica tudo
nes ta Casa.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Nes ta Casa. Mas cabe-nos, tal vez, a es pe ran ça que 
me vem de uma fra se de um edu ca dor nor te-ame ri ca -
no, que di zia, tal vez me lan có li co, como está hoje V.
Exª: ”A mi nha mu dan ça não mu da rá o mun do; a mi -
nha mu dan ça é a pre mis sa para a mu dan ça do mun -
do“. Quem sabe, Se na dor, se não es ta mos a mon tar
as pre mis sas para a mu dan ça des te pro ces so? Já é
um con so lo!

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Nes se sen ti -
do, eu não te nho ne nhu ma dú vi da de que os pro nun -
ci a men tos de V. Exª não são pre nún ci os, mas as li -
nhas que se rão ado ta das no tem po opor tu no.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do, no bre Se na dor.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor, Artur da Tá vo la, con ce de-me V. Exª um
apar te?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, con ce do um apar te, com pra zer, ao
meu cor re li gi o ná rio e ami go Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor Artur da Tá vo la, quan do che guei, V. Exª já
es ta va fa lan do. Do ae ro por to para cá, ain da tive a
opor tu ni da de de ouvi-lo. O tema é da ma i or im por tân -
cia, pois V. Exª está tra tan do do pro ces so po lí ti co, e,
evi den te men te, do pro ces so ele i to ral, des ses ato res
ex tra par ti dá ri os que in ter fe rem no de sen ca de a men to
do pro ces so. Um dia, con ver san do com o Se na dor
Pe dro Si mon, no in ter va lo de um re ti ro es pi ri tu al, fa la -
mos um pou co so bre po lí ti ca. S. Exª di zia que, em de -
ter mi na da pes qui sa, o nome dele não apa re cia, mas
ele era o cam peão da re je i ção. Sua Exce lên cia, en -
tão, per gun tou: ”Como é que sou re je i ta do e não es -
tou na pes qui sa?“. Enfim, S. Exª fi cou em ba ra ça do
com o re sul ta do.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – A pes qui sa
pu bli cou vá ri as pos si bi li da des: três com o Ita mar
Fran co e duas sem o Ita mar Fran co. Eu não apa re ci,
mas tive um ín di ce de re je i ção de 81%!

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Isso é uma lou cu ra. (Ri sos.)

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – É o 
que foi sem ja ma is ha ver sido. Então, apre sen tei, re -
cen te men te, um pro je to – que, mes mo que apro va do,
o que é mu i to di fí cil, não será apro ve i ta do para as pró -
xi mas ele i ções – dis ci pli nan do uma das ques tões a
que V. Exª se re fe riu. O pro ble ma não é a pes qui sa,
mas a for ma como ela é apre sen ta da. Hou ve uma ele -
i ção em For ta le za para es co lher o Pre fe i to, em que a
di fe ren ça en tre os dois can di da tos era mu i to pe que -
na. A man che te do jor nal, no dia da ele i ção, di zia que
o per cen tu al de in ten ção de vo tos de um des ses can -
di da tos ti nha des pen ca do. Entre tan to, quan do se
abri ram as ur nas e se con ta ram os vo tos, ve ri fi cou-se
que a di fe ren ça en tre um e ou tro foi de me nos de
0,5%. Cer ta men te, uma man che te des se tipo pode ter 
sido fa tal para o can di da to que per deu. Não sei se no
Rio de Ja ne i ro acon te ce isto, mas, nas úl ti mas ele i -
ções mu ni ci pa is no in te ri or do Esta do do Ce a rá, mu i -
tas pes so as usa ram pes qui sa como pro pa gan da.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB  RJ) – 
É ver da de.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB  CE) –
Usa ram pes qui sas fe i tas por uma ins ti tu i ção sem ne -
nhum re co nhe ci men to como es pe ci a lis ta na área,
para man te rem o es ta do de es pí ri to de seus ele i to res
e para mo ti vá-los.



O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB  RJ) – 
Eles pan fle tam pes qui sas!

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB  CE) – Exa -
ta men te. Ago ra, no apar te do Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, ouvi um pou co o de ba te so bre a ques tão do fi -
nan ci a men to pú bli co. Como o pro je to foi para a Câ ma ra
dos De pu ta dos, sin ce ra men te pen so que ele não de ver
ser apro va do. Sabe por quê? Por que cri a rá um ca i xa
três. Há o ca i xa um, o ca i xa dois e será cri a do o ca i xa
três. To dos se jun ta ram para ar ru mar ou tra fon te de fi -
nan ci a men to para a cam pa nha, que é o Te sou ro, mas
man ti ve ram o fi nan ci a men to pri va do. Então, ha ve rá o
pri va do ofi ci al, de cla ra do ao tri bu nal; o pri va do por ba i xo 
do pano; e mais o Te sou ro, a vi ú va. Então, não pode ser
as sim: se é para ser fi nan ci a men to pú bli co, que seja
ape nas fi nan ci a men to pú bli co.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Mas o pro je -
to é as sim: fi nan ci a men to pú bli co.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Não, Se na dor.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Sim.
O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – O

pro je to ad mi te o fi nan ci a men to pri va do. Aí é que está
o equí vo co de V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Não, o que
foi apro va do aqui e foi para a Câ ma ra dos De pu ta dos
foi só o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha. Per -
doe-me, Se na dor.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – Se
for, es tou de acor do.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Eu ga ran to
a V. Exª: é só fi nan ci a men to pú bli co.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Se na dor Lú cio Alcân ta ra, per mi te-me V. Exª um 
apar te?

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – Só
um mi nu to, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros; não pos -
so dar o apar te do apar te, mas, se o ora dor per mi tir,
con ce de rei o apar te a V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Com mu i to pra zer, o de ba te está óti mo.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Tra mi tou no
Se na do esse pro je to a que V. Exª se re fe re, mas não
foi apro va do. Foi apro va do so men te fi nan ci a men to
pú bli co de cam pa nha.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Mu i to bem, se V. Exª afir ma isso com tan ta se gu ran ça, 
não te nho ra zão ne nhu ma para dis cor dar. Então, es -
tou de acor do. Ago ra, quan to ao fi nan ci a men to pú bli -
co jun to com o pri va do, pelo amor de Deus, não dá!

Con tu do, não che gam a cin co os pa í ses que têm fi nan -
ci a men to ex clu si va men te pú bli co. São me nos que os
de dos de uma mão, pen so que ape nas um ou dois. Pois
bem, é pre ci so pen sar, por que, se for para ha ver ca i xa
três, é me lhor de i xar do je i to que está. Ago ra, sa bem V.
Exªs o que po de ria ser fe i to e que me lho ria mu i to a si tu -
a ção? Os tri bu na is ele i to ra is  V. Exª é um ex per to nis so 
po de ri am con tra tar au di to ri as que afe ri ri am o vo lu me
das cam pa nhas. E isso não é tão di fí cil de fa zer. O can -
di da to de cla ra uma ni nha ria, mas está de avião para
cima e para ba i xo, está che io de pro gra mas bo ni tos de
te le vi são, car ta zes para to dos os la dos, out do ors em
to dos os lu ga res; não se ria es tra nho se, ao fi nal, a de -
cla ra ção fos se uma ni nha ria, se fos se ri dí cu la? Se isso
ocor res se, o mo ti vo se ria que o can di da to não de cla rou
o que re al men te foi gas to.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Cla ro.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Essa foi uma das for mas que ima gi nei para se con tro -
lar me lhor as cam pa nhas ele i to ra is.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Se na dor Lú cio Alcân ta ra, se rei bre ve. Em re la -
ção ao tema en fo ca do por V. Exª, tam bém en ten di que 
o que fi cou apro va do aqui foi o fi nan ci a men to pú bli co
e pri va do das cam pa nhas.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Assim com pre en di.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Peço dois mi nu tos ape nas para jus ti fi car a
ques tão. Apre sen tei uma emen da que foi con si de ra da 
fora de épo ca. Para não pre ju di car o an da men to do
pro je to, su ge ri a um De pu ta do de Mato Gros so que a
apre sen tas se na Câ ma ra dos De pu ta dos.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Então, V. Exª está dan do ra zão a mim: o pro je to saiu
do Se na do pú bli co e pri va do.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Sim, mas so li ci tei que fi cas se cla ra men te de fi -
ni do na lei que o fi nan ci a men to se ria ex clu si va men te
pú bli co. Se o can di da to re ce bes se di nhe i ro pri va do, fi -
ca ria de fi ni ti va men te ine le gí vel. No caso do em pre sá -
rio e da em pre sa, fi ca ri am ter mi nan te men te ina bi li ta -
dos o RG e o CPF do em pre sá rio e o CGC da em pre -
sa. Se a em pre sa tro cas se de nome, a tro ca do CGC
não cons ti tu i ria pro ble ma, pois o RG e o CPF do em -
pre sá rio es ta ri am ina bi li ta dos. Por tan to, com a ina bi li -
ta ção, não se ria pos sí vel par ti ci par de con cor rên ci as
pú bli cas no País. Essa for ma é im por tan te, por que
não bas ta pro i bir, é pre ci so ha ver a pe na li da de.



O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Exa ta men te.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Enten de mos que essa se ria uma for ma de me -
lho rar o pro ces so na Câ ma ra dos De pu ta dos, po den -
do ser apre sen ta do até como emen da de re da ção,
sem ha ver a ne ces si da de de re tor nar ao Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Sin to mu i to in for mar ao no bre ora dor que está
na tri bu na, Se na dor Artur da Tá vo la, que o tem po de
V. Exª já se es go tou. La men ta vel men te, só es tou to -
man do essa ati tu de por que há ou tros ora do res ins cri -
tos que ain da gos ta ri am de pro nun ci ar-se nes ta ses -
são, in clu si ve o Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, ape nas ou vi rei o Se na dor Ma gui to
Vi le la, que me ha via so li ci ta do um apar te.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Con gra tu -
lo-me com V. Exª por seu pro nun ci a men to, que é re al -
men te po lê mi co, em bo ra sem pre mo men to so. Tam -
bém sou fa vo rá vel ao fi nan ci a men to ex clu si va men te
pú bli co de cam pa nha. Com re la ção às pes qui sas, fa -
rei um bre ve co men tá rio: os ins ti tu tos de pes qui sa
des mo ra li zam-se por si só.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Mas eles são des mo ra li za dos so men te de po is das
ele i ções.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Atu al men -
te, em qual quer Esta do, sabe-se qual ins ti tu i ção é sé -
ria e qual não o é. O povo é sá bio, tem um sex to sen ti -
do e faz a sua pró pria son da gem. Des se modo, es ses
ins ti tu tos que re ce bem di nhe i ro para pu bli car pes qui -
sas ine xis ten tes po dem re al men te ”fi car com a bar ba
de mo lho“. A vida é mu i to cur ta e pre ci sa de fato sê-lo.
Tam bém con cor do com o pro je to do Se na dor Pe dro
Si mon: nas cam pa nhas ele i to ra is, é ne ces sá rio que a
pro pa gan da seja fe i ta pu ra men te pelo can di da to nos
pro gra mas, tra zen do as suas idéi as e de ba ten do com
os de ma is can di da tos. É pre ci so ex tin guir es ses tru -
ques te le vi si vos. Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. 

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª pela to le rân cia
com o tem po.

Ape nas con cluo di zen do que, a to das as me di -
das su ge ri das, acres cen ta ria a da pro i bi ção da pu bli -
ca ção de pes qui sas um mês an tes do ple i to, pelo
enor me po der que, ma ni pu la das ou não, têm na de ci -
são do ele i to ra do, ma cu lan do a ple ni tu de da li ber da -
de de es co lha dos can di da tos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, pela aten ção com a qual me hon ra ram e par ti -

cu lar men te pe los apar tes, que en ri que ce ram este
mo des to dis cur so.

Du ran te o dis cur so do Sr. Artur da Tá -
vo la, 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. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pror ro ga rei a ses são por mais 10 mi nu tos, para
ou vir mos o úl ti mo ora dor ins cri to des ta ses são.

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

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, hoje, dia 10 de de zem bro, co me -
mo ra-se uma data de sig ni fi ca do es pe ci al para a co -
mu ni da de in ter na ci o nal: o ani ver sá rio da De cla ra ção
Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma nos, apro va da em 10 de
de zem bro de 1958, há exa ta men te 53 anos, pela
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, re u ni da na ci -
da de de Pa ris.

No en tan to, a lem bran ça de tão im por tan te data, 
que de ve ria ser mo ti vo de or gu lho para toda a hu ma -
ni da de, so men te nos faz re cor dar a gi gan tes ca dis so -
nân cia en tre os be los prin cí pi os con ti dos na De cla ra -
ção e as in con tá ve is vi o la ções per pe tra das pe los
mes mos go ver nos que um dia a as si na ram.

Nes se gru po de Esta dos que in sis tem em fa zer
da De cla ra ção le tra mor ta, in clui-se, para nos sa pro -
fun da tris te za, o Bra sil. De acor do com o úl ti mo re la tó -
rio das Na ções Uni das, o Bra sil ocu pa ver go nho sa
po si ção no rol das na ções que mais vi o la ram os di re i -
tos hu ma nos.

Mes mo as sim, nos úl ti mos anos, as ins ti tu i ções
bra si le i ra de ram uma de mons tra ção de que que rem
es tar cada vez mais com pro me ti das com a ga ran tia e
com a pro te ção dos di re i tos hu ma nos. Da Con fe rên -
cia de Vi e na, re a li za da em 1993, re sul tou a cri a ção do 
Pro gra ma Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos. Foi cri a da
uma se cre ta ria, jun to ao Mi nis té rio da Jus ti ça, en car -
re ga da de im ple men tar esse pro gra ma. Tam bém a
apro va ção de al gu mas leis, por par te do Con gres so
Na ci o nal, per mi tiu a exe cu ção de al guns des ses di re i -
tos fun da men ta is. Res sal ta-se como as pec tos po si ti -
vos a vi gên cia das se guin tes leis:

–  Lei nº 9.437/97, que ”cri mi na li za o
por te ile gal de ar mas e ins ti tui o Sis te ma
Na ci o nal de Armas, Mu ni ções e Explo si vos,
Si narm“. Essa Lei vi a bi li zou o iní cio de um
sis te ma so bre ca das tro de ar mas no País,
bem como a iden ti fi ca ção das pes so as ci vis



com o por te de ar mas. Tam bém obri ga que
a com pra de cada arma seja ime di a ta men te
co mu ni ca da ao Sis te ma.

–  Lei nº 9.455/97, que ”de fi ne os cri -
mes de tor tu ra e dá ou tras pro vi dên ci as“.
Essa lei re pre sen tou um pas so im por tan te
para o fim da prá ti ca de tor tu ra no Bra sil.
Embo ra o Bra sil ti ves se ra ti fi ca do to dos os
ins tru men tos in ter na ci o na is des ti na dos a
abo lir esse tra ta men to de su ma no, a prá ti ca
da tor tu ra não era con si de ra da cri me. Com
a cri a ção do tipo pe nal, pas sa-se a res pon -
sa bi li zar cri mi nal men te a prá ti ca da tor tu ra
efe tu a da prin ci pal men te por agen tes pú bli -
cos na sua ma i o ria po li ci a is mi li ta res e ci vis.

–  Lei nº 9.714/98, que ”am plia as al ter -
na ti vas à pena de pri são para os cri mes de
me nor gra vi da de, por meio da im po si ção de
res tri ções aos di re i tos do con de na do e pres -
ta ções de ser vi ços à co mu ni da de“. Essa lei vi -
a bi li zou que aos de li tos de me nor po ten ci al
ofen si vo fos se apli ca do, em vez de pe nas res -
tri ti vas de li ber da de, sim ples men te pe nas de
pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de e res tri ti -
vas de di re i tos. Essa ino va ção no sis te ma bra -
si le i ro de pe nas trou xe um me nor cres ci men to 
da po pu la ção car ce rá ria.

–  Lei 9.777/98, que ”de fi ne como cri -
mes con du tas que fa vo re cem ou con fi gu ram 
tra ba lho for ça do“. Essa lei re sul tou de gran -
des es for ços para que as con du tas ilí ci tas
de tra ba lho for ça do e es cra vo fos sem con si -
de ra das cri me. No en tan to, até hoje, são
pou cas as con de na ções nes se tipo pe nal,
ten do em vis ta que se tor na di fí cil ca rac te ri -
zar a in ten ção de man ter o em pre ga do em
tra ba lho for ça do.

–  Lei 9.807/99, que ”es ta be le ce nor -
mas para a or ga ni za ção e ma nu ten ção de
pro gra mas es pe ci a is de pro te ção a ví ti mas
e a tes te mu nhas ame a ça das“. Essa lei sig -
ni fi cou um avan ço im por tan te ao com ba te à
im pu ni da de, uma vez que ví ti mas e tes te -
mu nhas de cri mes pas sa ram a re ce ber con -
di ções de pro te ção de vida para de nun ci a -
rem os res pon sá ve is pe los gra ves de li tos.

–  Lei 9.812/99, que es ta be le ce uma
pe na li da de mais se ve ra a car tó ri os e ta be li -
o na tos que não qui se rem cum prir com a
gra tu i da de das cer ti dões de nas ci men to e
de óbi to. A lei da gra tu i da de de re gis tros ci vil 
é fun da men tal para os di re i tos hu ma nos.

Mu i tos car tó ri os não vi nham apli can do a
gra tu i da de e foi pre ci so a vi gên cia des sa lei
para obri gar o sis te ma car to ri al bra si le i ro a
res pe i tá-la, sob pena de cas sa ção da con -
ces são de fun ci o na men to.

–  De cre to Le gis la ti vo nº 89/98, que apro -
va a com pe tên cia obri ga tó ria da Cor te Inte ra -
me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos em to dos os
ca sos re la ti vos à in ter pre ta ção ou apli ca ção da 
Con ven ção Ame ri ca na de Di re i tos Hu ma nos
para fa tos ocor ri dos a par tir do re co nhe ci men to 
da que le ins tru men tal in ter na ci o nal.

Re la ti va men te às pro po si ções le gis la ti vas em
an da men to, há um rol con si de rá vel de pro je tos de
lei im por tan tes na área dos di re i tos hu ma nos. Mas,
a des pe i to des sas leis, re co nhe ce mos que é cres -
cen te o nú me ro de vi o la ções aos di re i tos fun da men -
ta is da pes soa hu ma na em nos so País. Essa vi o la -
ção tor na-se mais agu da quan do es tão en vol vi dos
os di re i tos de cri an ças e ado les cen tes, pre sos e se -
to res dis cri mi na dos da so ci e da de, como ho mos se -
xu a is, pes so as por ta do ras de dis túr bio men tal, de fi -
ci en tes fí si cos e ne gros.

O re tra to da in fân cia e ju ven tu de no Bra sil é fu -
nes to. Ape sar de ter mos uma das le gis la ções mais
avan ça das no mun do, des ti na da a ga ran tir o di re i to às 
cri an ças e aos ado les cen tes, ain da não te mos, na
prá ti ca, ações go ver na men ta is e po lí ti cas so ci a is ca -
pa zes de ga ran tir es ses di re i tos. So mos um País que
co le ci o na trá gi cos in di ca do res no que se re fe re a vi o -
lên cia às cri an ças e aos ado les cen tes. Cer ca de 16%
da po pu la ção de cri an ças en tre 10 e 14 anos es tão no 
tra ba lho for mal e in for mal, ge ral men te de for ma in sa -
lu bre, pe ri go sa e sem os di re i tos tra ba lhis tas mí ni mos 
aten di dos. Esse per cen tu al cres ce à me di da que au -
men ta a ida de do jo vem, evi den ci an do que a
mão-de-obra in fan til é con si de ra da um sub sí dio com -
ple men tar à ren da e ao tra ba lho das fa mí li as bra si le i -
ras. Assim, vê-se que o Esta do, a fa mí lia e a so ci e da -
de, que, em re gra, de ve ri am ser os pri me i ros ga ran ti -
do res dos di re i tos fun da men ta is des ses jo vens, são,
con tra ri a men te, os es ti mu la do res da vi o lên cia e do
des res pe i to às cri an ças e aos ado les cen tes.

O co mér cio e a ex plo ra ção se xu al de cri an ças e
ado les cen tes são tam bém cres cen tes no País, prin ci -
pal men te nas áre as mais po bres e de for te con cen tra -
ção do tu ris mo. Na ma i o ria das ve zes, as re des de ex -
plo ra ção se xu al in fan to-ju ve nil en vol vem au to ri da des
po li ci a is, em pre sá ri os, po lí ti cos e pes so as in flu en tes,
que têm cer te za de que as suas con du tas fi ca rão im -
pu nes.

Por ou tro lado, a Jus ti ça bra si le i ra ain da deve
ex pli ca ções so bre o caso das cri an ças emas cu la das
em Alta mi ra, no Esta do do Pará, e tam bém a apu ra -



ção e a pu ni ção nos ca sos re fe ren tes ao Esta do do
Ma ra nhão. Em vi si ta ao Mi nis té rio da Jus ti ça, ti ve mos, 
por par te do Se cre tá rio Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma -
nos, o com pro mis so de que es ses dois ca sos têm re -
ce bi do pri o ri da de da Se cre ta ria.

Cabe res sal tar que os di re i tos hu ma nos de vem
re ce ber por par te dos Esta dos a de vi da res pon sa bi li -
da de so bre as apu ra ções.

Mas as vi o la ções são tam bém gran des quan do
se tra ta de ado les cen tes in fra to res. Em re gra, as me -
di das so ci o e du ca ti vas pre vis tas no Esta tu to da Cri an -
ça e do Ado les cen te dão lu gar a pe nas de re clu são
com cum pri men to em es ta be le ci men tos que são, na
prá ti ca, ver da de i ras pe ni ten ciá ri as. Os jo vens em re -
gra fi cam in ter na dos além do pra zo le gal. As Fe bems
exis ten tes em qua se to dos os Esta dos da Fe de ra ção
são uma tris te re a li da de, vi o la do ras dos prin cí pi os
con ti dos na Cons ti tu i ção Fe de ral e no Esta tu to da Cri -
an ça e do Ado les cen te. São es ta be le ci men tos que
têm efe i tos per ver sos na for ma ção do ca rá ter e da
per so na li da de dos jo vens, em nada con tri bu in do para 
que o jo vem te nha a ga ran tia de uma boa e sa u dá vel
edu ca ção.

O sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro tam bém pas -
sa por uma pro fun da cri se. As pri sões es tão su per lo -
ta das, têm cus tos de ma nu ten ção ex ces si va men te al -
tos, são de su ma nas e in ca pa zes de re e du car o trans -
gres sor e re in te grá-lo no va men te ao con ví vio so ci al.
As re be liões de pre sos bem como as tor tu ras e cha ci -
nas, pro vo ca das por agen tes do Esta do, são fre qüen -
tes nas pe ni ten ciá ri as. Ge ral men te, quem cum pre
pena são jus ta men te as pes so as con de na das por de -
li tos de me nor po ten ci al ofen si vo. Há tam bém uma
gran de con cen tra ção de pre sos em de le ga ci as de po -
lí ci as, en fren tan do todo o tipo de vi o la ção aos di re i tos
do de ten to, já far ta men te as se gu ra dos na le gis la ção
bra si le i ra e em ins tru men tos in ter na ci o na is.

A Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra
dos De pu ta dos, CDH, vi si tou, no pri me i ro se mes tre
des te ano, 17 ins ti tu i ções e cons ta tou ha ver cer ca de
15 mil pre sos. Pra ti ca men te em to dos os es ta be le ci -
men tos foi cons ta ta da su per lo ta ção. Na Pe ni ten ciá ria
Esta du al de São Pa u lo, cuja ca pa ci da de é de 1.250
pre sos, en con tram-se hoje 2.400 de ten tos; o pre sí dio
Aní bal Bru no, PE, cuja ca pa ci da de é de 524 pre sos,
abri ga 2.988 pre sos;; no Pre sí dio Cen tral do Rio
Gran de do Sul, a lo ta ção má xi ma é para 600 pre sos e
atu al men te en con tram-se 2.100 de ten tos; no Pre sí dio 
Cen tral de Pi ra qua ra (PR), a ca pa ci da de é de 550
pre sos e a lo ta ção atu al é de 1.450 pre sos.

Sr. Pre si den te, como o tem po está en cer ra do,
con clu i rei o meu dis cur so, en ca mi nhan do para que
seja dado como lido o com ple men to do meu pro nun ci -
a men to.

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, O PRONUN-
CIAMENTO DO SR. SENADOR GERALDO 
CÂNDIDO.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
O Bra sil apre sen ta hoje uma das ta xas mais al tas de
en car ce ra men to em re la ção a ou tros pa í ses. Nos sa
taxa é seis ve zes ma i or do que a Eu ro pa Oci den tal e
so men te per de para os Esta dos Uni dos e União So -
vié ti ca. Além dis so, aqui a taxa é cres cen te. Em 1998,
re gis tra va-se 108,4 pre sos por 100.000 ha bi tan tes,
em 1999, já eram 127,7 pre sos por 100.000 ha bi tan -
tes; em 2000 esse nú me ro ele vou-se para 129,8 e em
2001 já se re gis tra o ele va dís si mo nú me ro de 141,5
por 100.000 ha bi tan tes.

Se gun do os da dos do De pen, os Esta dos onde
há um nú me ro ma i or de pre sos por 100.000 ha bi tan -
tes é o Esta do de São Pa u lo com 276,3; Dis tri to Fe de -
ral com 269,2; Rio de Ja ne i ro com 147,2; Rio Gran de
do Sul com 146,6; Espí ri to San to com 132,7; Mi nas
Ge ra is com 96,7 e Ma ra nhão com 55,6.

O dé fi cit de va gas no sis te ma pe ni ten ciá rio bra -
si le i ro con ti nua gran de, ape sar de to das as no vas
cons tru ções. No Rio de Ja ne i ro, cons tru iu-se re cen te -
men te qua tro no vos pre sí di os e em São Pa u lo há 20
no vas uni da des pe ni ten ciá ri as des ti na das a abri gar,
cada uma, não mais que 500 pre sos por uni da de.

Cal cu la-se, en tão, que hoje o dé fi cit gire em tor -
no de 64 mil va gas para uma po pu la ção car ce rá ria de
230 mil e um nú me ro de va gas no sis te ma para cer ca
de 160 mil pre sos. Essa dis cre pân cia faz com que
mu i tos pre sos, hoje cal cu la-se que esse nú me ro gire
em tor no de 68 mil pre sos, fi quem em de le ga ci as de
po lí cia em con di ções pre ca rís si mas.

A so ci e da de bra si le i ra é ex tre ma men te vi o len ta
com os se to res mais dis cri mi na dos como ho mos se -
xu a is, ne gros, mu lhe res, po bres etc. Os da dos in di -
cam ser cres cen te a exis tên cia de gru pos de pes so as
que se re ú nem uni ca men te com o pro pó si to de dis se -
mi nar o ódio e o pre con ce i to por et nia, sexo e cor.

Des ta for ma, con si de ra mos que a su pe ra ção
des te qua dro de vi o lên cia no Bra sil pas sa prin ci pal -
men te pela im ple men ta ção das se guin tes di re tri zes
ge ra is, a com pro me ter as ins ti tu i ções pú bli cas:

Re de fi ni ção do Sis te ma Pe nal Bra si le i ro, com
re vi são do Có di go Pe nal Bra si le i ro, sis te ma pe ni ten -
ciá rio, pe nas e re gras de pro ces so pe nal;

1 - Re es tru tu ra ção e cons tru ção de um 
novo pa ra dig ma para as po lí ci as;

2 - Fe de ra li za ção dos cri mes con tra os 
di re i tos hu ma nos;



3 - Incre men to da efi cá cia do sis te ma
ju di ciá rio do tan do suas ins ti tu i ções de ma i or 
cre di bi li da de e ca pa ci da de de apli ca ção da
lei;

4 - Cam pa nhas des ti na das a com ba ter 
a vi o lên cia e es cla re cer os di re i tos da ci da -
da nia.

Assim, Se nho ras e Se nho res Se na do res, a
De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos do Ho mem, não é 
o sim ples re sul ta do de uma re u nião de ju ris tas que,
em uma bela tar de, na ca pi tal fran ce sa, re sol ve ram
ela bo rar um tex to in ter na ci o nal. Não! A De cla ra ção
dos Di re i tos do Ho mem é um do cu men to for ja do ao
lon go de vá ri os sé cu los, re sul ta do de lon gas dis cus -
sões e ins pi ra do em di ver sos ou tros tex tos que tra -
du zi am a ne ces si da de de ga ran tir a in te gri da de fí si -
ca e psí qui ca do in di ví duo em re la ção aos abu sos
co me ti dos pe los pró pri os Esta dos.

A per cep ção de que os di re i tos hu ma nos não
de ve ri am se li mi tar à li ber da de e os res pe i to à in te gri -
da de fí si ca do in di ví duo pelo Esta do não é nova.

Após lon gos de ba tes em tomo do tema, a
Assem bléia Ge ral da ONU, em 16 de de zem bro de
1966, apro vou dois tra ta dos que sin te ti zam a pre o cu -
pa ção da en ti da de em am pli ar o con ce i to de di re itcs
hu ma nos. Tra ta-se do Pac to Inter na ci o nal de Di re i tos
Eco nô mi cos, So ci a is e Cul tu ra is, e do Pac to Inter na -
ci o nal de Di re i tos Ci vis e Po lí ti cos.

Ambos os tex tos re pre sen tam um mar co na his -
tó ria do di re i to in ter na ci o nal. Uma vez mais, cabe aqui 
o tris te re gis tro de que o Bra sil so men te veio a apro var 
os dois pac tos em 7 de se tem bro de 1992, isto é, com
um atra so de qua se três dé ca das.

O Pac to Inter na ci o nal de Di re i tos Eco nô mi cos,
So ci a is e Cul tu ra is deu nova rou pa gem aos di re i tos
do ho mem, es ta be le cen do, en tre ou tros, os se guin tes 
di re i tos:

Di re i to de os po vos es ta be le ce rem li vre men te
sua con di ção po lí ti ca e seu de sen vol vi men to eco nô -
mi co, so ci al e cul tu ral;

Do cu men to in ter na ci o nal igual men te re le van te
no ce ná rio dos di re i tos do ho mem, o Pac to Inter na ci o -
nal dos Di re i tos Ci vil e Po lí ti cos ga ran te os se guin tes.

Lem bro que o Bra sil é sig na tá rio de to dos es ses
ins tru men tos in ter na ci o na is, além de mu i tos ou tros
de cu nho re gi o nal no âm bi to da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos.

A abun dân cia de tex tos ra ti fi ca dos, to da via, con -
for me afir mei no iní cio des te pro nun ci a men to, não foi
su fi ci en te para que o País se abs ti ves se de pra ti car
in con tá ve is vi o la ções aos di re i tos hu ma nos. E aqui

não levo em con si de ra ção se quer os di re i tos eco nô -
mi cos e so ci a is. Re fi ro-me tão-so men te aos mais ele -
men ta res di re i tos do ho mem, como o di re i to à vida e
pro i bi ção de o Esta do não vi o lar a in te gri da de fí si ca
da que les que se en con tram sob sua ju ris di ção.

São mu i tos e fla gran tes os exem plos que o Bra -
sil dá de des res pe i to aos di re i tos hu ma nos.

Assas si na to em mas sa de pre sos, como o epi -
só dio que fi cou co nhe ci do como o “mas sa cre do Ca -
ran di ru”, são tris tes ima gens que re ve lam ao mun do
nos sa pior face: a obs cu ra face de um Esta do que é
in ca paz de pre ser var a in te gri da de fí si ca até mes mo
da que les que, por for ça de lei, es tão sob sua cus tó -
dia.

Ou tros mas sa cres, igual men te co var des, po -
dem ser ci ta dos, como o da Can de lá ria, no Rio de Ja -
ne i ro, e o dos Sem-Ter ra, no Pará. Pon to co mum en tre 
am bos: a par ti ci pa ção os ten si va de po li ci a is nos cri -
mes, o que toma so li dá ria a res pon sa bi li da de do
Esta do.

To dos es ses bár ba ros cri mes já se ri am por si
sós su fi ci en tes para con de nar o País em qual quer tri -
bu nal in ter na ci o nal. É pre ci so, con tu do, des ta car que
o des res pe i to aos di re i tos hu ma nos não se res trin ge
aos gran des mas sa cres, ao as sas si na to em mas sa
de pre sos, de me ni nos de rua e de in de fe sos cam po -
ne ses.

Para con clu ir, que re mos re a fir mar nos sa pre o -
cu pa ção, a nos sa ho me na gem ao Dia Inter na ci o nal
dos Di re i tos Hu ma nos e, mais uma vez, re a fir mar que 
não de se ja mos que se re pi tam no Bra sil os mas sa -
cres como os de Ca ran di ru, de Eldo ra do dos Ca ra jás,
de Co rum bi a ra, de Vi gá rio Ge ral, da Can de lá ria e ou -
tros tan tos que têm sido co me ti dos con tra a po pu la -
ção. – Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, 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, eu pe -
di ria a gen ti le za a V. Exª e ao Se cre tá rio-Ge ral da
Mesa para ler o que foi apro va do no Se na do com re la -
ção ao de ba te que se tra vou quan to ao pro je to de
des pe sas pú bli cas de cam pa nha.

O Pa re cer nº 201, de 2001, da Co mis são Di re to -
ra, foi apro va do. O seu art. 10 as se ve ra:



Art. 10. (...)
Art. 24. É ve da do a par ti do e can di da to 

re ce ber di re ta ou in di re ta men te do a ção em
di nhe i ro ou es ti má vel em di nhe i ro, in clu si ve
por meio de pu bli ci da de de qual quer es pé -
cie, pro ve ni en te de pes soa fí si ca ou ju rí di ca.

Aqui lo que afir mei é real: apro va mos um pro je -
to em que só há fi nan ci a men to pú bli co de cam pa -
nha. Não há fi nan ci a men to par ti cu lar a ne nhum tí tu -
lo, o que é con si de ra do cri me se isso ocor rer. 

Os meus que ri dos Se na do res se equi vo ca ram,
por que, na ver da de, tra mi tou um pro je to que tra ta va
dos dois fi nan ci a men tos e que che gou a ser dis cu ti do, 
mas hou ve re a ção ne ga ti va da so ci e da de. Eu mes mo
re ce bi car tas e car tas di zen do: ”Mas vo cês, uns vi ga -
ris tas, não fa zem nada, não tra ba lham. Ago ra, que -
rem o di nhe i ro pú bli co e o pri va do“? 

Esse pro je to foi apro va do por una ni mi da de, mas 
só o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha, e está na
Câ ma ra dos De pu ta dos para ser vo ta do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro

Jucá, Le o mar Qu in ta ni lha e Mo za ril do Ca val can ti 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 SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB –

CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive a
opor tu ni da de de par ti ci par do XIII Encon tro Na ci o nal
da Fe de ral dos Au di to res e Fis ca is do Mu ni cí pio –
FENAFIM. Uma ini ci a ti va da Asso ci a ção dos Au di to -
res de Tri bu tos Mu ni ci pa is de For ta le za – AUDIF, o de -
ba te re a li zou-se na ci da de de For ta le za (CE), dia 30
de no vem bro p. pas sa do, onde fui con vi da do a dis cu tir 
ques tões re la ti vas ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 43,
de 1999, que tra ta das car re i ras ex clu si vas de Esta do; 
dis cus sões es sas que peço se jam trans cri tas nos
ana is des te Se na do Fe de ral, as qua is tra go a se guir.

Era que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR LÚCIO
ALCÂNTARA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.)

CARREIRAS EXCLUSIVAS DE ESTADO*

Lú cio Alcân ta ra**

A pre sen te dis cus são abor da as pec tos re la ti vos
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 43, de 1999 – Com -

ple men tar (PLP nº 248, de 1998, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), e à Emen da nº 31–PLEN, de mi nha au to ria, 
que tra ta das car re i ras ex clu si vas de Esta do.

A de fi ni ção do que se jam ”car re i ras ex clu si vas
de Esta do“ não é pa cí fi ca. Na ver da de, ela en vol ve
uma ques tão mais am pla que é a pró pria de fi ni ção de
qua is de vam ser as ati vi da des do se tor pú bli co.
Assim, é pos sí vel, na ma té ria, ter-se des de uma vi são 
ab so lu ta men te mi ni ma lis ta até uma con cep ção am -
pla, que abar ca um gran de nú me ro de ati vi da des den -
tro do Esta do.

Ofi ci al men te, tem-se a de fi ni ção en con tra da
nos do cu men tos pro du zi dos pelo en tão Mi nis té rio da
Admi nis tra ção Fe de ral e Re for ma do Esta do – MARE. 
Veja-se o se guin te tex to, ex tra í do das págs. 12 e 20
do vo lu me 11 dos ”Ca der nos MARE da Re for ma do
Esta do“, pu bli ca do em 1997, cujo tema é ”A Nova po -
lí ti ca de re cur sos hu ma nos“:

Os ser vi do res pú bli cos, e por tan to in te -
gran tes de car re i ras de Esta do, se rão ape nas
aque les cu jas ati vi da des es tão vol ta das para
as ati vi da des ex clu si vas de Esta do re la ci o na -
das com a for mu la ção, con tro le e ava li a ção
de po lí ti cas pú bli cas e com a re a li za ção de
ati vi da des que pres su põem o po der de Esta -
do. Esses ser vi do res re pre sen ta rão o Esta do
en quan to pes so al. Para a re a li za ção de ati vi -
da des au xi li a res como ma nu ten ção, se gu ran -
ça e ati vi da des de apo io di ver sas será dada
con ti nu i da de ao pro ces so de ter ce i ri za ção,
trans fe rin do-as para en ti da des pri va das.

..............................................................
O apa re lho do Esta do ou ad mi nis tra ção

pú bli ca lato sen su, com pre en de (a) um nú cleo 
es tra té gi co ou go ver no, cons ti tu í do pela cú pu -
la dos três po de res, (b) um cor po de fun ci o ná -
ri os, e (c) uma for ça mi li tar e po li ci al.

No apa re lho do Esta do é pos sí vel dis -
tin guir qua tro se to res:

NÚCLEO ESTRATÉGICO. Cor res pon -
de ao go ver no, em sen ti do lato. É o se tor
que de fi ne as leis e as po lí ti cas pú bli cas, e
co bra o seu cum pri men to. É por tan to o se tor 
onde as de ci sões es tra té gi cas são to ma das. 
Cor res pon de aos Po de res Le gis la ti vo e Ju -
di ciá rio, ao Mi nis té rio Pú bli co e, no po der
exe cu ti vo, ao Pre si den te da Re pú bli ca, aos
mi nis tros e aos seus au xi li a res e as ses so res 
di re tos, res pon sá ve is pelo pla ne ja men to e
for mu la ção das po lí ti cas pú bli cas.

Atividades Exclusivas. É o se tor em que
são pres ta dos ser vi ços que só o Esta do pode 



re a li zar. São ser vi ços em que se exer ce o po -
der ex tro ver so do Esta do – o po der de re gu la -
men tar, fis ca li zar, fo men tar. Como exem plos
te mos: a co bran ça e fis ca li za ção dos im pos -
tos, a po lí cia, a pre vi dên cia so ci al bá si ca, o
ser vi ço de de sem pre go, a fis ca li za ção do
cum pri men to de nor mas sa ni tá ri as, o ser vi ço
de trân si to, a com pra de ser vi ços de sa ú de
pelo Esta do, o con tro le do meio am bi en te, o
sub sí dio à edu ca ção bá si ca, o ser vi ço de
emis são de pas sa por tes, etc.

* Pa les tra apre sen ta da no XIII ENCONTRO NACIONAL DA
FEDERAÇÃO DOS AUDITORES E FISCAIS DO MUNICÍPIO –
FENAFIM. Asso ci a ção dos Au di to res de Tri bu tos Mu ni ci pa is de
For ta le za – AUDIF. De ba te dor: Már cio Au gus to de Vas con ce los
Di niz. Co or de na do ra: Mô ni ca Te i xe i ra Maia. For ta le za (Ce), 30 de
no vem bro de 2001.
** Ele i to Se na dor da Re pú bli ca (1995-2003)

No to can te ao re fe ri do Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 43, de 1999–Com ple men tar, a pro po si ção, que 
Dis ci pli na a per da de car go pú bli co por in su fi ciên cia
de de sem pe nho do ser vi dor pú bli co es tá vel, e dá
ou tras pro vi dên ci as, re gu la men ta o dis pos to no in ci -
so III do § 1E do art. 41 e no art. 247, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, in tro du zi dos pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 19, de 1998, ver bis:

”Art. 41. São es tá ve is após três anos
de efe ti vo exer cí cio os ser vi do res no me a dos 
para car go de pro vi men to efe ti vo em vir tu de 
de con cur so pú bli co.

§ 1º O ser vi dor pú bli co es tá vel só per -
de rá o car go:

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

III – me di an te pro ce di men to de ava li a ção 
pe rió di ca de de sem pe nho, na for ma de lei
com ple men tar, as se gu ra da am pla de fe sa.

.............................................................“

”Art. 247. As leis pre vis tas no in ci so III
do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169 es ta -
be le ce rão cri té ri os e ga ran ti as es pe ci a is
para a per da do car go pelo ser vi dor pú bli co
es tá vel que, em de cor rên cia das atri bu i ções 
de seu car go efe ti vo, de sen vol va ati vi da des
ex clu si vas de Esta do.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de in su fi -
ciên cia de de sem pe nho, a per da do car go
so men te ocor re rá me di an te pro ces so ad mi -
nis tra ti vo em que lhe se jam as se gu ra dos o
con tra di tó rio e a am pla de fe sa.“

Tra ta-se, as sim, de uma lei na ci o nal, apli cá vel
aos ser vi do res pú bli cos es tá ve is da ad mi nis tra ção
pú bli ca di re ta, au tár qui ca e 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.

A pro po si ção, na for ma como che gou ao Se na -
do Fe de ral, es ta be le ce que o ser vi dor pú bli co sub me -
ter-se-á a ava li a ção anu al de de sem pe nho, obe de ci -
dos os prin cí pi os da le ga li da de, im pes so a li da de, mo -
ra li da de, pu bli ci da de, efi ciên cia, do con tra di tó rio e da
am pla de fe sa.

A ava li a ção anu al de de sem pe nho terá como fi -
na li da de a ve ri fi ca ção do cum pri men to das nor mas
de pro ce di men to e de con du ta no de sem pe nho das
atri bu i ções do car go; a pro du ti vi da de no tra ba lho,
com base em pa drões pre vi a men te es ta be le ci dos de
qua li da de e de eco no mi ci da de; a as si du i da de; a pon -
tu a li da de; e a dis ci pli na.

A ava li a ção anu al de de sem pe nho será re a li za -
da por co mis são de ava li a ção com pos ta por qua tro
ser vi do res, pelo me nos três de les es tá ve is, com três
anos ou mais de exer cí cio no ór gão ou en ti da de a que 
es te jam vin cu la dos, e to dos de ní vel hi e rár qui co não
in fe ri or ao do ser vi dor a ser ava li a do, sen do um o seu
che fe ime di a to e ou tro um ser vi dor es tá vel cuja in di -
ca ção será efe tu a da ou res pal da da, nos ter mos da re -
gu la men to e no pra zo má xi mo de quin ze dias, por ma -
ni fes ta ção ex pres sa do ser vi dor ava li a do.

O re sul ta do e os ins tru men tos de ava li a ção, a in -
di ca ção dos ele men tos de con vic ção e de pro va dos
fa tos nar ra dos na ava li a ção, os re cur sos in ter pos tos,
bem como as me to do lo gi as e os cri té ri os uti li za dos na 
ava li a ção se rão ar qui va dos na pas ta ou base de da -
dos in di vi du al, per mi ti da a con sul ta pelo ser vi dor a
qual quer tem po.

Esta be le ce ain da, a pro po si ção, que será de mi -
ti do, de po is de con clu í do pro ces so ad mi nis tra ti vo es -
pe ci fi ca men te vol ta do para essa fi na li da de, em que
lhe se rão as se gu ra dos o con tra di tó rio e a am pla de fe -
sa, o ser vi dor es tá vel que re ce ber dois con ce i tos su -
ces si vos de de sem pe nho in su fi ci en te; ou três con ce i -
tos in ter po la dos de de sem pe nho in su fi ci en te, com pu -
ta dos os úl ti mos cin co anos.

Fi nal men te, o pro je to tra ta dos ser vi do res que
exer cem ati vi da des ex clu si vas de Esta do.

Lis ta, ele, as car re i ras e ca te go ri as fun ci o na is
que as exer cem no âm bi to do Po der Exe cu ti vo da
União, as qua is são as se guin tes, em sua re da ção ori -
gi nal:

1.  Advo ga do da União,
2. Assis ten te Ju rí di co da Advo ca -

cia-Ge ral da União,



3.De fen sor Pú bli co da União,
4.Juiz do Tri bu nal Ma rí ti mo,
5.Pro cu ra dor, Advo ga do e Assis ten te

Ju rí di co dos ór gãos vin cu la dos à Advo ca -
cia-Ge ral da União,

6.Pro cu ra dor da Fa zen da Na ci o nal,
7.Pro cu ra dor da Pro cu ra do ria Espe ci al 

da Ma ri nha,
8.Ana lis ta e Inspe tor da Co mis são de

Va lo res Mo bi liá ri os,
9.Ana lis ta Téc ni co da Su pe rin ten dên -

cia de se gu ros Pri va dos,
10.Au di tor-Fis cal de Con tri bu i ções Pre -

vi den ciá ri as,
11.Au di tor-Fis cal e Téc ni co da Re ce i ta 

Fe de ral,
12.Espe ci a lis ta do Ban co Cen tral do

Bra sil,
13.Fis cal de De fe sa Agro pe cuá ria,
14.Fis cal Fe de ral de Tri bu tos,
15.fis ca li za ção do cum pri men to da le -

gis la ção am bi en tal,
16.Fis ca li za ção do Tra ba lho,
17.Ana lis ta e Téc ni co de Fi nan ças e

Con tro le,
18.Ana lis ta e Téc ni co de Orça men to,
19.Espe ci a lis ta em Po lí ti cas Pú bli cas e 

Ges tão Go ver na men tal,
20.Téc ni cos de Pla ne ja men to, có di go

P-1501,
21.Téc ni co de Pla ne ja men to e Pes qui -

sa do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli -
ca da e de ma is car gos téc ni cos de pro vi -
men to efe ti vo de ní vel su pe ri or ou in ter me -
diá rio in te gran tes dos qua dros de pes so al
des sa fun da ção des ti na dos à ela bo ra ção de 
pla nos e or ça men tos pú bli cos,

22.Po li ci al Fe de ral,
23.Po li ci al Fer ro viá rio Fe de ral,
24.Po li ci al Ro do viá rio Fe de ral,
25.Di plo ma ta,
26.Po li ci al Ci vil Fe de ral e Agen te Fis -

cal Fe de ral in te gran tes de qua dro em ex tin -
ção dos ex-Ter ri tó ri os Fe de ra is.

Vale co men tar que to das es ses ca te go ri as fo -
ram in clu í das no ca put do dis po si ti vo que tra ta da
ma té ria, o art. 15, sem qual quer for ma de ite mi za -
ção. Vi sou-se, aqui, a evi tar a pos si bi li da de de veto
de qual quer uma de las iso la da men te pelo Pre si den -
te da Re pú bli ca, em ra zão do dis pos to no § 2º do

art. 66 da Cons ti tu i ção, que de ter mi na que o veto
par ci al so men te abran ge rá tex to in te gral de ar ti go,
de pa rá gra fo, de in ci so ou de alí nea.

O mes mo ar ti go pre vê que, no Po der Ju di ciá rio
fe de ral, no Tri bu nal de Con tas da União e no Mi nis té -
rio Pú bli co da União, de sen vol vem ati vi da des ex clu si -
vas de Esta do os ser vi do res cu jos car gos re ce bam
essa qua li fi ca ção em leis de ini ci a ti va des ses ór gãos
e, no caso da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, em re so lu ção.

De ter mi na, ain da, que, sem pre ju í zo do exer cí -
cio de suas atri bu i ções cons ti tu ci o na is es pe cí fi cas,
de cor ren tes de sua au to no mia, de sen vol vem ati vi da -
des ex clu si vas de Esta do, no âm bi to dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, os ser vi do res in te -
gran tes de car re i ras cu jos car gos de sen vol vam fun -
ções equi va len tes ou si mi la res às lis ta das.

Fi nal men te, pre vê a pro po si ção que a per da do
car go do ser vi dor que exer ce ati vi da de ex clu si va de
Esta do so men te ocor re rá me di an te pro ces so ad mi -
nis tra ti vo, as se gu ra do re cur so hi e rár qui co es pe ci al,
com efe i to sus pen si vo, para a au to ri da de má xi ma do
ór gão ou en ti da de a que es ti ver vin cu la do, que o de ci -
di rá no pra zo de trin ta dias, ob ser va do o prin cí pio do
con tra di tó rio e a am pla de fe sa.

O pro je to foi apro va do pelo Se na do Fe de ral e
re me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos, com três emen -
das, no dia 18 de abril de 2000.

A pri me i ra emen da, que re pre sen tou con so li da -
ção de emen das apre sen ta das por di ver sos Se na do -
res, acres cen tou, ao art. 15 da pro po si ção, as se guin -
tes ca te go ri as fun ci o na is e áre as, como ex clu si vas de 
Esta do:

1.Agen te Exe cu ti vo da Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os,

2.Agen te Exe cu ti vo da Su pe rin ten dên -
cia de Se gu ros Pri va dos,

3.pro te ção e de fe sa do meio am bi en te,
4.con tro le, ava li a ção e au di to ria: ser vi -

do res que ocu pam car gos efe ti vos de ní vel
su pe ri or e in ter me diá rio in te gran tes do Qu a -
dro de Pes so al do Mi nis té rio da Sa ú de, que
exer cem ati vi da des no Sis te ma Na ci o nal de
Au di to ria, com po nen te fe de ral do Sis te ma
Úni co de Sa ú de – SUS,

5.Car re i ra de Pes qui sa em Ciên cia e
Tec no lo gia, Tec no lo gis ta e Téc ni co da Car -
re i ra de De sen vol vi men to Tec no ló gi co e
Ana lis ta em Ciên cia e Tec no lo gia e Assis -
ten te da Car re i ra de Ges tão, Pla ne ja men to
e Infra-Estru tu ra em Ciên cia e Tec no lo gia do 



Pla no de Car re i ras da área de Ciên cia e
Tec no lo gia,

6.Ofi ci al de Chan ce la ria,
7.Sa ni ta ris ta,
8.Fis cal de Ca das tro e Tri bu ta ção Ru -

ral e de ma is car gos de pro vi men to efe ti vo
do qua dro de pes so al do Insti tu to Na ci o nal
de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria des ti na -
dos às ati vi da des de re for ma e de sen vol vi -
men to agrá rio, as sen ta men to e de sen vol vi -
men to ru ral, fis ca li za ção, ava li a ção e con tro -
le do ca das tro ru ral,

9.Res ta u ra dor, Arqui te to, Téc ni co em
Assun tos Cul tu ra is, Téc ni co em Assun tos
Edu ca ci o na is, Téc ni co de Ní vel Su pe ri or,
Ana lis ta, Téc ni co e Ana lis ta Con sul tor do
Insti tu to do Pa tri mô nio His tó ri co e Artís ti co
Na ci o nal,

10.Fis ca li za ção e cum pri men to da le -
gis la ção nu cle ar,

11.Car re i ra de Tec no lo gia Mi li tar,
12.Ser ta nis ta, Assis ten te So ci al, Antro -

pó lo go, Mu seó lo go, So ció lo go, Pes qui sa dor, 
Téc ni co de Ní vel Su pe ri or e Téc ni co em
Indi ge nis mo da Fun da ção Na ci o nal do Índio,

13.Ana lis ta de Co mér cio Exte ri or.

Essa emen da, do pon to de vis ta for mal, in tro -
du ziu to das es sas ca te go ri as no ca put do dis po si ti -
vo, sem ite mi zá-las, tam bém com o ob je ti vo de im -
pe dir o veto pre si den ci al a uma de las iso la da men te.

A emen da nº 2, de au to ria do Se na dor Já der
Bar ba lho, in tro du ziu dis po si ti vo ve dan do sub me ter os 
ser vi do res que de sen vol vem ati vi da des ex clu si vas de 
Esta do ao re gi me da Lei nE 9.962, de 22 de fe ve re i ro
de 2000, que per mi te a ad mis são de ser vi do res pú bli -
cos pe las Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT.

Tra ta-se, aqui de re por ar ti go da re fe ri da Lei nº
9.962, de 2000, ve ta do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Essa emen da deve ser co men ta da sob suas
con se qüên ci as prá ti cas e prin ci pi o ló gi cas.

Do pon to de vis ta prá ti co, o veto tem pou co efe i -
to. A Lei nº 9.962, de 2000, pre vê, tão-so men te, que o
pes so al ad mi ti do para em pre go pú bli co na Admi nis -
tra ção fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal terá a
sua re la ção de em pre go re gi da pela Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho – CLT, ca ben do a ou tras leis a
cri a ção des ses em pre gos. Ou seja, o di plo ma le gal
em ques tão não per mi te a con tra ta ção ime di a ta de
ser vi do res pú bli cos pela CLT, que con ti nua de pen -
den te da edi ção de no vas leis.

Daí, as li mi ta ções que, even tu al men te, cons tem
da Lei nº 9.962, de 2000, têm, ape nas, o efe i to de
uma si na li za ção so bre como a ma té ria será tra ta da
nas leis que, no fu tu ro, da rão efe ti vi da de a ela. Nada
im pe de, en tre tan to, que es sas úl ti mas leis dis po nham 
so bre o tema de for ma di ver sa do tra ta do na pri me i ra,
po den do, in clu si ve, re vo gá-la.

Ou seja, qual quer lei pos te ri or que cri ar os em -
pre gos pú bli cos não terá, ne ces sa ri a men te, que ob -
ser var a Lei nº 9.962, de 2000, ou qual quer ou tra,
uma vez que qual quer con fli to será re sol vi do em fa vor 
da lei nova.

Do pon to de vis ta prin ci pi o ló gi co, en tre tan to, pa -
re ce-nos que pre ten der sub me ter ser vi dor que exer ce 
ati vi da des ex clu si vas de Esta do ao re gi me da CLT
car re ga um gra ve pro ble ma. Tan to dou tri na ri a men te
quan to no to can te à nor ma cons ti tu ci o nal po si ti va.

Se uma ca te go ria é de fi ni da como res pon sá vel
pelo exer cí cio de uma ati vi da de ex clu si va de Esta do,
isso tra duz-se na ne ces si da de de ela ter ga ran ti as es -
pe ci a is para o exer cí cio des se tipo de ati vi da de, não
po den do ser sub me ti da a um re gi me ju rí di co que não
in clui, den tre as suas ca rac te rís ti cas, o ins ti tu to da es -
ta bi li da de. Con for me Adil son Abreu Dal la ri, in ”Re gi -
me cons ti tu ci o nal dos ser vi do res pú bli cos“, pág. 49:

(...) exis tem fun ções que exi gem do
ser vi dor in cum bi do de de sen vol vê-las uma
es pe ci al ine rên cia, es pe ci a is ga ran ti as, por
for ça da es pe ci al dose de au to ri da de, de au -
to no mia e de fi de li da de re que ri das para o
seu exer cí cio. É o caso das fun ções de fis -
ca li za ção, do ser vi ço di plo má ti co, dos De le -
ga dos de Po lí cia, dos mem bros do Mi nis té -
rio Pú bli co e da Ma gis tra tu ra. So men te o re -
gi me es ta tu tá rio (que se opõe à idéia de re -
gi me con tra tu al, como é o ce le tis ta) pode
con fe rir a tais agen tes o ele va dís si mo grau
de au to no mia fun ci o nal in dis pen sá vel para o 
exer cí cio de suas ele va das fun ções.(...)

Isso fica ex plí ci to na for ma como a Car ta Mag na
tra ta a ma té ria, no seu art. 247, in tro du zi do pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, e aci ma trans -
cri to, o qual es ta be le ce o qual não bas ta ao ser vi dor
que de sen vol ve ati vi da des ex clu si vas de Esta do ser
es tá vel. Ele deve ter, ain da, ga ran ti as es pe ci a is con -
tra a pos si bi li da de de per da de seu car go, além da es -
ta bi li da de or di ná ria dos de ma is ser vi do res pú bli cos.
Isso im pe de, en ten de mos, que se sub me tam aque les
ser vi do res a um re gi me ju rí di co que não con du za à
es ta bi li da de. Fa zer isso, pa re ce-nos, se ria uma for ma
de bur lar o tex to cons ti tu ci o nal, na me di da em que de -



fe ri ria ao ser vi dor que exer ce ati vi da de ex clu si va de
Esta do ain da me nos ga ran ti as do que go zam ou tros
ser vi do res.

Fi nal men te, ape sar do voto em con trá rio do Re -
la tor, foi apro va da, me di an te des ta que, a Emen da nº
3, de mi nha au to ria, por 44 vo tos a fa vor, 21 con tra e 4 
abs ten ções.

A emen da mo di fi ca o art. 16 da pro po si ção, re -
gu la men tan do a per da do car go por in su fi ciên cia de
de sem pe nho do ser vi dor que exer ce ati vi da des ex clu -
si vas de Esta do.

O tex to ori gi nal do dis po si ti vo é o se guin te:

Art. 16. A per da do car go do ser vi dor a 
que se re fe re o ar ti go an te ri or, em de cor rên -
cia do dis pos to nes ta Lei Com ple men tar, so -
men te ocor re rá me di an te pro ces so ad mi nis -
tra ti vo, na for ma do art. 11, as se gu ra do re -
cur so hi e rár qui co es pe ci al, com efe i to sus -
pen si vo, para a au to ri da de má xi ma do ór gão 
ou en ti da de a que es ti ver vin cu la do, que o
de ci di rá no pra zo de trin ta dias, ob ser va do o 
prin cí pio do con tra di tó rio e a am pla de fe sa.

Pa rá gra fo úni co. O re cur so pre vis to no
ca put so men te será ad mi ti do quan do, a
com pe tên cia ori gi ná ria para o ato de de mis -
são for atri bu í da a au to ri da de hi e rar qui ca -
men te in fe ri or àque la para a qual for des ti -
na do.

Já a re da ção de ter mi na da pela Emen -
da de que se tra ta é a se guin te:

Art. 16. A per da do car go do ser vi dor a 
que se re fe re o ar ti go an te ri or, em de cor rên -
cia do dis pos to nes ta Lei Com ple men tar, so -
men te ocor re rá me di an te pro ces so ad mi nis -
tra ti vo, na for ma do art. 11, as se gu ra dos ao
ser vi dor os se guin tes cri té ri os e ga ran ti as
es pe ci a is:

I – a co mis são de ava li a ção, ob ser va -
do o dis pos to no art. 5º, será com pos ta ex -
clu si va men te por ser vi do res da mes ma car -
re i ra ou ca te go ria fun ci o nal do ser vi dor ava -
li a do;

II – o ser vi dor que re ce ber um con ce i to 
de de sem pe nho in su fi ci en te so men te será
sub me ti do a nova ava li a ção após par ti ci pa -
ção obri ga tó ria em tre i na men to nas es co las
de go ver no de que tra ta o § 2º do art. 39 da
Cons ti tu i ção, du ran te o qual ser-lhe-á ga ran -
ti da a per cep ção de to dos os seus di re i tos e 
van ta gens, con si de ran do-se efe tu a do o tre i -

na men to no caso de o ser vi dor re cu sar-se
ex pres sa men te de par ti ci par dele;

III – o pro ces so ad mi nis tra ti vo de que
tra ta o ca put so men te po de rá ser ins ta u ra do 
na hi pó te se de o ser vi dor re ce ber três con -
ce i tos su ces si vos ou in ter po la dos de de -
sem pe nho in su fi ci en te com pu ta dos nos úl ti -
mos cin co anos;

IV – no caso de o pro ces so ad mi nis tra -
ti vo de ci dir pela per da do car go, será as se -
gu ra do ao ser vi dor re cur so hi e rár qui co es -
pe ci al, com efe i to sus pen si vo, para a au to ri -
da de má xi ma do ór gão ou en ti da de a que
es ti ver vin cu la do ou, se essa de ti ver a com -
pe tên cia ori gi ná ria para o ato de de mis são,
para o Che fe do Po der ao qual o ser vi dor
es ti ver vin cu la do, que o de ci di rá no pra zo de 
trin ta dias, ob ser va do o prin cí pio do con tra -
di tó rio e a am pla de fe sa.

Foi a pro po si ção as sim por mim jus ti fi ca da:

O art. 247 da Car ta Mag na exi ge que
se jam es ta be le ci dos cri té ri os e ga ran ti as es -
pe ci a is para a per da do car go pelo ser vi dor
pú bli co es tá vel que, em de cor rên cia das
atri bu i ções de seu car go efe ti vo, de sen vol va 
ati vi da des ex clu si vas de Esta do, em ra zão
de in su fi ciên cia de de sem pe nho.

A pre sen te pro po si ção, en tre tan to, não 
dis ci pli na a ma té ria a con ten to, li mi tan do-se
a as se gu rar àque les ser vi do res um re cur so
adi ci o nal no caso de de mis são por de mis -
são in su fi ci en te que, mes mo as sim, pode
não exis tir se a com pe tên cia ori gi ná ria so -
bre o ato for da au to ri da de má xi ma do ór gão 
ou en ti da de a que per ten ce o ser vi dor.

Assim, vi san do a cum prir o es ta be le ci -
do pela Cons ti tu i ção, pro po mos a pre sen te
emen da, pre ven do qua tro ti pos de cri té ri os
ou ga ran ti as es pe ci a is para a per da do car -
go do ser vi dor que de sen vol ve ati vi da des
ex clu si vas de Esta do. São elas, a ga ran tia
de que o ser vi dor será ava li a do por seus pa -
res; a obri ga ção de a Admi nis tra ção sub me -
ter esse fun ci o ná rio a tre i na men to, no caso
de ava li a ção in su fi ci en te; a exi gên cia de, no
mí ni mo, três con ce i tos in su fi ci en tes, no pra -
zo de cin co anos para a per da do car go; e a
pre vi são de que, no caso de a au to ri da de
má xi ma do ór gão ou en ti da de a que se vin -
cu la o ser vi dor de ter a com pe tên cia ori gi ná -
ria para o ato de de mis são, o re cur so es pe -



ci al já pre vis to na pro po si ção será di ri gi do
para o Che fe do Po der ao qual o ser vi dor
es ti ver vin cu la do.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, as emen das do
Se na do Fe de ral fo ram des pa cha das ao exa me da
Co mis são de Tra ba lho, de Admi nis tra ção e Ser vi ço
Pú bli co e da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
de Re da ção.

No dia 22 de no vem bro de 2000, as emen das fo -
ram exa mi na das pela Co mis são e Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça e de Re da ção da Câ ma ra Ba i xa, na qual foi apro -
va do, por una ni mi da de, o pa re cer do re la tor, De pu ta -
do Bo ni fa cio de Andra da, pela cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, ex clu í da a apre ci a ção
do mé ri to, con for me re cla ma ção pro vi da do De pu ta do 
Ie dio Rosa, de acor do com o art. 55 do Re gi men to
Inter no da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Na Co mis são de Tra ba lho, de Admi nis tra ção e
Ser vi ço Pú bli co, o re la tor, De pu ta do Lu ci a no Cas tro,
em 21 de agos to de 2000, apre sen tou re la tó rio fa vo -
rá vel às emen das nºs 2 e 3 do Se na do, em sua re da -
ção ori gi nal, e à emen da nº 1, na for ma de su be men -
da. No en tan to, em 31 de ou tu bro de 2001, o ilus tre re -
la tor sub me teu à Co mis são um novo re la tó rio, com
pa re cer con trá rio às emen das nºs 2 e 3 e man ten do a
su be men da à nº 1.

A su be men da em ques tão, ca rac te ri za da como
de re da ção, man te ve in to ca do o ca put do art. 15, con -
for me ori gi nal men te apro va do pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos, e lis tou, em pa rá gra fo e de for ma ite mi za da,
as ca te go ri as e áre as in tro du zi das pelo Se na do Fe -
de ral den tre aque las que exer cem ati vi da des ex clu si -
vas de Esta do. O que se vi sou, foi, in dis cu ti vel men te,
per mi tir ao Pre si den te da Re pú bli ca usar o seu po der
de veto so bre qual quer um dos gru pos in tro du zi dos
por esta Casa e, ao mes mo tem po, pre ser var aque les
pos tos pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Isso é, in clu si ve,
ex plí ci to no pa re cer do re la tor que as sim jus ti fi ca a al -
te ra ção:

Nes se sen ti do, a re la to ria ofe re ce
emen da de re da ção à pro pos ta da Câ ma ra
Alta, que la bu ta in dis cu ti vel men te em fa vor
de uma cla re za ím par, com com ple to res pe i -
to à me lhor téc ni ca le gis la ti va. Orga ni zan do
as in clu sões efe tu a das pe los Se na do res, o
tex to que ora se sub me te à apre ci a ção des -
te co le gi a do e, pos te ri or men te, do Ple ná rio
da Casa per mi ti rá a cada gru po en vol vi do
que de mons tre, ante os De pu ta dos, ante as
li de ran ças e ante a Che fia do Po der Exe cu ti -
vo, sua re le vân cia e con tri bu i ção na fun ção

que se pre ten de pro te ger. Esse es for ço não
é mais ne ces sá rio para os seg men tos que,
ace i tos na pri me i ra vo ta ção, não fo ram ex -
clu í dos do tex to pe los re pre sen tan tes dos
Esta dos.

Aqui pa re ce-nos re si dir um pro ble ma, uma vez
que, efe ti va men te, a Co mis são de Tra ba lho, de Admi -
nis tra ção e Ser vi ço Pú bli co da Câ ma ra dos De pu ta -
dos não se li mi tou a fa zer cor re ção téc ni ca ou re da ci -
o nal na emen da do Se na do Fe de ral, mas al te rou-lhe
o sen ti do, des ca rac te ri zan do a su be men da como de
re da ção.

Com re la ção à emen da nº 2, o Re la tor pro põe a
sua re je i ção por con si de rá-la des ne ces sá ria, em ra -
zão da im pos si bi li da de cons ti tu ci o nal de se sub me te -
rem a re gi me tra ba lhis ta ser vi do res que exe cu tam ati -
vi da des ex clu si vas de Esta do, con for me ar gu men tos
já re fe ri dos aci ma.

Qu an to à emen da nº 3, a sua re je i ção é jus ti fi ca -
da da se guin te for ma:

So bre a Emen da nº 3, tam bém se emi -
te opi nião des fa vo rá vel. A uma por que as
ga ran ti as cons tan tes do pro je to en vi a do à
re vi são pela Câ ma ra Alta já eram bas tan tes, 
além de pos su í rem al can ce uni ver sal. A
duas por que não se pode am pli ar o nú me ro
de ava li a ções in su fi ci en tes ne ces sá ri as para 
ini ci ar pro ces so de de mis são nas ca te go ri as 
di tas ‘ex clu si vas de Esta do’ – isso se ria fa -
zer a po pu la ção so frer tem po ma i or na mão
de ser vi do res inap tos, em ati vi da des de in -
te res se es tra té gi co. A três por que as de ma is 
al te ra ções re pre sen tam me ros pri vi lé gi os,
não con subs tan ci an do as ga ran ti as pre vis -
tas pela Car ta. Estas, ao con trá rio da que les, 
são as que já cons ta vam do pro je to e, pela
abor da gem do re la tor, pos su em apli ca ção a
to das as ca te go ri as, abran gen do tam bém os 
ser vi do res de ou tros seg men tos, que não
me re çam o epí te to de ‘ex clu si vos de Esta -
do’. Na ver da de, com todo res pe i to ao le gis -
la dor cons ti tu in te de ri va do, o que não se
jus ti fi ca é que se atri bu am ga ran ti as a uns e 
não se pro te jam os de ma is, se, qual quer
seja a sua ati vi da de, o ser vi dor es ta rá sem -
pre sob a in dis pen sá vel tu te la dos prin cí pi os 
da le ga li da de, da mo ra li da de, da im pes so a li -
da de e da pu bli ci da de.

A ma té ria aguar da, en tão, o exa me do re fe ri do
re la tó rio pela Co mis são de Tra ba lho, de Admi nis tra -
ção e de Ser vi ço Pú bli co da Câ ma ra dos De pu ta dos.



Pas se mos, aqui, a co men tar a pro po si ção que,
efe ti va men te, re gu la men ta uma das mais co men ta -
das al te ra ções fe i tas pela Emen da Cons ti tu ci o nal da
Re for ma Admi nis tra ti va, a cha ma da ”de mis são por in -
su fi ciên cia de de sem pe nho“.

Um dos prin ci pa is ar gu men tos que se usou em
de fe sa des sa al te ra ção é que ela per mi ti rá a de mis -
são dos ser vi do res re lap sos e in com pe ten tes, hoje
im pos si bi li ta da pela Cons ti tu i ção Fe de ral. Na ver da -
de, a Emen da ino va me nos do que pa re ce, no que diz
res pe i to à ma té ria.

Na ver da de, o que ela faz é cons ti tu ci o na li zar a
pos si bi li da de de per da de car go por ser vi dor es tá vel
em ra zão de in su fi ciên cia de de sem pe nho, apu ra da
me di an te pro ce di men to de ava li a ção pe rió di ca, na
for ma que lei com ple men tar vier a es ta be le cer.

Ve ja mos, en tre tan to, o que di zia Cons ti tu i ção
so bre a ma té ria. Esta be le cia ela, em seu art. 40, que o 
ser vi dor ad mi ti do por con cur so era es tá vel após dois
anos de exer cí cio, só per den do o car go em vir tu de de
sen ten ça ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou, o que nos
in te res sa aqui, me di an te pro ces so ad mi nis tra ti vo em
que lhe seja as se gu ra da am pla de fe sa.

Ou seja, não pre via a Cons ti tu i ção as hi pó te ses
em que o ser vi dor es tá vel pode per der o seu car go,
mas, tão-so men te como. Ca bia, daí, à lei, es pe ci fi car
as hi pó te ses em que pode ha ver per da do car go e dis -
ci pli nar o pro ces so ad mi nis tra ti vo. Cla ro que a lei não
pode lis tar hi pó te ses ab sur das para a per da do car go.
Por exem plo, ela não tem a fa cul da de de di zer que
per de rá o car go o ser vi dor que se ves tir de cin za ou
mar rom. Mas, cer ta men te, pode ela di zer que per de rá 
o car go o ser vi dor que não cum prir as suas obri ga -
ções.

Aliás, a lei não ape nas pode, mas deve di zer
isso. E, como re gra, to dos os es ta tu tos dos ser vi do res 
pú bli cos da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os já di zem isso.

Veja-se, por exem plo, as hi pó te ses de per da do
car go pú bli co lis ta das no art. 132 da Lei nº 8.112, de
11 de de zem bro de 1990, que ”Dis põe so bre o re gi me 
ju rí di co dos ser vi do res pú bli cos ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe de ra is“. Esta -
be le ce o in ci so XIII do dis po si ti vo que a de mis são
pode ser apli ca da por trans gres são aos in ci sos IX e
XVI do art. 117 da que la Lei, que lis ta as pro i bi ções
aos ser vi do res pú bli cos. Den tre es sas pro i bi ções in -
clui-se, no in ci so XV, ”pro ce der de for ma de si di o sa“.
Con for me nos en si na Pa lha res Mo re i ra Reis, ao co -
men tar o dis po si ti vo, na pág. 176, de ”Os ser vi do res,
a Cons ti tu i ção e o Re gi me Ju rí di co Úni co“:

De sí dia é uma ati tu de que con sis te em 
o ser vi dor não cum prir ade qua da men te
suas obri ga ções, em ter mos de quan ti da de,
de qua li da de e de pres te za.

Ser vi dor de si di o so é aque le que fal ta
nor mal men te ao tra ba lho, ou, se com pa re -
ce, não de sem pe nha suas fun ções ou,
quan do pro duz, o re sul ta do de seu tra ba lho
é de ba i xa qua li da de, tor nan do ne ces sá rio o 
seu re fa zi men to, tra zen do pre ju í zo para a
en ti da de ou para o ter ce i ro de man dan te.

Nada im pe di ria, in clu si ve, que a lei fos se al te -
ra da para pre ver a in su fi ciên cia de de sem pe nho,
com essa de no mi na ção, como ca u sa de de mis são.
Nem aqui, es ta ría mos ino van do. Obser ve-se o que
dis põe o art. 100 do De cre to-Lei nº 200, de 25 de fe -
ve re i ro de 1967:

Art. 100. Insta u rar-se-á pro ces so ad mi -
nis tra ti vo para a de mis são ou dis pen sa do
ser vi dor efe ti vo ou es tá vel, com pro va da -
men te ine fi ci en te no de sem pe nho dos en -
car gos que lhe com pe tem ou de si di o so no
cum pri men to de seus de ve res.

Pode-se, por ou tro lado, ar gu men tar que se pre -
ten de dis cri mi nar a de mis são por in su fi ciên cia de de -
sem pe nho pela ne ces si da de de se pa ra ção dos pro -
ce di men tos ne ces sá ri os para a ava li a ção do ser vi dor
pú bli co das de ma is nor mas re fe ren tes ao pro ces so
ad mi nis tra ti vo.

Aqui, ini ci al men te, re i te re-se que tam bém não é
a Cons ti tu i ção que dis ci pli na o pro ces so ad mi nis tra ti -
vo ne ces sá rio para o des li ga men to do ser vi dor es tá -
vel, mas a lei. A Car ta Mag na ape nas diz que ele deve 
exis tir e as se gu rar am pla de fe sa. A lei pode sim pli fi car 
o pro ces so ad mi nis tra ti vo para de ter mi na dos ca sos.
Como, por exem plo, já faz a Lei nº 9.527, de 10 de de -
zem bro de 1997, com re la ção à acu mu la ção de car -
gos, ao al te rar o art. 133 da ci ta da Lei nº 8.112, de
1990.

Vale ob ser var, en tre tan to, que uma aná li se
apres sa da da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998,
po de ria le var a pen sar que se bus ca nela algo di ver so
do pro ces so ad mi nis tra ti vo para a de mis são por in su -
fi ciên cia de de sem pe nho, quan do a pro po si ção, ao di -
fe ren ci ar essa pos si bi li da de, fala em ”pro ce di men to
de ava li a ção pe rió di ca“ e não em pro ces so ad mi nis -
tra ti vo para tal.

Ora, aqui está se fa lan do de duas co i sas di fe -
ren tes. A pri me i ra é o pro ce di men to ne ces sá rio para
que a ava li a ção de de sem pe nho te nha lu gar. Nes te



pon to tra ta-se, sem dú vi da, de pro ce di men to ad mi nis -
tra ti vo, que, na de fi ni ção de Cel so Antô nio Ban de i ra
de Mel lo, in ”Cur so de Di re i to Admi nis tra ti vo“, p. 212,
”é uma su ces são iti ne rá ria e en ca de a da de atos ad -
mi nis tra ti vos ten den do to dos a um re sul ta do fi nal e
con clu si vo“. Ou seja, pa ra fra se an do o mes mo Mes tre, 
na pág. 213 da mes ma obra, a ava li a ção de de sem pe -
nho é a con clu são de um con jun to de atos or de na dos
em se qüên cia e que pre ce dem ne ces sa ri a men te o
ato fi nal de afe ri ção do de sem pe nho do ser vi dor.

Ou tra co i sa é a pos si bi li da de de per da do car go
como re sul ta do da ava li a ção de de sem pe nho. Aqui,
sal vo se o ser vi dor con cor dar ple na men te com o re -
sul ta do da ava li a ção e, se ela for ne ga ti va, se dis pu -
ser, vo lun ta ri a men te, a se des li gar do seu car go pú bli -
co, tra tar-se-á da re so lu ção de uma con tro vér sia en -
tre a Admi nis tra ção e um ser vi dor, com a ga ran tia da
am pla de fe sa (e do con tra di tó rio, co ro lá rio da que la)
ex pres sa men te as se gu ra da.

Obser ve-se 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 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.

Logo, im põe-se a ins ta u ra ção de pro ces so ad -
mi nis tra ti vo, que na de fi ni ção de Hely Lo pes Me i rel -
les, no clás si co ”Di re i to Admi nis tra ti vo bra si le i ro“, pág. 
578, ”é o con jun to de atos co or de na dos para a ob ten -
ção de de ci são so bre uma con tro vér sia no âm bi to ju -
di ci al ou ad mi nis tra ti vo“, para di ri mir a ques tão. Po de -
mos, tam bém, ci tar Ode te Me da u ar, in ”Pro ces su a li -
da de no Di re i to Admi nis tra ti vo“, pág. 40, a nos en si nar 
que ”o pro ce di men to con sis te na su ces são ne ces sá -
ria de atos en ca de a dos en tre si que an te ce de e pre -
pa ra um ato fi nal. O pro ce di men to se ex pres sa como
pro ces so se for pre vis ta tam bém a co o pe ra ção de su -
je i tos, sob pris ma con tra di tó rio“.

Isso, in clu si ve, é aten di do pela pro po si ção em
co men to, que pre vê ex pres sa men te, em seu art. 11, a 
ins ta u ra ção de pro ces so ad mi nis tra ti vo para a de mis -
são de ser vi dor es tá vel por in su fi ciên cia de de sem pe -
nho.

Con clui-se, do ex pos to, que a cha ma da ”de mis -
são por in su fi ciên cia de de sem pe nho“, nada mais é
do que a ex pli ci ta ção de pos si bi li da de já pre sen te na
Lei Ma i or. Con for me ex pres sou Amé ri co Mas set La -
com be, ex-cor re ge dor (1991-93) e ex-pre si den te
(1993-95) do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 3ª Re gião,
em ar ti go de no mi na do ”Re for mas inú te is“, pu bli ca do
no jor nal Fo lha de São Pa u lo, em 19 de ju lho de 1997:

é fal so que pela lei atu al não se pos sa
de mi tir o fun ci o ná rio ine fi ci en te. O ar ti go
132 da lei nº 8.112, de 11/12/90, ar ro la en -
tre os ca sos de de mis são o aban do no e a
inas si du i da de ha bi tu al, ca sos ex tre mos de
ine fi ciên cia. Mas no item 13 do mes mo ar ti -
go está tam bém re la ci o na da a trans gres são
dos in ci sos 9 ao 16 do ar ti go 117. E este, no 
in ci so 15, diz: ”(...) pro ce der de for ma de si di -
o sa“. Ora, de sí dia sig ni fi ca pre gui ça, in do -
lên cia, ne gli gên cia, des le i xo, des ca so, in cú -
ria. São ma ni fes ta ções ób vi as de ine fi ciên -
cia. Qu an do pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal 
Fe de ral da 3ª Re gião, em dois anos de mi ti -
mos nove fun ci o ná ri os es tá ve is. E fo ram
ape nas dois por cor rup ção, sen do os ou tros
sete por ine fi ciên cia (de sí dia ou inas si du i da -
de). E não se diga que o pro ce di men to é tra -
ba lho so. É e con ti nu a rá sen do, pois a ga ran -
tia de am pla de fe sa con ti nu a rá a exis tir –
nem po de ria ser di fe ren te, de vi do ao tex to
cons ti tu ci o nal. De for ma que nos sos go ver -
nan tes ou não sa bem de mi tir ou não que -
rem.

Assim, se se con ti nua con tan do com ser vi do res
com de sem pe nho ina de qua do no ser vi ço pú bli co, isto 
não se deve, com ab so lu ta cer te za, a im pe di men to
cons ti tu ci o nal ou a fal ta de lei. O pro ble ma que deve
ser en fren ta do é mu i to mais com ple xo e en vol ve a
nos sa cul tu ra po lí ti ca e ad mi nis tra ti va. O fun da men tal
aqui é a de ci são po lí ti ca de abrir os pro ces sos ad mi -
nis tra ti vos e de pro ce der às pu ni ções. Como se dis se, 
exis te le gis la ção rí gi da para a pu ni ção do mau ser vi -
dor e do in com pe ten te que, na ma i or par te das ve zes,
tão-so men te, não é apli ca da.

Não se deve mu dar a Cons ti tu i ção para cor ri gir
aqui lo que não foi ca u sa do por ela e cuja so lu ção não
de pen de de sua al te ra ção. No caso em ques tão, in -
clu si ve, o que ocor reu foi tor nar mais di fí cil a pu ni ção
do ser vi dor in com pe ten te já que pas sou a ser exi gi do
que essa pu ni ção, an te ri or men te re gu la da por lei or -
di ná ria, seja re gu la men ta da por lei com ple men tar,
ora em exa me pelo Con gres so Na ci o nal.

Pas san do a co men tar a pro po si ção pro pri a men -
te dita, não ve mos, em suas dis po si ções ge ra is, ma i o -
res pro ble mas. O pro je to, pa re ce-nos, apre sen ta re -
gras ra zoá ve is so bre a ma té ria, aten den do os prin cí -
pi os da im pes so a li da de, da igual da de e da am pla de -
fe sa.



Cabe, en ten de mos, te cer al gu mas ob ser va ções 
mais lon gas acer ca de seu art. 15, que tra ta dos ser vi -
do res que exer cem ati vi da des ex clu si vas de Esta do.

O pon to cen tral, aqui, é dis cu tir qual o sta tus do
pre sen te dis po si ti vo.

Não es ta be le ce a Cons ti tu i ção que a de fi ni ção
dos ser vi do res que, em de cor rên cia das atri bu i ções
de seu car go efe ti vo, de sen vol vam ati vi da des ex clu si -
vas de Esta do seja ob je to de lei com ple men tar.

Na ver da de, o que está pre sen te na Lei Ma i or
so bre a ma té ria é o art. 247, in tro du zi do pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, an te ri or men te trans cri -
to.

As leis ali re fe ri das são a lei com ple men tar pre -
vis ta no art. 41, § 1º, III, que es ta be le ce rá o pro ce di -
men to de ava li a ção pe rió di ca dos ser vi do res pú bli cos 
para fins de per da de car go por in su fi ciên cia de de -
sem pe nho – exa ta men te a que é ob je to da pro po si -
ção que es ta mos co men tan do – e a lei or di ná ria pre -
vis ta no art. 169, § 7º, que dis põe so bre as nor mas
ge ra is para a per da do car go do ser vi dor es tá vel por
ex ces so de des pe sa – tra ta-se aqui, da Lei nº 9.801,
de 16 de ju nho de 1999, cujo art. 3º es ta be le ce:

Art. 3º A exo ne ra ção de ser vi dor es tá -
vel que de sen vol va ati vi da de ex clu si va de
Esta do, as sim de fi ni da em lei, ob ser va rá as
se guin tes con di ções: 

I –  so men te será ad mi ti da quan do a
exo ne ra ção de ser vi do res dos de ma is car -
gos do ór gão ou da uni da de ad mi nis tra ti va
ob je to da re du ção de pes so al te nha al can -
ça do, pelo me nos, trin ta por cen to do to tal
des ses car gos; 

II –  cada ato re du zi rá em no má xi mo
trin ta por cen tro o nú me ro de ser vi do res que 
de sen vol vam ati vi da des ex clu si vas de Esta -
do.

Ambas são leis na ci o na is, apli cá ve is a to dos
os en tes da Fe de ra ção.

Assim, o que deve ser ob je to de lei com ple men -
tar, de con for mi da de com o dis pos to no art. 41, § 1º,
III, da Car ta Mag na, re pe tin do, é a nor ma ti za ção do
pro ce di men to de ava li a ção pe rió di ca dos ser vi do res
pú bli cos para fins de per da de car go por in su fi ciên cia
de de sem pe nho. E essa lei com ple men tar, por for ça
do art. 247 da Cons ti tu i ção, de ve rá es ta be le cer cri té -
ri os e ga ran ti as es pe ci a is para a per da do car go pelo
ser vi dor pú bli co es tá vel que, em de cor rên cia das atri -
bu i ções de seu car go efe ti vo, de sen vol va ati vi da des
ex clu si vas de Esta do. Ape nas isso.

E não é pos sí vel, no nos so or de na men to ju rí di -
co, con for me en ten de a gran de ma i o ria dos dou tri na -
do res, con fe rir o es ta tu to de lei com ple men tar a di plo -
ma le gal que dis põe so bre ma té ria não re ser va da
pela Cons ti tu i ção àque la es pé cie nor ma ti va. Expli ca
Cel so Ri be i ro Bas tos, in ”Lei Com ple men tar; te o ria e
co men tá ri os“, págs. 17-18:

(...) lei com ple men tar era já uma ex -
pres são pe ja da de sig ni fi ca ção dou tri ná ria
quan do en cam pa da pelo le gis la dor cons ti tu -
in te. Po rém, em face da ab sor ção pelo di re i -
to po si ti vo da ex pres são «lei com ple men -
tar», a nos so ver, só exis te –  tec ni ca men te
fa lan do –  a lei com ple men tar ex pres sa men -
te pre vis ta na Cons ti tu i ção, isto é tor nou-se
im pró prio re fe rir-se à nor ma in te gra do ra,
mas não for mal men te pre vis ta na Cons ti tu i -
ção como lei com ple men tar, por este nome.

..............................................................
Enten de mos, pois, por lei com ple men -

tar a es pé cie nor ma ti va au tô no ma ex pres sa -
men te pre vis ta no inc. II do art. 46 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral (a re mis são é à Car ta de
1969; na atu al Cons ti tu i ção é o in ci so II do
art. 59) que ver sa so bre ma té ria sub tra í da
do cam po de atu a ção das de ma is es pé ci es
nor ma ti vas do nos so di re i to po si ti vo, de man -
dan do, para a sua apro va ção, um quo rum
es pe ci al de ma i o ria ab so lu ta dos vo tos dos
mem bros das duas Ca sas de que se com -
põe o Con gres so Na ci o nal.

Igual men te, en si na José Afon so da Sil va, em
”Apli ca bi li da de das nor mas Cons ti tu ci o na is“:, pág.
226:

Em sen ti do am plo, (...) toda vez que
uma nor ma cons ti tu ci o nal de efi cá cia li mi ta -
da exi ge, para sua apli ca ção ou exe cu ção,
ou tra lei, esta pode ser con si de ra da com ple -
men tar, por que in te gra, com ple ta a efi cá cia
da que la. Mas a Cons ti tu i ção vi gen te ins ti tu iu 
a fi gu ra das leis com ple men ta res em sen ti -
do es tri to, des ti na das a atu ar ape nas as
nor mas cons ti tu ci o na is que as pre vê em ex -
pres sa men te (...).

São leis com ple men ta res da Cons ti tu i -
ção, no sen ti do re fe ri do, aque las a que a vi -
gen te Car ta Po lí ti ca faz re fe rên cia ex pres sa
(...).

José Sou to Ma i or Bor ges, em seu ar ti go ”Efi -
cá cia e hi e rar quia da lei com ple men tar“, pu bli ca do



na Re vis ta de Di re i to Pú bli co, tomo 6, vo lu me 25, é
ain da mais cla ro:

Se a lei com ple men tar (a) in va dir o
âm bi to ma te ri al de va li dez da le gis la ção or -
di ná ria da União va le rá tan to quan to uma lei 
or di ná ria. So bre esse pon to não há dis cre -
pân cia na dou tri na. A lei com ple men tar fora
do seu cam po es pe cí fi co, cu jos li mi tes es tão 
fi xa dos na Cons ti tu i ção, é sim ples lei or di ná -
ria. Sem a con gre ga ção dos dois re qui si tos
es ta be le ci dos pelo art. 50 da Cons ti tu i ção
(re fe rên cia à Cons ti tu i ção de 1969, na atu al
a re mis são deve ser ao art. 69) o quo rum
es pe ci al e qua li fi ca do (re qui si to de for ma) e
a ma té ria cons ti tu ci o nal men te pre vis ta com
ob je to de lei com ple men tar (re qui si to de fun -
do), não há lei com ple men tar. Con tu do, se
não ul tra pas sar a es fe ra de atri bu i ções da
União, o ato le gis la ti vo será exis ten te, vá li do 
e efi caz. Só que não es ta rá sub me ti do ao
re gi me ju rí di co da lei com ple men tar –  in clu -
si ve quan to à re la ti va ri gi dez –  mas ao da
lei or di ná ria, po den do con se qüen te men te
ser re vo ga do por esta.

Se, in ver sa men te (b), a lei or di ná ria da 
União, isto é, a lei apro va da sem o quo rum
do art. 50 (art. 69 da atu al Car ta Mag na), in -
va dir o cam po da lei com ple men tar, es ta rá
ei va da de vis ce ral in cons ti tu ci o na li da de por -
que a ma té ria, no to can te ao pro ces so le gis -
la ti vo, so men te po de ria ser apre ci a da com a 
ob ser vân cia da que le quo rum es pe ci al e
qua li fi ca do, ine xis ten te na apro va ção da lei
or di ná ria. A re ser va cons ti tu ci o nal da lei
com ple men tar fun ci o na com um óbi ce à dis -
ci pli na da ma té ria pela le gis la ção or di ná ria.

..............................................................
Qu an do a lei com ple men tar ex tra va sa

de seu âm bi to ma te ri al de va li dez, para dis -
ci pli nar ma té ria de com pe tên cia da le gis la -
ção or di ná ria da União, é subs tan ci al men te
lei or di ná ria. Como não é o ró tu lo, o no men
ju ris, que ca rac te ri za rá o fe nô me no, nem
tam pou co só o sim ples quo rum de apro va -
ção, a lei «com ple men tar» será, em ver da -
de, lei or di ná ria, po den do ser re vo ga da – é
cla ro – por ou tra lei or di ná ria edi ta da pela
União.

Res ta, en tão, equa ci o nar que ins tru men to deve 
de fi nir os ser vi do res que exer cem fun ções ex clu si -
vas de Esta do. Ora, essa de fi ni ção se dá pelo exa -

me das atri bu i ções de um car go pú bli co. E es sas
atri bu i ções es ta rão pre sen tes no ato que cri ar o car -
go pú bli co. A com pe tên cia para de fi nir se um ser vi -
dor de sen vol ve ati vi da des ex clu si vas de Esta do, as -
sim, é de cor ren te da com pe tên cia para cri ar o car -
go, dar-lhe de no mi na ção e es ta be le cer-lhe o con te -
ú do atri bu ti vo.

E con for me a Car ta Mag na, essa ma té ria, no
âm bi to dos Po de res Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, do Mi nis -
té rio Pú bli co e do Tri bu nal de Con tas deve ser ob je to
de lei or di ná ria, de ini ci a ti va pri va ti va em cada caso
(con fi ram-se os arts. 61, § 1º, II, ”a“; 73, in fine; 96, II,
”b“; e 127, § 2º; da Cons ti tu i ção). No caso da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, a ma té ria é ob -
je to de re so lu ção de cada uma das Ca sas (ve jam-se
os arts. 51, IV; e 52, XIII; da Car ta Mag na).

No caso dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí -
pi os, a ma té ria é de fi ni da nas res pec ti vas cons ti tu i -
ções e leis or gâ ni cas, ob ser va das as nor mas ge ra is
de or ga ni za ção de fi ni das na Cons ti tu i ção Fe de ral.

O que se ob ser va, en tão, é que o dis pos to no
ca put do art. 15 do PLC nº 43, de 1999, mes mo que
for mal men te ve nha a cons tar de lei com ple men tar,
será, ma te ri al men te, lei or di ná ria, po den do ser al te ra -
do no fu tu ro, ou mes mo re vo ga do por ou tra lei or di ná -
ria.

No que se re fe re ao § 1º do dis po si ti vo, que pre -
vê que no Po der Ju di ciá rio fe de ral, no Tri bu nal de
Con tas da União e no Mi nis té rio Pú bli co da União, de -
sen vol vem ati vi da des ex clu si vas de Esta do os ser vi -
do res cu jos car gos re ce bam essa qua li fi ca ção em leis 
de ini ci a ti va des ses ór gãos e, no caso da Câ ma ra dos 
De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, em re so lu ção, tra -
ta-se, tão-so men te, de nor ma de cla ra tó ria. O que não
po de ria ser di fe ren te, uma vez que a de fi ni ção da ma -
té ria re ser va da a cada es pé cie le gis la ti va é ma té ria
cons ti tu ci o nal, não po den do ser fe i ta por nor ma in fra -
cons ti tu ci o nal.

Fi nal men te, pa re ce-nos in cons ti tu ci o nal o § 2º
do art. 15, que de ter mi na que, sem pre ju í zo do exer cí -
cio de suas atri bu i ções cons ti tu ci o na is es pe cí fi cas,
de cor ren tes de sua au to no mia, de sen vol vem ati vi da -
des ex clu si vas de Esta do, no âm bi to dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, os ser vi do res in te -
gran tes de car re i ras cu jos car gos de sen vol vam fun -
ções equi va len tes ou si mi la res às da União. Não cabe 
à União de fi nir qua is ser vi do res exer cem ati vi da des
ex clu si vas de Esta do no âm bi to dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Tra ta-se, con for me dis se mos an te ri or men te, de
ma té ria ins cri ta em sua com pe tên cia pri va ti va. Inclu -
si ve, vale ob ser var que o pró prio dis po si ti vo em co -



men to afir ma isso em sua par te ini ci al para de po is,
em sua par te fi nal, dis por de for ma di ver sa, mos tran -
do-se con tra di tó rio e, mes mo, in ju rí di co.

Do ex pos to, con clui-se:

1. a de fi ni ção de car re i ras ex clu si vas
de Esta do não é ma té ria pa cí fi ca e en vol ve
uma ques tão mais am pla que é a pró pria
de fi ni ção de qua is de vam ser as ati vi da des
do se tor pú bli co;

2. do pon to de vis ta po si ti vo, o con ce i to 
é ci ta do no art. 247 da Cons ti tu i ção, in tro du -
zi do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de
1998;

3. a de fi ni ção de qua is são as car re i ras 
ex clu si vas de Esta do é ob je to do Pro je to de
Lei Com ple men tar nº 248, de 1998 (CD),
que ”Dis ci pli na a per da de car go pú bli co por 
in su fi ciên cia de de sem pe nho do ser vi dor
pú bli co es tá vel, e dá ou tras pro vi dên ci as“
(Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 43, de 1999 –
Com ple men tar, no Se na do Fe de ral), que se
en con tra tra mi tan do na Câ ma ra Ba i xa, para
exa me das emen das des ta Casa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a Sín dro me
da Imu no de fi ciên cia Adqui ri da (Sida ou Aids) é uma
epi de mia mun di al que, como os Se nho res sa bem,
tem cons ti tu í do, des de o iní cio dos anos oi ten ta do
sé cu lo pas sa do, quan do foi des co ber ta, uma das
prin ci pa is pre o cu pa ções dos ins ti tu tos de pes qui sa
mé di ca e dos se to res go ver na men ta is li ga dos à sa ú -
de dos mais di ver sos pa í ses do mun do. Nada sur -
pre en den te: sua ele va da mor ta li da de e rá pi da dis se -
mi na ção tor nou obri ga tó ria e ur gen te, para os go -
ver nos na ci o na is, a re to ma da de po lí ti cas de con tro -
le das do en ças se xu al men te trans mis sí ve is, em ge -
ral, e da Aids, em par ti cu lar.

Tão im por tan te se fez o com ba te à Aids que o
com ba te à epi de mia pas sou a in te grar a agen da até
de ins ti tu i ções in ter na ci o na is, como o Ban co Mun di al
(Bird), vol ta das à con ces são de em prés ti mos a pa í -
ses em de sen vol vi men to. Na ver da de, o Bird, pelo
que se de pre en de de de cla ra ções re cen tes de seus
di ri gen tes, des lo cou a pri o ri da de de seus ob je ti vos do 
de sen vol vi men to eco nô mi co para a re du ção da po -
bre za. Nes se novo qua dro de pri o ri da des fi gu ra ri am
os em prés ti mos do ban co di re ci o na dos para o se tor
da sa ú de, que in clui as ques tões sa ni tá ri as e o con -
tro le da Aids.

Com efe i to, o Bird fi nan ci ou, du ran te a dé ca da
dos no ven ta, dois gran des pro je tos bra si le i ros de

com ba te à Aids, o Aids-I e o Aids-II. Esses em prés ti -
mos fo ram fe i tos ape sar das dis cor dân ci as pro fun das
en tre a di re ção do Bird e o go ver no bra si le i ro quan to à 
na tu re za das ações a se rem efe ti va das para o con tro -
le da epi de mia. O Ban co Mun di al cri ti ca, por exem plo,
a di re triz bra si le i ra no sen ti do de uni ver sa li zar o aces -
so gra tu i to à me di ca ção anti-re tro vi ral, sob a ale ga -
ção de que se tra ta ria de uma po lí ti ca pú bli ca cara e
equi vo ca da, pois des vi a ria re cur sos da pre ven ção,
be ne fi ci an do pou cos em pre ju í zo de mu i tos. 

Cabe di zer que o gran de su ces so da ação go -
ver na men tal bra si le i ra no con tro le da Aids, ma ni fes ta -
do prin ci pal men te na que da acen tu a da da mor ta li da -
de en tre os in fec ta dos pelo ví rus HIV, pa re ce in di car
que a po lí ti ca bra si le i ra é acer ta da, o que tem sido re -
co nhe ci do por or ga nis mos in ter na ci o na is como a
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS). Mais ain da,
nos sa po lí ti ca de con tro le da Aids, a par tir da pró pria
re co men da ção da OMS, vem sen do to ma da por mo -
de lo por mu i tos ou tros pa í ses em de sen vol vi men to.

As ques tões re la ti vas à mu dan ça de en fo que do
Ban co Mun di al para a con ces são de em prés ti mos e
as dis cor dân ci as com as ações do Mi nis té rio da Sa ú -
de bra si le i ro são dis cu ti das em tra ba lho mu i to bem
es cri to e ex tre ma men te es cla re ce dor, pu bli ca do pela
Asso ci a ção Bra si le i ra Inter dis ci pli nar de Aids (ABIA),
de au to ria de Ru ben Ara ú jo de Mat tos, Ve ri a no Ter to
Jú ni or e Ri chard Par ker, e in ti tu la do As es tra té gi as do
Ban co Mun di al e a res pos ta à Aids no Bra sil.

O pon to cen tral de sen vol vi do pe los au to res nes -
sa mo no gra fia re si de na dú vi da so bre a pers pec ti va
de o Ban co Mun di al con ce der um ter ce i ro em prés ti -
mo ao Bra sil, des ti na do ao con tro le da Aids. A dú vi da
de cor re do fato de que os em prés ti mos re fe ren tes ao
pro gra ma Aids-I, de 1994, no va lor de 160 mi lhões de
dó la res, e Aids-II, de 1998, no va lor de 165 mi lhões de 
dó la res fo ram apli ca dos pelo Go ver no bra si le i ro, em
par te, em ini ci a ti vas con trá ri as às di re tri zes re co men -
da das pelo Ban co.

Essa dú vi da se apóia, ain da, em duas con si de -
ra ções. A pri me i ra é a de que a Áfri ca vem se tor nan -
do o cen tro das pre o cu pa ções do Ban co quan to ao
con tro le da epi de mia. A se gun da diz res pe i to à dú vi da 
so bre a su pos ta mu dan ça de en fo que con fe ri da pelo
Ban co à sua atu a ção, de uma im po si ção das po lí ti cas
re co men da das pelo cha ma do Con sen so de Was hing -
ton para o ofe re ci men to de idéi as que os pa í ses to ma -
do res de em prés ti mos po dem ado tar ou não. A dú vi da 
re si de no ques ti o na men to so bre se essa mu dan ça de
ati tu de é para va ler ou se se ria so men te uma es tra té -
gia de so bre vi vên cia por par te do Ban co.



Sim, por que o Ban co Mun di al pre ci sa em pres tar 
para con ti nu ar a exis tir. E es ta va fi can do di fí cil con se -
guir can di da tos a to ma do res de em prés ti mos de po is
que o Con sen so caiu em des cré di to, em face do agra -
va men to da si tu a ção dos pa í ses que apli ca ram aque -
las idéi as mais com ple ta men te, como a Argen ti na.

A pers pec ti va de não ha ver um em prés ti mo para 
um pro gra ma Aids-III, a par tir de 2002, im põe al gu -
mas per gun tas, que a ABIA le van ta. A mais im por tan -
te é a se guin te: será que o mo vi men to so ci al terá for -
ça e di na mis mo para exi gir do Go ver no bra si le i ro a
ma nu ten ção, sem os re cur sos do Bird, dos pro gra -
mas de ga ran tia do di re i to uni ver sal à sa ú de? Ou será 
que nos so pro gra ma de con tro le da Aids, elo gi a do in -
ter na ci o nal men te, terá de ser des con ti nu a do?

Essa pre o cu pa ção dos au to res do tra ba lho
men ci o na do deve tam bém ser a de to dos os bra si le i -
ros cons ci en tes, li ga dos ou não aos se to res da sa ú de
pú bli ca, e dos mem bros des te Par la men to.

Mu i to obri ga do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Na reta fi nal de dis cus são do Orça men to/2002 na Co -
mis são Mis ta do Con gres so Na ci o nal, ocu po hoje a
tri bu na des ta Casa para te cer al gu mas con si de ra -
ções so bre a par ti ci pa ção do par la men to no pro ces so 
or ça men tá rio, por en ten der que essa tal vez seja a
sua mais im por tan te prer ro ga ti va.

Nós, con gres sis tas, não po de mos nos fur tar de
exer cê-la na sua ple ni tu de. A apli ca ção dos par cos re -
cur sos pú bli cos exi ge o nos so aten to acom pa nha -
men to, pois, dela de pen de a me lho ria da qua li da de
de vida de mi lhões de bra si le i ros. Di fe ren te do que se -
to res da im pren sa qua li fi cam de apli ca ções pa ro qui a -
is de re cur sos or ça men tá ri os, é le gí ti ma e opor tu na a
atu a ção dos par la men tes na dis cus são do or ça me i to
atra vés da apre sen ta ção de emen das ga ran tin do re -
cur sos para os mu ni cí pi os que com põem as suas ba -
ses ele i to ra is. Tais re cur sos, na ma i o ria das ve zes,
são a úni ca es pe ran ça da po pu la ção para a re a li za -
ção de obras nas áre as de sa ne a men to bá si co, abas -
te ci men to de água e cons tru ção de mo ra di as. O meu
es ta do, por exem plo, é ab so lu ta men te de pen den te do 
apo io do go ver no fe de ral para im ple men tar a sua in -
fra-es tru tu ra. Mu ni cí pi os ca ren tes, cuja re ce i ta é in su -
fi ci en te até mes mo para o pa ga men to de ser vi do res e 
para man ter o cus te io das pre fe i tu ras, pre ci sam do
apor te de re cur sos fe de ra is para dis po ni bi li zar à po -
pu la ção o mí ni mo de aten di men to.

Como re la tor de uma das dez áre as te má ti cas
do Orça men to/2002 - a que tra ta dos se to res de pla -
ne ja men to e de sen vol vi men to ur ba no - pude cons ta -

tar de per to as gra da ti vas re du ções dos re cur sos alo -
ca dos pelo go ver no fe de ral em pro gra mas como Mo -
rar Me lhor, Sa ne a men to é Vida, Nos so Ba ir ro e Ges -
tão de Re sí du os Só li dos, to dos ge ri dos pela Se cre ta -
ria Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. Para um País que so fre ex tre ma
ca rên cia de re cur sos nes sas áre as, como de mons -
tram os pre o cu pan tes ín di ces de de sen vol vi men to
hu ma no por nós exi bi dos, che ga a ser dra má ti ca a di -
mi nu i ção de in ves ti men tos para o aten di men to des -
sas ne ces si da des bá si cas da po pu la ção. A de man da
re pri mi da por mo ra di as obri ga bra si le i ros a vi ve rem
em con di ções de gra dan tes, que aten tam con tra a dig -
ni da de hu ma na. Espe ci al men te nos gran des cen tros
ur ba nos, o que te mos as sis ti do é a pro pa ga ção de fa -
ve las e pa la fi tas, onde vi vem mi lha res de fa mí li as de
ci da dãos bra si le i ros sem as mí ni mas con di ções sa ni -
tá ri as. Ou tras, com me nos sor te ain da, vi vem de ba i xo 
de pon tes e vi a du tos, em si tu a ção de gra dan te e inad -
mis sí vel.

O pro je to de lei or ça men tá ria en ca mi nha do ao
Con gres so Na ci o nal re fle te os efe i tos da po lí ti ca eco -
nô mi ca do go ver no fe de ral, cen tra da no con tro le da
mo e da e do câm bio. A exi gên cia de um su pe rá vit pri -
má rio de 3,5% do PIB im põe um enor me sa cri fí cio à
po pu la ção ao re du zir dras ti ca men te os re cur sos para
in ves ti men to. As des pe sas com o pa ga men to de ju ros 
e amor ti za ção da dí vi da in ter na e ex ter na, o pa ga -
men to de pes so al e de be ne fí ci os pre vi den ciá ri os, as -
sim como as trans fe rên ci as le ga is e cons ti tu ci o na is
para es ta dos e mu ni cí pi os con so mem pra ti ca men te
toda a re ce i ta. De du zin do-se ain da as des pe sas de
cus te io da má qui na fe de ral, so bra uma pe que na par -
ce la de pou co mais de R$6 bi lhões para in ves ti men -
tos. É exa ta men te aí que en tra a par ti ci pa ção do Con -
gres so Na ci o nal na dis cus são do or ça men to. Por
meio da apre sen ta ção de Emen das, os par la men ta -
res su ple men tam os re cur sos para in ves ti men tos, tão
ne ces sá ri os para as po pu la ções ca ren tes. Impe di dos
por de ter mi na ções le ga is e cons ti tu ci o na is de pro mo -
ver al te ra ções nos mon tan tes de re cur sos des ti na dos
a des pe sas com pes so al e en car gos, ju ros e ser vi ços
da dí vi da e trans fe rên ci as a es ta dos e mu ni cí pi os, os
con gres sis tas so men te po dem atu ar na des ti na ção
dos re cur sos para cus te io e in ves ti men tos.

Na área por mim re la ta da, por exem plo, con se -
gui mos, por in ter mé dio do aten di men to de emen das
in di vi du a is e co le ti vas dos par la men ta res, in cre men -
tar os in ves ti men tos da SEDU de R$189 mi lhões para 
cer ca de R$1 bi lhão. Ain da é mu i to pou co se con si de -
rar mos a enor me de man da ve ri fi ca da no nos so País.
Só para se ter uma idéia, o vo lu me de re cur sos so li ci -



ta dos in di vi du al men te pe los par la men ta res, as sim
como pe las ban ca das es ta du a is e co mis sões téc ni -
cas da Câ ma ra e do Se na do, al can ça ram o ex tra or di -
ná rio mon tan te de R$4,8 bi lhões. Entre tan to, sem a
par ti ci pa ção par la men tar no or ça men to, es ta ría mos
em si tu a ção mu i to pior.

Além da es cas sez de re cur sos, de fron ta mo-nos
com ou tra di fi cul da de não me nos apa vo ran te que é a
ques tão da exe cu ção or ça men tá ria. Ten do em vis ta
que a lei or ça men tá ria é me ra men te au to ri za ti va e
não im po si ti va, o Po der Exe cu ti vo tem a fa cul da de de
li be rar os re cur sos con sig na dos na lei or ça men tá ria
de acor do com a sua con ve niên cia. Em al guns pro -
gra mas so ci a is im por tan tes como os aqui elen ca dos
a exe cu ção or ça men tá ria não al can çou se quer 20%
do que es ta va au to ri za do. Essa si tu a ção pro vo ca gra -
ves trans tor nos, já que os mu ni cí pi os con tem pla dos
com re cur sos no or ça men to fi cam na ex pec ta ti va des -
sas li be ra ções para obras an si o sa men te aguar da das
pela co mu ni da de.

Se nhor Pre si den te,
Se nho ras e Se nho res Se na do res,
O Con gres so Na ci o nal não pode, de for ma al gu -

ma, abrir mão da sua prer ro ga ti va cons ti tu ci o nal de
efe ti va men te de li be rar so bre ma té ria or ça men tá ria.
Os par la men ta res, que co nhe cem de per to as pri o ri -
da des das re giões que in te gram as suas res pec ti vas
ba ses ele i to ra is, po dem dar uma im por tan te con tri bu -
i ção na de fi ni ção de pro gra mas e ações de go ver no.
Os tec no cra tas, con fi na dos em seus ga bi ne tes, des -
co nhe cem a re a li da de dos mu ni cí pi os, vi las e aglo -
me ra dos ur ba nos es pa lha dos por esse imen so Bra sil.

O in cha ço po pu la ci o nal ve ri fi ca do nas gran des
ci da des bra si le i ras, re sul tan te, en tre ou tros mo ti vos,
do des con tro la do êxo do ru ral, tem de ser en fren ta do
com a im ple men ta ção de po lí ti cas so ci a is que aten -
dam à po pu la ção nas suas ne ces si da des ele men ta -
res. O fato de o ho mem do cam po não ter aces so, em
al guns ca sos, ao mí ni mo do con for to pos si bi li ta do pe -
los avan ços tec no ló gi cos de uma so ci e da de ex tre ma -
men te mo der na, faz com que ele mi gre para as gran -
des ci da des, onde vão en gros sar as es ta tís ti cas de
de sem pre ga dos e mar gi na li za dos.

É por isso que de fen do a dis cus são trans pa ren -
te do or ça men to, com a par ti ci pa ção efe ti va da po pu -
la ção por in ter mé dio dos seus le gí ti mos re pre sen tan -
tes no par la men to. O di nhe i ro do con tri bu in te tem de
re tor nar na for ma de bons ser vi ço pres ta dos pelo es -
ta do. Não se pode im por à po pu la ção uma pe sa da
car ga tri bu tá ria sem que as suas ex pec ta ti vas de ci -
da da nia se jam aten di das. Os di re i tos so ci a is con sa -
gra dos na cons ti tu i ção, aos qua is se acres ceu o di re i -

to à mo ra dia, de vem ser as se gu ra dos pelo go ver no, a
quem cabe a ges tão do re cur sos pú bli cos.

Qu e ro apro ve i tar esta opor tu ni da de para su ge rir 
um de ba te mais am plo so bre o pro ces so or ça men tá -
rio, de for ma a que o Po der Exe cu ti vo, jun ta men te
com o Par la men to, en con trem uma fór mu la que en se -
je ma i or par ti ci pa ção do Con gres so Na ci o nal no en -
ca mi nha men to das ques tões or ça men tá ri as, en vol -
ven do des de a sua for mu la ção até a sua exe cu ção. É
nos so de ver fis ca li zar a apli ca ção dos re cur sos pú bli -
cos e o exer cí cio des sa com pe tên cia re quer o es tri to
acom pa nha men to da peça or ça men tá ria em to das as
suas fa ses.

Era o que ti nha a di zer! _ Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Há mais de dois sé cu los foi ins ta la da no Bra sil a pri -
me i ra loja ma çô ni ca, na po vo a ção de Bar ra, em Sal -
va dor, Ba hia. A Loja Ca va le i ros da Luz, fun da da em
1797, foi su ce di da pela Loja Re u nião, em 1802, do
Rio de Ja ne i ro. Mas só em 1822, sur giu o Gran de Ori -
en te do Bra sil, cu jos pri me i ros man da tá ri os fo ram
José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va e Jo a quim Gon çal -
ves Ledo. Após a Inde pen dên cia, o prín ci pe re gen te
D. Pe dro I, co nhe ci do na ma ço na ria como Irmão Gu a -
ti mo zin, tor nou-se man da tá rio. Em fun ção da ins ta bi li -
da de que su ce deu os pri me i ros dias da Na ção in de -
pen den te e de di ver gên ci as in ter nas, D. Pe dro I de ter -
mi nou o fe cha men to do Gran de Ori en te que só foi re -
a ber to após sua ab di ca ção, em 1831.

De lá para cá, o Gran de Ori en te nun ca mais
sus pen deu suas ati vi da des e tor nou-se par ti ci pan te
ati vo de vá ri os even tos his tó ri cos bra si le i ros e res -
pon sá vel por inú me ras con quis tas so ci a is do povo
bra si le i ro. Dis tin guiu-se em di ver sas fa ses da nos sa
his tó ria como na abo li ção da es cra va tu ra, com a con -
quis ta das leis Eu zé bio de Qu e i roz, que ex tin guia o
trá fi co de es cra vos, e Vis con de do Rio Bran co, que
de cla ra va li vres as cri an ças nas ci das de es cra vas.
Tan to Eu zé bio de Qu e i roz, como o Vis con de do Rio
Bran co fo ram ma çons con vic tos e ocu pa ram gra us
im por tan tes na ma ço na ria.

O tra ba lho ma çô ni co con ti nu ou na di vul ga ção
das idéi as re pu bli ca nas e quan do a Re pú bli ca foi pro -
cla ma da, um ma çom, o Ma re chal De o do ro da Fon se -
ca, li de ra va o Exér ci to. Du ran te a Re pú bli ca Ve lha, o
Gran de Ori en te do Bra sil con ti nu ou atu an do e mu i tos
pre si den tes, além de De o do ro da Fon se ca, ti nham
ori gem ma çô ni ca: Ma re chal Flo ri a no Pe i xo to, Cam -
pos Sal les, Ma re chal Her mes da Fon se ca, Nilo Pe ça -
nha, Wen ces lau Brás e Wa hing ton Luís.



Inú me ras fo ram as per so na li da des bra si le i ras
que par ti ci pa vam da ma ço na ria, bas tan do lem brar,
além dos já ci ta dos, Ben ja min Cons tant, Cas tro
Alves, Rui Bar bo sa, Qu in ti no Bo ca i ú va, Ti ra den tes,
To más Antô nio Gon za ga, Hi pó li to José da Cos ta, en -
tre ou tros.

A in fluên cia do Gran de Ori en te ma ni fes tou-se
em di ver sas eta pas mpor tan tes da his tó ria bra si le i ra:
anis tia para pre sos po lí ti cos; luta pela re de mo cra ti za -
ção do País após 1937; re pú dio ao re gi me es quer cis -
ta que se ten ta va im plan tar no País, na dé ca da de 60;
pos te ri or com ba te ao re gi me mi li tar que fu gia de prin -
cí pi os de mo crá ti cos; luta pe las e~ei ções di re tas. Em
to dos es ses epi só di os a ma ço na ria atu ou com dig ni -
da de, sem pre em bus ca de me lho res con di ções para
o Bra sil.

Com o cor rer do tem po a ma ço na ria ve ri fi cou
que era im por tan te tra ba lhar jun to à ju ven tu de bra si -
le i ra. Assim, em 1983, por ins pi ra ção de Adi son Ama -
ral foi cri a da a APJ — Ação Pa ra ma çô ni ca Ju ve nil, vi -
san do ao aper fe i ço a men to fí si co e in te lec tu al de nos -
sos jo vens, fi lhos ou não fi lhos de ma çons. A APJ tem
como lema Res non ver ba, Ação não pa la vras. Cons -
ti tui-se numa en ti da de edu ca ti va, fi lan tró pi ca e pro -
gres sis ta, pro por ci o nan do aos jo vens opor tu ni da des
de re a li za ção de suas ca pa ci da des, in te li gên cia e vir -
tu des.

A APJ é uma pro pos ta que com ple men ta a edu -
ca ção cul tu ral, ar tís ti ca e pro fis si o nal dos jo vens, pa -
ra le la men te aos en si na men tos re ce bi dos no lar e na
es co la. De sen vol ve ati vi da des li ga das ao ci vis mo, à
mú si ca, ao can to, à dan ça, às ar tes cê ni cas, à pin tu ra, 
à le i tu ra, aos es por tes, à po e sia, à li te ra tu ra, en fim,
pro cu ra des per tar nos jo vens ati tu des res pon sá ve is
na sua for ma ção como ci da dãos Atu al men te, a ma ço -
na ria bra si le i ra, com sede em Bra sí lia, con ta com
apro xi ma da men te 2.000 Lo jas e cer ca de 61.500
obre i ros ati vos, e é con si de ra da a ma i or Obe diên cia
Ma çô ni ca do mun do la ti no. Sua pre o cu pa ção com a
APJ é cons tan te, pois aos jo vens de hoje cabe o des ti -
no do Bra sil de ama nhã. Sen do uma en ti da de de uti li -
da de pú bli ca fe de ral, a APJ, com seu tra ba lho, tem
con se gui do man ter mu i tos jo vens afas ta dos das dro -
gas, da vi o lên cia e da cor rup ção. Tra ba lhan do em prol 
de seu fu tu ro está con tri bu in do para um País me lhor,
como sem pre foi de seu in te res se.

Qu e ro ma ni fes tar des ta tri bu na meus cum pri -
men tos a to das as lo jas ma çô ni cas que es tão de sen -
vol ven do esse tra ba lho pro fí cuo jun to aos jo vens bra -
si le i ros, pro cu ran do in cu tir-lhes, des de cedo, o sen ti -
do do de ver mos tran do-lhes quão im por tan te é par ti -
ci par da vida do País. Aos di ri gen tes e aos par ti ci pan -

tes das APJs no Bra sil meus vo tos de que con ti nu em
per se ve ran do em ações be né fi cas para a so ci e da de
bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai 
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 731, 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 Lei da
Câ ma ra nº 3, de 2001 (nº 4.302/98, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de
1974, que dis põe so bre o tra ba lho tem po rá rio nas
em pre sas ur ba nas e dá ou tras pro vi dên ci as e dis põe
so bre as re la ções de tra ba lho na em pre sa de pres ta -
ção de ser vi ços a ter ce i ros, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.432, 1.433 e 1.434, de
2001, das Co mis sões:

- de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Mo re i ra 
Men des, fa vo rá vel, com as Emen das nº 1 a 4-CAS, de 
re da ção, que apre sen ta;

- de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha, fa vo rá vel, nos ter mos do
pa re cer da Co mis são de Assun tos So ci a is; e

- de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Sou to, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
5-CAE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com vo tos con trá ri -
os do Se na dor Edu ar do Su plicy e da Se na do ra He lo i -
sa He le na.

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.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 12, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 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 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 6 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para
hoje.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 42, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 42, de 2001 (nº 277/2000, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli -
ca, que al te ra os ar ti gos 149, 155 e 177 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral (dis pon do que as con tri bu i ções so ci a is 
e de in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co não in ci di -
rão so bre as re ce i tas de cor ren tes de ex por ta ção,
con tu do po den do in ci dir so bre a im por ta ção de
bens ou ser vi ços de te le co mu ni ca ções, de ri va dos
de pe tró leo e com bus tí ve is, de fi ne alí quo tas e com -
pe tên cia), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.350, 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 me ro Jucá.

– 4 –
PARECER Nº 1.429, DE 2001

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.429,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, 
so bre a Men sa gem nº 251, de 2001 (nº 1.257/2001,
na ori gem), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 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 o nome do Se nhor Se bas tião do Rego Bar ros 
Net to, para exer cer o car go de Di re tor-Ge ral da Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo - ANP.

– 5 –
PARECER Nº 1.430, DE 2001

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.430,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, 
so bre a Men sa gem nº 252, de 2001 (nº 1.258/2001,

na ori gem), Re la tor: Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho,
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 o nome do Se nhor Luiz Au gus to
Hor ta No gue i ra, para exer cer o car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo - ANP.

– 6 –
PARECER Nº 1.431, DE 2001

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº
1.431, de 2001, da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 259, de 2001 (nº
1.286/2001, na ori gem), Re la tor: Se na dor Bel lo
Par ga, 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 o nome do Se nhor Beny 
Par nes, para exer cer o car go de Di re tor do Ban co
Cen tral do Bra sil.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 36, DE 2000

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra -
mez Te bet, que al te ra a re da ção do § 4º do art. 225 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui o Pan ta nal Sul
Mato-Gros sen se como pa tri mô nio na ci o nal), ten do

Pa re cer sob nº 1.405, 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
Osmar Dias, ofe re cen do a re da ção do ven ci do para o
se gun do tur no.

– 8 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 36, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
2001 (nº 308/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá
nova re da ção à alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car gos ou em pre gos
pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú de na per mis são
para acu mu lar dois car gos pú bli cos re mu ne ra dos),
ten do

Pa re cer sob nº 1.242, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res Fran ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.



– 9 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 27, 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 27, 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 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, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am bi -
en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do
Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, 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.

– 10 – 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 118, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 118, de 2001 (nº 3.475/2000, na Casa de
ori gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.869, de 11
de ja ne i ro de 1973 - Có di go de Pro ces so Ci vil, re la ti -
vos ao pro ces so de co nhe ci men to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.360, 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 José Fo ga ça.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 339, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 339, de 2001 (nº 892/2001, 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 São Fran cis co para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Pe dra Bran ca, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.416, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 348, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 348, de 2001 (nº 910/2001, 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 De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral e Infor ma ção Prin ce sa do Nor te a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
So no ra, Esta do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.393, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 354, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 354, de 2001 (nº 751/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ca re a çu 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ca re a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.394, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 14 –
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, que tra ta de as sun to cor re la to à
pro po si ção.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 25 de ou tu bro úl ti mo, quan do 
teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

– 15 –
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, que tra ta de as sun to cor re la to à
pro po si ção.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 25 de ou tu bro úl ti mo, quan do 
teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 43 
mi nu tos. )



SENADO FEDERAL

Ata da 172ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria 
em 11 de de zem 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
Car los Wil son, Mo za ril do Ca val can ti e João Alber to Sou za

ÀS 14 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 – Be ní cio Sam pa io – 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 – Fer nan do Ri -
be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca -
ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa
He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to
Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José
Agri pi no – José Alen car – José Co e lho – José Edu ar do
Du tra – José Fo ga ça – 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 Ota vio –
Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves –
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 – Osmar Dias –
Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – 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 bin son Vi a na – Ro me ro Jucá 
– Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro -
cha – Sér gio Ma cha do – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 76 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

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 ho me -
na ge ar o Dia do Ma ri nhe i ro, de acor do com os Re -
que ri men tos nºs 669 e 682, de 2001, de ini ci a ti va dos

Srs. Se na do res Ney Su as su na, Ro bin son Vi a na e de
ou tros Srs. Se na do res. 

Esta ses são, por tan to, des ti na-se a pres tar uma
ho me na gem à Ma ri nha do Bra sil. 

Qu e ro con vi dar o Co man dan te da Ma ri nha,
Almi ran te-de-Esqua dra Sér gio Cha gas Te les, bem
como o Che fe do Esta do-Ma i or da Arma da, Almi ran -
te-de-Esqua dra Luiz Fer nan do Por tel la Pe i xo to, para
que to mem as sen to à mesa de onde di ri gi mos os tra -
ba lhos. (Pa u sa.)

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) – Srªs e
Srs. Se na do res, Se na dor Ca sil do Mal da ner, por de li -
be ra ção do Ple ná rio, a Hora do Expe di en te des ta ses -
são é de di ca da a ho me na ge ar o Dia do Ma ri nhe i ro.
Po rém V. Exª tem a pa la vra.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
en ten do per fe i ta men te que este mo men to será de di -
ca do a ho me na ge ar o Dia do Ma ri nhe i ro. Po rém, con -
sul to V. Exª se é pos sí vel me ins cre ver para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, an tes da Ordem do Dia pro pri a -
men te dita.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – No bre
Se na dor, vou ins cre ver V. Exª para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, como pri me i ro ora dor, logo após o tér mi no
da ho me na gem ao Dia do Ma ri nhe i ro. 

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– 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. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, eu e
o no bre Se na dor Pa u lo Har tung so li ci ta mos a ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª é o
se gun do ins cri to e o Se na dor Pa u lo Har tung, o ter ce i ro.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, o Bra sil é uma Na ção que tem uma
ine gá vel vo ca ção ma rí ti ma. Nós te mos oito mil qui lô -
me tros de cos ta, oito mil qui lô me tros de pra i as das
mais be las do mun do. O Bra sil nas ceu do mar. O mar
é o nos so car tão de vi si tas, a nos sa por ta de en tra da.
Não há re cep ção, por tan to, mais bela. 

As nos sas pri me i ras ba ta lhas, por ou tro lado,
em de fe sa da Pá tria, acon te ce ram no mar, para con -
ter in va sões de ou tras na ções – e olhem que nem éra -
mos Na ção ain da, e sim co lô nia. A his tó ria da nos sa
for ma ção de Na ção co in ci de com a his tó ria da Ma ri -
nha bra si le i ra. E na his tó ria da Ma ri nha está a fi gu ra
cen tral de Jo a quim Mar ques Lis boa, o Mar quês de
Ta man da ré, he rói da Gu er ra da Trí pli ce Ali an ça, que
se deu nos rios da ba cia do Pa ra guai, no Mato Gros so 
do Sul e no Rio Gran de. 

Nas ci do a 13 de de zem bro de 1807, na ci da de
do Rio Gran de, no Esta do do Rio Gran de do Sul, o
Mar quês de Ta man da ré é hoje, com jus ti ça, o pa tro no 
da Ma ri nha.

Mu i to me hon ra hoje pre si dir esta ses são em ho -
me na gem ao Dia do Ma ri nhe i ro. Na lem bran ça do seu 
pa tro no, sa ú do os qua se 60 mil ho mens e mu lhe res
que for mam hoje a Ma ri nha bra si le i ra e que de sem pe -
nham tão or gu lho sa men te a mis são de de fen der nos -
sa Pá tria, nos sas águas e nos sa so be ra nia. 

Con ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao
no bre Se na dor Ro bin son Vi a na, um dos au to res do
re que ri men to.

O SR. ROBINSON VIANA (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, no dia 13 de
de zem bro a Ma ri nha do Bra sil co me mo ra, jun ta men te 
com a so ci e da de bra si le i ra, o Dia do Ma ri nhe i ro, re ve -
ren ci an do o seu pa tro no e ilus tre che fe na val, o Almi -
ran te Jo a quim Mar ques Lis boa, Mar quês de Ta man -
da ré, que nas cia nes ta data, no ano de 1807, na ci da -
de de Rio Gran de, no Rio Gran de do Sul. 

Ao ho me na ge ar mos a nos sa Ma ri nha, em um
de seus dias de gran de gala, cum pre-nos o de ver de,
em pa ra le lo às co me mo ra ções, re fle tir so bre a im por -
tân cia do mar para o Bra sil.

O mar foi nos sa via de des co bri men to, de co lo -
ni za ções, de in va sões, de con so li da ção da in de pen -
dên cia, de co mér cio e agres sões, além de pal co de
de fe sa da so be ra nia em di ver sos epi só di os, como as
duas guer ras mun di a is, ocor ri das no úl ti mo sé cu lo.

A ma i or par te da po pu la ção bra si le i ra sem pre vi -
veu jun to ao pri vi le gi a do li to ral de 7.408 qui lô me tros
de ex ten são, usu fru in do dele como fon te de la zer, de
ri que zas ou me ra men te de sub sis tên cia. 

Nes se mar é trans por ta do 95% de todo o co -
mér cio ex te ri or bra si le i ro, o que sig ni fi ca, en tre im por -
ta ções e ex por ta ções, algo em tor no de US$100 bi -
lhões por ano, sem con tar o cus to do pró prio fre te,
que gira em tor no de US$6 bi lhões anu a is, qua se o
va lor da re ce i ta ob ti da com toda a ex por ta ção de mi -
né rio de fer ro, soja e café. 

Oi ten ta por cen to do pe tró leo na ci o nal é ex tra í -
do des se mar, com a uti li za ção de tec no lo gia de pon ta 
bra si le i ra para a ex tra ção em gran des pro fun di da des.
Uma in fi ni da de de ou tras ati vi da des eco nô mi cas é ali
de sen vol vi da, como a pes ca, a ex tra ção do sal, de al -
gas e de vas ta gama de com pos tos or gâ ni cos, além
de mi ne ra is e ma té ri as-pri mas di ver sas. 

Cres ce mos, por tan to, des de o des co bri men to,
ex tre ma men te de pen den tes do mar e, cer ta men te,
con ti nu a re mos as sim. 

É in ques ti o ná vel a im por tân cia da ati vi da de ma -
rí ti ma como fa tor fun da men tal para o de sen vol vi men -
to de uma na ção. 

Nes se sen ti do, a mag ni tu de dos in te res ses do
Bra sil, dado o seu po ten ci al, su ge re pro fun da re fle xão 
so bre a na tu re za das pres sões e até das cri ses que
po de rá vir a en fren tar, em de cor rên cia de in te res ses
an ta gô ni cos, par ti cu lar men te se con si de rar mos as
cons tan tes mu dan ças no ce ná rio po lí ti co-eco nô mi co
in ter na ci o nal.

Ga ran tir se rem as pos sí ve is con tro vér si as sem -
pre re sol vi das pelo ca mi nho da ne go ci a ção, sem o
cor res pon den te res pal do do po der mi li tar, pode nos
tor nar à ve zes in gê nu os.

E não é isto que te mos acom pa nha do nos con -
fli tos ocor ri dos ul ti ma men te.

A ne ces si da de de uma am pla de fe sa de nos sa
so be ra nia no mar fez sur gir o po der na val, bra ço ar -
ma do do po der ma rí ti mo, ca paz de, caso não pos sa
der ro tar o ad ver sá rio, im por um cus to ele va do a sua
even tu al op ção mi li tar, dis su a din do agres sões e in -
cen ti van do a so lu ção pa cí fi ca das con tro vér si as.

Para tan to, a Esqua dra bra si le i ra dis põe de me i -
os mo der nos e atu a li za dos, do ta dos de sis te mas de
con tro le e de ar ma men to de úl ti ma ge ra ção, e tri pu la -
dos por guar ni ções ade qua da men te for ma das e tre i -
na das.

A nos sa Ma ri nha, a par do seu pre pa ro bé li co,
sem pre de sen vol veu, em tem pos de paz, ou tras ati vi -
da des es sen ci al men te im por tan tes para o cres ci men -
to do País. Po de mos men ci o nar al gu mas que, dis cre -
ta men te re a li za das, têm sido de gran de re le vân cia
para o povo bra si le i ro. É o caso das ações cí vi co-so ci -
a is e de as sis tên cia hos pi ta lar efe tu a das pe los na vi os 



da Ma ri nha na Ama zô nia, em to dos os rios na ve gá ve -
is, de Be lém a Ta ba tin ga. São co nhe ci dos es ses na vi -
os, pe los ri be i ri nhos, como ”os na vi os da es pe ran ça“.

Em cada vi a gem re a li za da por um des ses na vi os
são re a li za dos mi lha res de aten di men tos mé di cos,
odon to ló gi cos, ci rúr gi cos e de en fer ma gem, além de
va ci na ções e exa mes am bu la to ri a is e der ma to ló gi cos.

No cam po ci en tí fi co-tec no ló gi co, a Ma ri nha tem
con tri bu í do de for ma sig ni fi ca ti va para o de sen vol vi -
men to do País, des ta can do-se o pi o ne i ris mo na val na
ele trô ni ca, na quí mi ca, na in for má ti ca e, prin ci pal -
men te, na ener gia nu cle ar. 

Quem já teve opor tu ni da de de vi si tar o Insti tu to
de Pes qui sas da Ma ri nha, o Insti tu to de Estu dos do
Mar Almi ran te Pa u lo Mo re i ra da Sil va e o Cen tro Tec -
no ló gi co da Ma ri nha em São Pa u lo pode bem com -
pre en der o com pro me ti men to da ins ti tu i ção com a
bus ca da in de pen dên cia na pes qui sa ci en tí fi ca e no
de sen vol vi men to tec no ló gi co do nos so Bra sil.

Vale res sal tar que, de po is de do mi na do com ple -
ta men te o ci clo do urâ nio, está sen do de sen vol vi do no 
cen tro tec no ló gi co um pro je to que tem como pro pó si -
to a cons tru ção de um re a tor nu cle ar a ser em pre ga -
do em sis te mas de pro pul são na val. 

Des de o iní cio, o pro ble ma nu cle ar en vol veu
mais de quin ze uni ver si da des e mais de qua tro cen tas 
fá bri cas na ci o na is. Tra ta-se, por tan to, de um pro je to
de cu nho na ci o nal. 

O Pro gra ma Antár ti co Bra si le i ro, de re co nhe ci -
men to na ci o nal e in ter na ci o nal, tem per mi ti do, há cer -
ca de 20 anos, que o Bra sil per ten ça ao se le to gru po
de pa í ses que de sen vol vem ati vi da des ci en tí fi cas na -
que le con ti nen te, en fo can do os cam pos de ciên ci as
da at mos fe ra, ciên ci as da ter ra e ciên ci as da vida.

Na cons tru ção na val po de mos men ci o nar o
avan ço tec no ló gi co ob ti do com a atu al e con tí nua
cons tru ção de sub ma ri nos pelo se cu lar Arse nal de
Ma ri nha do Rio de Ja ne i ro, tor nan do-o, des sa for ma,
par tí ci pe de um pe que no gru po de es ta le i ros ca pa zes 
de cons tru ir na vi os com tal so fis ti ca ção e abrin do ca -
mi nho para, no fu tu ro, po der cons tru ir o sub ma ri no
com pro pul são nu cle ar. 

Cabe des ta car ain da que, nes te ano, o Arse nal
de Ma ri nha do Rio de Ja ne i ro exe cu tou ser vi ços de
ma nu ten ção com ple xos em um sub ma ri no da ma ri -
nha ar gen ti na.

Ao pro du zir, tam bém, na vi os de su per fí cie para
a Ma ri nha, como o Na vio-Esco la Bra sil e as Cor ve tas
Clas se Inha ú ma, o Arse nal de Ma ri nha tem con tri bu í -
do para a ob ten ção de um ele va do grau de na ci o na li -
za ção da Esqua dra.

A des pe i to dos avan ços tec no ló gi cos ocor ri dos
no mun do atu al, a Ma ri nha tem ple na cons ciên cia de
que seu de sem pe nho de pen de, fun da men tal men te,
do grau de pre pa ro de seu pes so al.

Nes se sen ti do, são de sen vol vi dos pelo Sis te ma
de Ensi no Na val, numa or ga ni za ção bem es tru tu ra da, 
e com qua li da de, os di ver sos cur sos ne ces sá ri os à
car re i ra na val. Den tre os mais sig ni fi ca ti vos es tão os
re a li za dos na Esco la Na val, Esco las de Apren di -
zes-Ma ri nhe i ros e Esco la de Gu er ra Na val.

Não po de mos de i xar de men ci o nar que a Ma ri -
nha, em 1981, foi pi o ne i ra no in gres so de mu lhe res
nas For ças Arma das, o que veio a per mi tir a aber tu ra
de um cam po de tra ba lho an te ri or men te ex clu si vo
dos ho mens.

É gran de o de sa fio de man ter uma Ma ri nha ope -
ra ti va, ca paz e for te o su fi ci en te para o cum pri men to
de sua mis são cons ti tu ci o nal, com a re co nhe ci da fal ta 
de re cur sos fi nan ce i ros que atin ge to dos os seg men -
tos da so ci e da de.

No en tan to, tal óbi ce não tem ar re fe ci do o âni mo 
dos ”ho mens do mar“, ao con trá rio, tem es ti mu la do a
cri a ti vi da de e aper fe i ço a do, ain da mais, o sen so de
ad mi nis tra ção, per mi tin do que a Ma ri nha do Bra sil
con ti nue a cum prir as di re tri zes es ta be le ci das, em
con so nân cia com os de sa fi os im pos tos pela ne ces si -
da de de de sen vol vi men to, cada vez ma i or, da Na ção
bra si le i ra.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião Ro cha, por
per mu ta com o Se na dor Luiz Otá vio.

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, Srs. re -
pre sen tan tes da Ma ri nha, Sr. Co man dan te Cha gas
Te les, de ma is in te gran tes da Ma ri nha bra si le i ra que
se en con tram no Se na do da Re pú bli ca, na pró xi ma
quin ta-fe i ra, dia 13 de de zem bro, a Ma ri nha bra si le i ra
fes te ja rá o seu dia. Nes sa data, em 1807, na ci da de
ga ú cha de Rio Gran de, nas cia o seu pa tro no, o Almi -
ran te Jo a quim Mar ques Lis boa, o Mar quês de Ta -
man da ré.

O Mar quês de Ta man da ré é re fe ren ci al imor re -
dou ro, é ca be dal de his tó ria, é pro tó ti po da le al da de.
Vi veu 90 anos, 74 de les de di ca dos à Ma ri nha, onde
in gres sou em 1823, como vo lun tá rio, com ape nas 16
anos de ida de.

Fa lar da Ma ri nha é des per tar lem bran ças, re a vi -
var o fas cí nio exer ci do por atos e fa tos he rói cos. É re -
a cen der a cha ma da le al da de à Pá tria. É cul ti var os



en si na men tos dos ho mens que nela se dis tin gui ram.
É pen sar e vis lum brar o ama nhã do País, cons tru in -
do-o no pre sen te.

Como ima gi nar o Bra sil, com seu ex ten so li to ral
e com a pon ten ci a li da de dos seus ma res, sem uma
Ma ri nha ca rac te ri za da por tais qua li da des? Como
ima gi nar o Bra sil sem in te res ses no mar? Como ima -
gi nar o Bra sil gra ci o sa men te res pe i ta do nos seus di -
re i tos tan to no que se re fe re à ex plo ra ção dos bens da 
na tu re za, quan to no que se re la ci o na à sua ne ces si -
da de de cres cer, sem a pre sen ça vi gi lan te de sua
gen te?

Pelo mar, o Bra sil en trou na His tó ria, ou por ele a 
His tó ria fez seu in gres so nes tas ter ras, a His tó ria que
re la ci o na po vos e re gis tra acon te ci men tos, a His tó ria
como cul tu ra que se co mu ni ca e sus ci ta res pe i to. Por
ele, vi e ram des co bri do res, co lo ni za do res, in va so res e 
agres so res.

Pelo mar, re a li zou-se e re a li za-se, com imen sa
pre do mi nân cia, o co mér cio com o ex te ri or. Atu al men -
te, 95% do co mér cio ex te ri or bra si le i ro é fe i to por via
ma rí ti ma.

Além dis so, 75% do pe tró leo na ci o nal é ex tra í do
do sub so lo ma ri nho, per fa zen do um to tal de 600 mil
bar ris/dia, em va lo res cor ren tes, o que cor res pon de a
US$10 mi lhões diá ri os. Do mar tam bém pro vém uma
in fi ni da de de ou tros re cur sos eco nô mi cos, tais como
pes ca do, sal, al gas, ma té ri as-pri mas di ver sas e uma
vas ta gama de com pos tos or gâ ni cos. Re cur sos as -
sim, em ta ma nha quan ti da de e im por tân cia, ten dem a 
des per tar in te res ses e a de sen vol ver de pen dên ci as,
de modo par ti cu lar di an te da pers pec ti va de o mar vir
a ser a vir tu al fron te i ra eco nô mi ca do fu tu ro.

O cho que de in te res ses tem ca rac te ri za do a his -
tó ria dos con fli tos da Hu ma ni da de tan to en tre in di ví -
du os quan to en tre na ções. A mag ni tu de dos be ne fí ci -
os que o Bra sil pode au fe rir do mar acon se lha pro fun -
da re fle xão so bre a na tu re za das pres sões e até das
cri ses que po de rá vir a en fren tar em face de even tu a -
is, mas his to ri ca men te re a is, vi sões an ta gô ni cas.

Mes mo a cha ma da ”nova or dem mun di al“, mar -
ca da por uma de can ta da glo ba li za ção e de pen den te
de ca pi ta is fi nan ce i ros vo lá te is, des com pro mis sa dos
com a pro du ção de bens, man tém uma som bria se -
me lhan ça com a an te ri or, por quan to con ser va ou até
acen tua a di vi são do pla ne ta em duas me ta des: o
Nor te rico e o Sul po bre. Não há dú vi da de que é bas -
tan te im pro vá vel a su pe ra ção des se de se qui lí brio
sem di ver gên ci as po ten ci al men te ge ra do ras de an ta -
go nis mos.

Asse gu rar a so lu ção das con tro vér si as por meio 
da ne go ci a ção im pli ca dar à via di plo má ti ca ma i o res
con di ções uni ver sa is de con ven ci men to do que as
de ri va das de pres sões de ou tra or dem, par ti cu lar -
men te a mi li tar.

Os ma res têm sido o pal co na tu ral das me to do -
lo gi as co er ci ti vas du ran te as cri ses. Por essa ra zão, é
fun da men tal dis por de um po der na val ca paz de ga -
ran tir um pa ta mar de dis su a são com pa tí vel com o vul -
to dos in te res ses em jogo. Vale su bli nhar que a con -
cep ção es tra té gi ca pre va le cen te para os pa í ses de
pou cos re cur sos é a de pri mar pela qua li da de, no
sen ti do de pos su í rem me i os ca pa zes de im por ao ad -
ver sá rio um cus to ele va do a uma pos sí vel op ção mi li -
tar. A pre sen ça da Ma ri nha de sa con se lha agres sões
e in cen ti va a so lu ção ne go ci a da das con tro vér si as.

Essa é a op ção do Bra sil. A Ma ri nha bra si le i ra,
es tru tu ra da em for ça de su per fí cie, for ça de sub ma ri -
nos e for ça ae ro na val, dis põe de me i os mo der nos e
atu a li za dos, ins tru men ta li za dos com sis te mas avan -
ça dos de con tro le e de ar ma men to de úl ti ma ge ra ção, 
ope ra dos por guar ni ções ade qua da men te for ma das
e tre i na das.

O po der de des per su a são fun da-se na cre di bi li -
da de do po der na val que re sul ta do pa drão tec no ló gi -
co, do apres ta men to do ma te ri al e do pre pa ro do pes -
so al. A pre sen ça na val, nes sas con di ções, cons ti -
tui-se um ins tru men to po lí ti co de afir ma ção da von ta -
de na ci o nal nos mo men tos de cri se ou, de pen den do
das cir cuns tân ci as, de ma ni fes ta ção de in te res se, de
bom re la ci o na men to, de pres são ou de ma ni fes ta ção
de for ça.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Ouço, com pra zer, V. Exª.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, re pre sen to, nes ta Casa, um
Esta do que, pela sua ge o gra fia e hi dro gra fia, tem
pou ca pre sen ça da Ma ri nha. No en tan to, como ama -
zô ni da, que ro dar um de po i men to da im por tân cia da
pre sen ça da Ma ri nha na Ama zô nia, não só como ver -
da de i ra guar diã dos rios – e não aque le guar dião de
que, re cen te men te, se fa lou tan to na im pren sa na ci o -
nal e mun di al –, mas tam bém, con for me foi dito pelo
ora dor an te ri or, como pres ta do ra de ser vi ços im por -
tan tes, como o aten di men to mé di co e odon to ló gi co a
co mu ni da des ri be i ri nhas. Por tan to, eu não po de ria
de i xar de, nes te mo men to, com a per mis são de V.
Exª, apro ve i tar a opor tu ni da de para re gis trar, como
ama zô ni da, a im por tân cia da Ma ri nha para não só



man ter a Ama zô nia bra si le i ra, mas tam bém para dar
aos bra si le i ros da que la re gião o ca ri nho e a aten ção
do seu aten di men to. Mu i to obri ga do.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Apro ve i -
tan do o apar te de V. Exª, re fi ro-me tam bém ao tra ba -
lho es pe ta cu lar da Ma ri nha do Bra sil no que con cer ne 
ao aten di men to mé di co às po pu la ções ri be i ri nhas.
Tive a opor tu ni da de de en ca mi nhar um pe di do à Ma -
ri nha bra si le i ra, há dois anos, para que aten des se a
po pu la ção do vale do rio Jari, no ex tre mo nor te do
País, no Ama pá. O na vio hos pi tal da Ma ri nha des lo -
cou-se para aque la re gião pela pri me i ra vez e pres tou 
um aten di men to de gran de im por tân cia para a po pu -
la ção do Esta do do Ama pá.

Tam bém faço essa re fe rên cia, por que, além de
tudo que cons ta no meu pro nun ci a men to, há, de fato,
esse as pec to so ci al re le van te da atu a ção da Ma ri nha
do Bra sil nos nos sos rios e nos nos sos iga ra pés,
aten den do à nos sa po pu la ção.

Sr. Pre si den te, para dar opor tu ni da de aos de -
ma is Se na do res que es tão ins cri tos, vou fi na li zar o
meu pro nun ci a men to, en ca mi nhan do-o para que pos -
sa cons tar, na ín te gra, dos Ana is da Casa.

Antes, po rém, eu gos ta ria de fa zer uma re fe rên -
cia.

Nas ci em 1958, no in te ri or, na ilha Gran de de
Gu ru pá, no Ja bu ru dos Ale gres, em San ta na, bem
per ti nho de Ma ca pá. Em 1964, o Ama pá, ain da como
Ter ri tó rio, es ta va ini ci an do suas ati vi da des, com a Ico -
me ten do-se ins ta la do em 1953. A ci da de de San ta na
fica pra ti ca men te jun to a Ma ca pá, a úni ca ca pi tal do
Bra sil que está na orla do rio Ama zo nas.

Para mim, ga ro to de seis anos, era uma ale gria
ver os na vi os da Ma ri nha che gan do, com os ma ri nhe i -
ros de bran co como aqui es tão. A mi nha von ta de, en -
tão, era ser ma ri nhe i ro, por que eu acha va es pe ta cu lar 
não só a far da, o uni for me do ma ri nhe i ro, mas tam -
bém o tra ba lho es sen ci al da Ma ri nha. Eu não que ria
ser ma ri nhe i ro de guer ra, por que sem pre fui mu i to
vol ta do para a paz. Sei que a guer ra, mu i tas ve zes, é
o meio para se con quis tar a paz e que a Ma ri nha, a
Ae ro náu ti ca e o Exér ci to pre ci sam es tar per fe i ta men -
te equi pa dos. Te nho con tri bu í do como Se na dor, sem -
pre vo tan do a fa vor dos pro je tos de in te res se das nos -
sas For ças Arma das – e que ro re a fir mar isso –, mas o 
meu so nho de me ni no era ser ma ri nhe i ro. Aca bei sen -
do mé di co, que tam bém usa a ves ti men ta bran ca. Tal -
vez eu ti ves se al gu ma fi xa ção pelo bran co, sem ne -
nhum pre con ce i to, por que, nes ta Casa, sou o Re la tor
do pro je to que es ta be le ce quo tas para ne gros nas

uni ver si da des e nos con cur sos pú bli cos. Estou es tu -
dan do pro fun da men te o as sun to para ga ran tir um pa -
re cer fa vo rá vel e com ba ter as de si gual da des ra ci a is e 
so ci a is no Bra sil. Então, não ha via pre con ce i to, ape -
nas o bran co do uni for me do ma ri nhe i ro me xia co mi -
go. Não pude ser ma ri nhe i ro, mas, tal vez por isso,
aca bei sen do mé di co, que tam bém usa mu i to o uni for -
me bran co.

Nes se so nho, eu que ria ser da Ma ri nha Mer can -
te, que era mais soft, mais fá cil de ser exer ci da que a
Ma ri nha de Gu er ra, a qual, re al men te, é uma ta re fa
mu i to ár dua para to dos os pa í ses que, mu i tas ve zes,
pre ci sam uti li zar sua for ça mi li tar na val para de fen -
dê-los, como a glo ri o sa Ma ri nha Bra si le i ra mu i tas ve -
zes fez em fa vor do nos so País.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, agra de ço a gen ti le za de V. Exª em
me con ce der o apar te, não mu i to nor mal numa so le ni -
da de como esta. Eu não po de ria de i xar de re gis trar,
apro ve i tan do o seu dis cur so, o meu re co nhe ci men to
pe los bri lhan tes ser vi ços pres ta dos pela Ma ri nha, so -
bre tu do na Re gião Nor te. Fiz ques tão de apar teá-lo
por ser Se na dor pelo Esta do de Ron dô nia e por que -
rer dar um tes te mu nho. Na ver da de, sou pa u lis ta no,
nas ci do em São Pa u lo, cri a do e edu ca do no in te ri or
do Esta do. Aos vin te e seis anos, fui para Ron dô nia. E
nós, aqui no Sul, não te mos a no ção do tra ba lho que
as For ças Arma das re a li zam por esse imen so Bra sil,
so bre tu do na Re gião Ama zô ni ca. Mas, hoje, te nho a
opor tu ni da de de fa zer este re gis tro. Qu an do che guei
à Ron dô nia, algo que me ca ti vou pro fun da men te foi
exa ta men te o tra ba lho que as For ças Arma das – o
Exér ci to, a Ma ri nha e a Ae ro náu ti ca – exer cem lá. A
Ma ri nha exer ce um pa pel fun da men tal na Ama zô nia,
que é qua se toda co ber ta por rios, além de de sem pe -
nhar um pa pel so ci al fun da men tal para o de sen vol vi -
men to da nos sa re gião. No bre Se na dor Se bas tião
Ro cha, as so cio-me ao pro nun ci a men to de V. Exª,
para, como re pre sen tan te do Esta do de Ron dô nia,
de i xar aqui re gis tra do, de for ma in de lé vel, o apre ço
que nós, da Re gião Ama zô ni ca, te mos pe las três For -
ças. E hoje, ao ho me na ge ar mos o Dia do Ma ri nhe i ro,
eu não po de ria de i xar de re gis trar, em nome do povo
de Ron dô nia, tam bém esse nos so apre ço pela Ma ri -
nha. Mu i to obri ga do, Se na dor Se bas tião Ro cha, pelo
apar te que V. Exª me con ce deu.



O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Obri ga do, Se na dor Mo re i ra Men des.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mo ti vos
de or gu lho, de gran de za e de apren di za gem não fal -
tam ao co me mo rar o Dia do Ma ri nhe i ro: de or gu lho e
gran de za pelo le ga do de i xa do por ho mens como o
seu pa tro no, o Mar quês de Ta man da ré; de apren di za -
gem pelo exem plo de seus he róis que não me di ram
sa cri fí ci os em prol do ide al abra ça do.

O es for ço da Ma ri nha de nos sos dias é de cor -
rên cia da co ra gem e da de ter mi na ção dos seus ho -
mens, de on tem e de hoje, em fa vor da gran de za do
Bra sil.

Não se de fen de um país sem an tes ter in te ri o ri -
za do os seus va lo res. Não se de fen de um país sem a
cer te za de que ele é o ber ço do nas ci men to ou do
aco lhi men to, re ga ço da cul tu ra e pal co da exis tên cia
do in di ví duo e da co le ti vi da de. Os va lo res dão con te ú -
do às lem bran ças, mo ti vam a le al da de e im pul si o nam
o pre sen te. A Ma ri nha bra si le i ra en car na es ses va lo -
res. Por essa ra zão, a exem plo do seu pa tro no e dos
seus he róis, pen sa, ama e de fen de o Bra sil, por que
pen sa, ama e de fen de sua gen te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Peço a V. Exª que o meu pro nun ci a men to seja

pu bli ca do, na ín te gra, nos Ana is da Casa.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO
DO DISCURSO DO SENADOR
SEBASTIÃO ROCHA:

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a es tra té gia
de dis su a são su bli nha a im por tân cia da ca pa ci da de
de re a ção do po der na val das na ções que se pre ten -
dem li vres e so be ra nas. É nes se con tex to que a Ma ri -
nha bra si le i ra se tem es for ça do para de sen vol ver
uma for ça na val mo der na. Não pre ten de ser uma po -
tên cia, mas quer ter con di ções para aten der às ne -
ces si da des e as pi ra ções do País.

Sua li nha de ação tem por base os fun da men tos 
da con vi vên cia pa cí fi ca, à luz dos in te res ses na ci o na -
is e lon ge do en vol vi men to em ques tões que fo gem
dos pre ce i tos cons ti tu ci o na is.

Seu Pla no Estra té gi co ori en ta-se pela cer te za
de que ne nhu ma mu dan ça ge o po lí ti ca será ca paz de
des ca rac te ri zar o pa pel fun da men tal do mar, nem a
sua cres cen te im por tân cia para a hu ma ni da de. Por
essa ra zão, con tar o Bra sil com um po der na val ade -
qua do às exi gên ci as mo der nas, ob ti do me di an te ca -
pa ci ta ção lo gís ti ca, in de pen den te men te do pon to de
vis ta ma te ri al e hu ma no, é re le van te para o de sen vol -
vi men to na ci o nal. Um se me lhan te ob je ti vo en vol ve

pro je tos e aces so às tec no lo gi as de pon ta que, em úl -
ti ma aná li se, im pul si o nam o cres ci men to do po der na -
ci o nal como um todo. 

Fun da men ta-se nes sas pre mis sas o es for ço ex -
tra or di ná rio que a Ma ri nha bra si le i ra vem fa zen do
para mo der ni zar-se, im ple men tan do e pes qui san do
tec no lo gi as avan ça das e ori en tan do-se pela qua li da -
de to tal apli ca da e ade qua da às pe cu li a ri da des de
seus me i os e de sua gen te. 

Tal po lí ti ca tem apre sen ta do re sul ta dos ex ce len -
tes. A des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va, a in for ma ti za -
ção ple na, a ge rên cia em pre sa ri al das ba ses, dos
hos pi ta is e dos cen tros de pes qui sa, a ex tin ção de or -
ga ni za ções mi li ta res an ti e co nô mi cas, a con tra ta ção
de ser vi ços de ter ce i ros, a ge rên cia e ob ten ção de
ma te ri al mi li tar no País são in di ca do res ir re fu tá ve is do 
es for ço pela mo der ni za ção. 

Na área tec no ló gi ca, lu gar im por tan te ocu pa o
pro je to de cons tru ção de sub ma ri nos de pro pul são
nu cle ar, que re quer am plo e in te gra do es for ço, abran -
gen do e fo men tan do inú me ros se to res da en ge nha -
ria. Nele es tão en vol vi das doze uni ver si da des e mais
de qua tro cen tas em pre sas. Cons ti tui-se, na ver da de,
em pro je to na ci o nal de ciên cia e tec no lo gia, tec no lo -
gia ne ga da pe las gran des po tên ci as ao Bra sil. Tra -
ta-se, sem dú vi da, de um gran de de sa fio, me re ce dor
da aten ção e do apo io de toda a so ci e da de e do Po der 
Le gis la ti vo bra si le i ros. 

Ou tros pro gra mas es tão em de sen vol vi men to,
com a de ter mi na ção de quem pos sui ob je ti vos cla ros
e co nhe ci men to da im por tân cia dos re sul ta dos para o 
País, tais como o Pro gra ma Antár ti co Bra si le i ro, para
a re a li za ção de pes qui sas no Pólo Sul; o Pro gra ma de 
Ava li a ção do Po ten ci al Sus ten tá vel dos Re cur sos Vi -
vos na Zona Eco nô mi ca Exclu si va – esse pro gra ma
es ten de-se des de o li mi te ex te ri or do mar ter ri to ri al,
de 12 mi lhas de lar gu ra, até 200 mi lhas náu ti cas da
cos ta e abran ge uma ex ten são de 3,5 mi lhões de qui -
lô me tros qua dra dos; o Pro ar qui pé la go, que se de sen -
vol ve no ar qui pé la go de São Pe dro e São Pa u lo e tem
por ob je ti vo pes qui sas ci en tí fi cas em ge o lo gia e ge o -
fí si ca, bi o lo gia, re cur sos pes que i ros, oce a no gra fia,
me te o ro lo gia e sis mo lo gia; o SALVAMAR, vol ta do
para a bus ca e o sal va men to ma rí ti mos; e o Pro gra ma 
de Aten di men to Mé di co-Hos pi ta lar na Ama zô nia, um
pro gra ma cen tra do nos na vi os de as sis tên cia-hos pi -
ta lar que atra cam às mar gens dos rios da re gião para
aten der e me di car po pu la ções in te i ras que mo ram no
in te ri or e não têm con di ções de pro cu rar am bu la tó ri os 
ou hos pi ta is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mo ti vos
de or gu lho, de gran de za e de apren di za gem não fal -



tam ao co me mo rar o Dia do Ma ri nhe i ro. De or gu lho e
gran de za pelo le ga do de i xa do por ho mens como o
seu pa tro no, o Mar quês de Ta man da ré. De apren di za -
gem pelo exem plo de seus he róis que não me di ram
sa cri fí ci os em prol do ide al abra ça do.

O es for ço da Ma ri nha de nos sos dias é de cor -
rên cia da co ra gem e da de ter mi na ção dos seus ho -
mens, de on tem e de hoje, em fa vor da gran de za do
Bra sil.

Não se de fen de um país sem an tes ter in te ri o ri -
za do os seus va lo res. Não se de fen de um país sem a
cer te za de que ele é o ber ço do nas ci men to ou do
aco lhi men to, re ga ço da cul tu ra e pal co da exis tên cia
do in di ví duo e da co le ti vi da de. Os va lo res dão con te ú -
do às lem bran ças, mo ti vam a le al da de e im pul si o nam
o pre sen te. A Ma ri nha bra si le i ra en car na es ses va lo -
res. Por essa ra zão, a exem plo do seu pa tro no e dos
seus he róis, pen sa, ama e de fen de o Bra sil, por que
pen sa, ama e de fen de sua gen te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do, na for ma re gi men tal. A Mesa tor ce mu i -
to para que o so nho de V. Exª se re a li ze.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, por per mu ta com o Se na dor Tião Vi a na.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te; Srªs e Srs. Se na do res; Srªs e
Srs. De pu ta dos; Co man dan te da Ma ri nha, Almi ran -
te-de-Esqua dra, Sér gio Cha gas Te les; Che fe do Esta -
do-Ma i or da Arma da, Almi ran te-de-Esqua dra, Luiz
Fer nan do Por tel la Pe i xo to; re pre sen tan tes da Ma ri -
nha; ilus tres ho me na ge a dos, ao ce le brar o Dia do Ma -
ri nhe i ro, a Pá tria ren de o ple i to de gra ti dão a um ilus -
tre fi lho do povo, ga ú cho da ci da de de São José do
Nor te, da en tão Pro vín cia de São Pe dro do Rio Gran -
de, hoje Esta do do Rio Gran de do Sul, nas ci do em 13
de de zem bro de 1807.

Re fi ro-me a Jo a quim Mar ques Lis boa, o Almi -
ran te Ta man da ré, Pa tro no da Ma ri nha, ba lu ar te,
guer re i ro da in de pen dên cia e da in te gra ção na ci o nal.

Não é con ces são ou ge ne ro si da de das po tên ci -
as mun di a is nos sa ex ten são ter ri to ri al; cada pal mo
des te chão foi con quis ta do com o suor e o san gue dos 
bra vos sol da dos de ter ra e do mar, ir ma na dos sob
nos so pen dão, que pe le a ram e es qua dri nha ram esta
Pá tria, da di vi sa do Rio Gran de aos con fins da Ama -
zô nia, das pra i as do Atlân ti co às fron te i ras ori en ta is.

Ta man da ré pas sou 67 anos no ser vi ço ati vo da
Arma da, car re i ra que abra çou em 4 de mar ço de
1823, em ple na Gu er ra da Inde pen dên cia, ao se alis -
tar como vo lun tá rio na con di ção de Pra ti can te de Pi lo -

to da Fra ga ta Ni te rói e lu tar con tra a Esqua dra Por tu -
gue sa. Embo ra fos se um jo vem de pou co mais de
quin ze anos de ida de, já co nhe cia os se gre dos da na -
ve ga ção, apren di dos a bor do dos na vi os mer can tes
em que na ve ga va des de me ni no, com seu pai, o por -
tu guês Fran cis co Mar ques Lis boa, ho mem do mar li -
ga do ao co mér cio. Ta man da ré re for mou-se em 20 de
ja ne i ro de 1890, logo após a Pro cla ma ção da Re pú -
bli ca.

Ta man da ré com ba teu na Gu er ra da Inde pen -
dên cia, na Ba hia, em 1823; na Con fe de ra ção do
Equa dor, em Per nam bu co (1823); na Gu er ra Cis pla ti -
na (1825-1828), no Uru guai; na Se tem bri za da, Ba hia
(1831); na Abri la da, na Ba hia (1832); na Ca ba na gem,
no Pará (de 1835 a 1836); na Re vo lu ção Far rou pi lha,
no Rio Gran de (1838); na Re vo lu ção Pra i e i ra, em Per -
nam bu co (1840); na Ba la i a da, no Ma ra nhão (1841);
con tra Aguir re, no blo que io de Mon te vi déu, Uru guai
(1864); na Gu er ra do Pa ra guai (1865-1866), en fim
par ti ci pou ati va men te de to das as mis sões im por tan -
tes e só não guer re ou con ta o ar gen ti no Ori be e o uru -
gua io Ro sas (1851-1852) por que, à épo ca, con va les -
cia de do en ça ad qui ri da en quan to co man da va a di vi -
são na val do rio da Pra ta.

Me re ce re gis trar que, aos vin te anos de ida de,
como Se gun do-Te nen te, du ran te ex pe di ção à Pa ta -
gô nia, em 1827, ao ser fe i to pri si o ne i ro, não se deu
por ven ci do; com seus com pa nhe i ros, con se guiu li -
ber tar-se e su bor di nar a tri pu la ção do bar co ar gen ti no 
que os con du zia, co man dan do a em bar ca ção até
Mon te vi déu, que à épo ca se en con tra va sob ju ris di -
ção bra si le i ra.

Ta man da ré, he rói da Inde pen dên cia do Bra sil e
da con so li da ção do Impé rio, de be lou in sur re i ções da
Ama zô nia ao Rio Gran de; com ba teu da Ba cia do Pra -
ta ao Pa ra guai; na ve gou rios, la go as e ma res; das
águas ge la das da Pa ta gô nia às cá li das águas do
Ama zo nas, em con vés de ma de i ra ou de cha pas de
fer ro, a bor do de na vi os mo vi dos a vela ou de pro pul -
são me câ ni ca.

Me re ce tam bém ser lem bra do por mu i tas vir tu -
des que por qua se dois sé cu los ins pi ram os ma ri nhe i -
ros do Bra sil. Re gis tram os Ana is da His tó ria que,
quan do o Impe ra dor Dom Pe dro II fa le ceu no exí lio,
no dia 20/03/1893, Ta man da ré, aos 86 anos de ida de, 
re a fir mou sua le al da de, lu ci dez e hu mil da de ao se
ma ni fes tar por es cri to, nos se guin tes ter mos:

Não ha ven do a Na ção bra si le i ra pres ta do hon -
ras fú ne bres de es pé cie al gu ma na oca sião do fa le ci -
men to do Impe ra dor, o Sr. Dom Pe dro II, o mais dis tin -
to fi lho des ta ter ra, não que ro pois que, quan do eu



mor ra, se pres tem hon ras mi li ta res tan to em casa,
como em acom pa nha men to para a se pul tu ra.

Exi jo que meu cor po seja co ber to com um len -
çol, me ti do em um ca i xão for ra do de ba e ta, ten do
uma cruz bran ca e, so bre ela, co lo ca da a ân co ra ver -
de que me ofe re ceu a Esco la Na val em 1892.

Exi jo mais: que meu cor po seja con du zi do em
uma car ro ci nha de úl ti ma clas se e en ter ra do em se -
pul tu ra rasa até po der ser exu ma do.

Como ho me na gem à Ma ri nha, mi nha di le ta car -
re i ra em que tive a for tu na de ser vir mi nha Pá tria e
pres tar al guns ser vi ços à hu ma ni da de, peço que, so -
bre a pe dra que co brir mi nha se pul tu ra se es cre va
”Aqui Jaz o Velho Marinheiro“.

Ta man da ré de i xou bem de fi ni dos os li mi tes que
per me i am dis ci pli na e sub ser viên cia, pela ca pa ci da -
de de ma ni fes tar sua in dig na ção e co ra gem cí vi cas.
Na re vol ta con tra o Go ver no do Ma re chal Flo ri a no,
com pa re ceu ao Ita ma raty, no fi nal de 1892, para de -
cla rar sua so li da ri e da de aos ofi ci a is re vol to sos pu ni -
dos que fo ram por exi gi rem res pe i to ao art. 42 da
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca que pre via ele i ções pre si -
den ci a is ime di a tas.

Ao pro fe rir áci do dis cur so con tra o Go ver no ante 
uma pe que na mul ti dão, o Aju dan te de Ordens do Pre -
si den te Flo ri a no iden ti fi cou no ora dor an cião a fi gu ra
do Almi ran te Ta man da ré, à épo ca com 85 anos de
ida de.

Ato con tí nuo, des lo cou-se até o Ma re chal de
Fer ro para lhe re por tar o fato e so li ci tar ins tru ções.
Flo ri a no de ter mi nou que co mu ni cas se a Ta man da ré
que te ria gran de sa tis fa ção em revê-lo.

O Ve lho Ma ri nhe i ro, su pon do tra tar-se de um ar -
dil, di ri giu-se ao Ma re chal, fa mo so por sua ener gia e
vi o lên cia, e, jun tan do e es ten den do os pu nhos, acin -
to sa men te bra dou:

– Estou pre so, não é as sim?“ Flo ri a no, com re -
ve rên cia, lhe res pon deu:

– Só se for por or dem do Se nhor Mar quês de Ta -
man da ré: meu Go ver no ja ma is da ria uma or dem des -
tas.

So li ci tou en tão que o Almi ran te se sen tas se e o
Ma re chal re cor dou, em de ta lhes, a his tó ria e os fe i tos
he rói cos do Ve lho Ma ri nhe i ro. Como o Almi ran te in -
sis tis se que de ve ria ser pre so, Flo ri a no ar re ma tou:

– Vos sa Exce lên cia não está pre so, mas, se o
de se ja, faça-o em sua pró pria re si dên cia, quan do e
como me lhor en ten der.

A es co lha do Almi ran te Ta man da ré como sím -
bo lo da Ma ri nha, For ça em que tan tos bra vos se re ve -
la ram no ser vi ço da Pá tria, mais se jus ti fi ca se lem -

brar mos que Ta man da ré tam bém foi um Ma ri nhe i ro
da Paz.

Em 1848, re ce beu em Li ver po ol, Ingla ter ra, a
fra ga ta Dom Afon so, pri me i ro na vio de pro pul são mis -
ta, a vela e a va por, de gran de por te, in cor po ra do à
nos sa Ma ri nha.

No co man do des se na vio, re a li zou o sal va men to 
dos pas sa ge i ros de uma ga le ra ame ri ca na que se in -
cen di a ra em Li ver po ol e, em ou tra oca sião, no li to ral
do Rio de Ja ne i ro, o de uma nau por tu gue sa ava ri a da
por um tu fão e ame a ça da de na u frá gio. Os go ver nos
in glês, ame ri ca no e por tu guês ma ni fes ta ram o re co -
nhe ci men to ofi ci al. Há no tí ci as de mu i tos ou tros sal -
va men tos efe tu a dos na cos ta do Bra sil e na Ama zô -
nia, que tam bém a his tó ria do nos so País re gis tra.

A re la ção de Ta man da ré com a Ma ri nha Mer -
can te se deu não só por sua vi vên cia na na ve ga ção
co mer ci al, a bor do dos na vi os em que apren deu a na -
ve gar, mas tam bém por que foi de sig na do Ca pi tão dos 
Por tos do Rio de Ja ne i ro, em 1852.

Sua re la ção com a Inten dên cia e a Enge nha ria
pode ser in fe ri da de sua atu a ção como ins pe tor do
Arse nal de Ma ri nha, no Rio de Ja ne i ro, a par tir de
1854. No cam po afe to aos Fu zi le i ros Na va is, atu ou
nas mis sões em que co man dou tro pas de ter ra du ran -
te a ocu pa ção do Uru guai.

Se nho ras e se nho res, o povo bra si le i ro pre ci sa
co nhe cer a im por tân cia da Ma ri nha, não só como efi -
caz arma de guer ra, mas tam bém como agen te da ci -
da da nia, do de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co,
da pre ser va ção do meio am bi en te, do de sen vol vi -
men to e pro te ção da na ve ga ção mer can te e da pes -
ca, do ba li za men to das vias na ve gá ve is, da for ma ção
e pro mo ção da mão-de-obra.

Mi lha res de bra si le i ros, em to das as re giões do
País, tra va ram nas Esco las de Apren di zes de Ma ri -
nhe i ros o pri me i ro con ta to com a ci da da nia e apren -
de ram uma pro fis são, li vran do-se das gar ras da mar -
gi na li da de lo gran do as cen der so ci al men te. Os na vi -
os-hos pi ta is e os na vi os de pa tru lha flu vi a is con ti nu -
am sen do, mu i tas das ve zes, o úni co re fe ren ci al do
Esta do Bra si le i ro nos mais re côn di tos con fins, le van -
do edu ca ção e sa ú de, man ti men tos e re mé di os às
po pu la ções ca ren tes.

A so li da ri e da de é uma cons tan te...

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, quan do jul gar con ve ni en te, V. Exª
me per mi te um apar te, por fa vor?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con ce do o apar te a V. Exª nes te mo men to.



O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, nes te mo men to em que co me mo -
ra mos o Dia do Ma ri nhe i ro, V. Exª, ilus tre Par la men tar
que é, dis cor re so bre esse acon te ci men to com o co -
nhe ci men to e o gar bo tam bém de um Almi ran te de
Esqua dra. V. Exª men ci o na o que fo ram, ao lon go da
his tó ria, os atos de he ro ís mo da nos sa Ma ri nha de
Gu er ra. E são tan tos que, se gu ra men te, não lhe foi di -
fí cil ca ta lo gar. Na ver da de, não há um mo men to em
que, cha ma da, a Ma ri nha bra si le i ra não se te nha ofe -
re ci do para o sa cri fí cio em fa vor da Pá tria. Eu era um
jo vem jor na lis ta, nos anos 60, e me lem bro de um epi -
só dio mu i to cu ri o so – isso para de mons trar como é fá -
cil fa lar so bre a Ma ri nha – em que, ten do a Câ ma ra
que co me mo rar o dia da Ba ta lha do Ri a chu e lo, fal tou
o ora dor, aque le que re que reu a ses são para que ali
se co me mo ras se a fa mo sa Ba ta lha do Ri a chu e lo. Era
Pre si den te da Câ ma ra o De pu ta do Ra ni e ri Maz zil li,
que olhou ao fun do e di vi sou o De pu ta do Plí nio Sal -
ga do. So no len to, Plí nio Sal ga do, que aca ba ra de che -
gar à Câ ma ra, fora acor da do pelo Asses sor da Mesa
e con vo ca do pelo Pre si den te da Câ ma ra, que lhe dis -
se: ”Plí nio, o ora dor fal tou. Você vai ter que fa lar so bre
a Ba ta lha do Ri a chu e lo“. E Plí nio Sal ga do pro nun ci ou
um dos dis cur sos mais be los que eu já ouvi na mi nha
vida, de im pro vi so e sem avi so, a res pe i to da Ba ta lha
do Ri a chu e lo e so bre os fe i tos he rói cos da Ma ri nha
de Gu er ra de nos so País. Aque le do cu men to co mo -
veu e emo ci o nou os De pu ta dos de tal for ma que mu i -
tos che ga ram às lá gri mas. Sou be de po is que, por mu -
i to tem po, o dis cur so de Plí nio Sal ga do ser viu de ro te -
i ro à ini ci a ção dos ma ri nhe i ros no co nhe ci men to da
Ba ta lha do Ri a chu e lo. Isso sig ni fi ca que to dos nós,
bra si le i ros, ama mos a Ma ri nha, co nhe ce mos sua his -
tó ria, seu he ro ís mo e a bra vu ra dos nos sos ofi ci a is.
Qu an do o Se na do hoje pres ta esta ho me na gem, está 
a fazê-lo com ab so lu ta jus ti ça e com o cum pri men to
do seu de ver. A V. Exª o meu re go zi jo pelo dis cur so
be lís si mo que pro nun cia nes ta tar de.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Agra de ço o apar te de V. Exª e o in cor po ro ao meu
pro nun ci a men to, que no iní cio res ga ta a his tó ria, mas
que, sem dú vi da, tem o re co nhe ci men to do que sig ni -
fi ca re al men te a Ma ri nha. V. Exª in cor po ra mais um
fato his tó ri co a este sin ge lo mas pro fun da men te sin -
ce ro dis cur so, não ape nas da Se na do ra do Rio Gran -
de do Sul, mas de uma pro fes so ra de His tó ria do Bra -
sil. Agra de ço a lem bran ça e o re gis tro de V. Exª.

Mas, como re gis tra va, além dos as pec tos po si ti -
vos do tra ba lho, da con vi vên cia, do tra to, da dis ci pli -
na, da con tri bu i ção da Ma ri nha na his tó ria de nos so
País, eles tam bém se ma ni fes tam no pre sen te, na for -

ma da so li da ri e da de. Nes se sen ti do, que re mos re gis -
trar que a so li da ri e da de, já evi den ci a da nos fa tos aqui 
re gis tra dos e no al can ce do tra ba lho da Ma ri nha nos
mais dis tan tes re can tos des te País, so cor ren do, mu i -
tas ve zes, aque las pes so as mais ne ces si ta das, é
tam bém uma cons tan te na gen te do mar e se ma ni -
fes ta na re la ção da Ma ri nha com a so ci e da de ci vil.
Por isso, é dig no de nota o res pe i to e a cor di a li da de
do Exmº Sr. Co man dan te da Ma ri nha, Almi ran te de
Esqua dra Cha gas Tel les; do Di re tor de Por tos e Cos -
tas, Almi ran te Ja not de Mat tos; e de ou tros che fes mi -
li ta res no tra to com os re pre sen tan tes dos tra ba lha -
do res. E aqui faço esta ho me na gem nas pes so as do
Sr. Se ve ri no Alme i da Fi lho, Pre si den te da com ba ti va
Cont tmaf – Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do -
res em Trans por tes Aqua viá rio e Aé reo, na Pes ca e
nos Por tos, e do Sr. Ri car do Pon zi, Pre si den te da Fe -
de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Trans por te
Aqua viá rio e Afins, en tre ou tras li de ran ças de tra ba -
lha do res do se tor.

Co me te ría mos uma pro fun da in jus ti ça se res -
trin gís se mos esta ho me na gem à Ma ri nha Mi li tar, sem 
fa zer re fe rên cia ao im por tan te se tor do po der ma rí ti -
mo que é a Ma ri nha Mer can te. Diz o Almi ran te Wal de -
mar José dos San tos: 

A Ma ri nha é uma só, como a Igre ja: com suas di -
fe ren tes or dens e de no mi na ções, age sem pre com o
mes mo es pí ri to, seja a Ma ri nha de Gu er ra, seja a Ma -
ri nha Mer can te.

Vic tor Hugo afir mou ha ver so bre a face da ter ra
os vi vos, os mor tos e os ho mens do mar – e eu acres -
cen ta ria as mu lhe res do mar –, numa alu são ex plí ci ta
aos que saem bar ra afo ra, sem data para vol tar, en -
fren tan do a fú ria dos oce a nos, des co nhe cen do sá ba -
dos, do min gos, fe ri a dos, Na tal e Ano Novo.

Ho mens e mu lhe res exer cem o ár duo ofí cio,
afas ta dos do con ví vio so ci al e das fa mí li as. As li des
do mar exi gem de di ca ção ex clu si va e per ma nen te no
con fron to de si tu a ções que se su ce dem em sin gra du -
ra, nos tem pos de paz ou de guer ra.

No úl ti mo con fli to mun di al, só no Lloyd Bra si le i ro 
ocor re ram 20 na u frá gi os, que ce i fa ram mais de 500
vi das hu ma nas, sem que fos se in ter rom pi do o flu xo
de trans por te ma rí ti mo, vi tal para a ma nu ten ção do
País. Os bra vos ma ri nhe i ros e ma ri nhe i ras mer can tes 
es col tam o nos so ama do pa vi lhão, no i te e dia, ao re -
dor do mun do, na na ve ga ção de lon go cur so, de ca -
bo ta gem, no off-sho re e nas hi dro vi as.

Sr. Pre si den te, ilus tres con vi da dos e ho me na -
ge a dos, é la men tá vel que nos so País, que teve sua
ori gem no es pí ri to ma ri nhe i ro dos lu si ta nos, pos su i -
dor de imen sa ma lha flu vi al e vas ta ex ten são li to râ -



nea, co me ta a he re sia de ser go ver na do de cos tas
para o mar. Não pre ser va mos, in fe liz men te, o mí ni mo
res quí cio da men ta li da de ma rí ti ma.

O trans por te so bre águas, que é o meio mais
eco nô mi co de mo vi men tar mer ca do ri as, vem sen do
pa u la ti na men te aban do na do. Nos sa fro ta mer can te e
a cons tru ção na val fo ram di zi ma das com a con se -
qüen te san gria de di vi sas pa gas em fre tes a ar ma do -
res es tran ge i ros. Os ma ri nhe i ros so frem os efe i tos da
des di to sa glo ba li za ção, com a pro li fe ra ção dos na vi os 
de ban de i ras de con ve niên cia ou pa vi lhões de alu -
guel, guar ne ci dos por tra ba lha do res con tra ta dos no
Ori en te, mu i tas ve zes com sa lá ri os avil ta dos e con di -
ções pre cá ri as de vida a bor do, sem os di re i tos tra ba -
lhis tas e pre vi den ciá ri os.

Tais na vi os bur lam as re gras de se gu ran ça e de
pro te ção am bi en tal e são res pon sá ve is pela qua se
to ta li da de de na u frá gi os e aci den tes eco ló gi cos. Exis -
tem de nún ci as, in clu si ve, em re la ção à com pla cên cia
do Con se lho Na ci o nal de Imi gra ção em per mi tir que
asiá ti cos tra ba lhem em em bar ca ções pi ra tas no li to ral 
do Bra sil, ou ex clu si va men te em águas ter ri to ri a is
bra si le i ras, agra van do o qua dro de de sem pre go dos
ma rí ti mos e pes ca do res bra si le i ros.

As lo cu ções ”so be ra nia“ e ”se gu ran ça na ci o nal“
não po dem ser ba ni das do di ci o ná rio bra si le i ro e o
dís ti co ”Tudo pela Pá tria“, que os na vi os e uni da des
da nos sa Ma ri nha os ten tam, pre ci sa con ti nu ar sen do
a ins pi ra ção e a re sis tên cia da Pá tria li vre, in de pen -
den te e for te que de se ja mos.

A Ma ri nha é o Bra sil. A Ma ri nha que se mo der ni -
za, mal gra do to das as di fi cul da des. A Ma ri nha que re -
no va es pe ran ça com a cri a ção do Cor po Au xi li ar Fe -
mi ni no em 1980, e com a ad mis são de mu lhe res tam -
bém na Ma ri nha Mer can te, to das elas exer cen do as
fun ções em bar ca das em alto-mar, em ab so lu ta con di -
ção de igual da de e efi ciên cia en tre ho mens e mu lhe -
res.

São pro gres sos que o Almi ran te Ta man da ré,
ho mem de seu tem po, nem se quer ima gi nou. Mas as
di fi cul da des de hoje não são ma i o res do que as de
an ta nho e de man dam dos pa tri o tas de to dos os ma ti -
zes po lí ti cos a ob ser vân cia ao sem pre atu al co man do 
do Almi ran te Bar ro so: 

O Bra sil es pe ra que cada um cum pra o seu de -
ver.

Men ci o no os ma ti zes po lí ti cos para evo car o hi -
a to de to le rân cia que so cor reu o Ma re chal Flo ri a no
quan do teve a gran de za de res pe i tar o pa tri o ta Ta -
man da ré em sua re sis tên cia cí vi ca; to le rân cia e hu -
ma ni da de que, anos mais tar de, fal ta ram no tra to a

ou tro ga ú cho dig no, in com pre en di do e in jus ti ça do: o
Ma ri nhe i ro João Cân di do.

Se nho ras e se nho res, peço vê nia, nes te mo -
men to, para re gis trar a gran de za de ca rá ter de um
gran de ma ri nhe i ro vivo, de um mi li tar ri go ro so, de um
ho mem que pri me i ro se fez ao mar como Pra ti can -
te-alu no e ofi ci al da Ma ri nha Mar can te e, vol tan do à
Arma da, cul mi nou a car re i ra como Almi ran te. Des ta -
ca do por seu por te atlé ti co e mo ral, dis ci pli nou, co -
man dou e for mou ho mens para as duas Ma ri nhas; ao
lon go de sua car re i ra, ja ma is des res pe i tou a dig ni da -
de dos pa tri o tas de ou tras co lo ra ções po lí ti cas, sem
abrir mão do cum pri men to do de ver ou de suas con -
vic ções. Re fi ro-me ao Almi ran te Wal de mar José dos
San tos, cuja his tó ria de le al da de, co ra gem e so li da ri -
e da de pude co nhe cer pelo re la to de seus inú me ros
co le gas, co man da dos e ad mi ra do res, em nome dos
qua is o sa u da mos como exem plo a ser se gui do pe los
que ser vem à Pá tria no mar.

Se nho ras e se nho res, ma ri nhe i ros e ma ri nhe i -
ras do Bra sil, quem é do mar sabe que não há tor men -
ta que não pas se, que o con vés pode ser de ma de i ra
mas a têm pe ra do na ve gan te tem de ser de aço, que
os ho mens e mu lhe res nas cem e mor rem, mas que a
Pá tria é eter na e que nós um dia pas sa re mos a cana
do leme.

Ape sar das tor men tas, ape sar das nu vens car -
re ga das no ho ri zon te, ape sar do even tu al de sâ ni mo,
da de ses pe ran ça, de to das as di fi cul da des que en -
fren ta mos nes te di fí cil mo men to da na ci o na li da de,
va mos man ter na proa o exem plo de bra vu ra dos an -
te pas sa dos, va mos con ti nu ar na luta ir ma na dos na
so li da ri e da de, no res pe i to e na in clu são so ci al, va mos 
fa zer eco ar o gri to de es pe ran ça e fé do Almi ran te
Bar ro so: 

Sus ten tem o fogo que a vi tó ria é nos sa!
Srs. Ho me na ge a dos, Sr. Pre si den te, esta é a

ho me na gem da Pro fes so ra Emi lia Fer nan des, Se na -
do ra pelo Rio Gran de, que só co nhe ceu o mar com
vin te anos de ida de, mas ad mi ra e res pe i ta a Ma ri nha
des de sem pre.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na do ra Emi lia Fer nan des?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS) –
Viva a Ma ri nha! Viva o Bra sil! Tudo pela Pá tria!

Assim, con cluo o meu pro nun ci a men to com o
apar te de V. Exª. (Pal mas.)

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – De po is
da fala da pro fes so ra de His tó ria, que co nhe ce a Ma ri -
nha, Emi lia Fer nan des, não há mais o que di zer, a não 
ser as si nar em ba i xo do que S. Exª dis se. San ta Ca ta -



ri na quer co mun gar com esse pen sa men to do Rio
Gran de e do Bra sil in te i ro, até por que o nos so Esta do
é vol ta do para o mar. A nos sa cos ta atlân ti ca tem 538
qui lô me tros e são vá ri os os seus por tos, des de Imbi -
tu ba e La gu na, de Ani ta Ga ri bal di, onde se pra ti ca ram 
vá ri as lu tas na va is, à nos sa Ita jaí e ao Por to de São
Fran cis co. Além dis so, nos sa ca pi tal si tua-se numa
ilha. Por tudo o que V. Exª dis se, gran de Pro fes so ra,
os nos sos cum pri men tos. San ta Ca ta ri na as so cia-se
a V. Exª na ho me na gem ao Dia do Ma ri nhe i ro.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS) –
Mu i to obri ga da. Se na dor Ca sil do Mal da ner. Mu i to
obri ga da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -
ra Emi lia Fer nan des, nin guém acres cen ta ria nada à
fala de V. Exª, mas me per mi to, em nome da Mesa,
por que a ob ser va ção não é só mi nha, di zer que V. Exª
fa lou tam bém pelo seu tra je, pois pa re ce que, até no
tra je, V. Exª veio para ho me na ge ar a Ma ri nha do Bra -
sil.

Pa ra béns pela sua ele gân cia! A ob ser va ção é
de vá ri os dos Srs. Se na do res.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS) –
Foi de pro pó si to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na, que fez a per -
mu ta com a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

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; Co man dan te da Ma ri -
nha, Almi ran te Sér gio Cha gas Te les; Almi ran te da
Arma da, Che fe do Esta do-Ma i or da Arma da, Luís
Fer nan do Por te la Pe i xo to, na ver da de, gos ta ria de fa -
zer a ob ser va ção que o Sr. Pre si den te fez de que o
que te ría mos a acres cen tar ao pro nun ci a men to da
Se na do ra Emi lia Fer nan des era o seu tra je ele gan te,
que ho me na ge ia a Ma ri nha do Bra sil; mas o Pre si -
den te da Casa an te ci pou-se.

Pro cu ro tra zer, de modo mu i to mo des to, para
ho me na ge ar a Ma ri nha do Bra sil nes te Dia do Ma ri -
nhe i ro, uma lem bran ça his tó ri ca de um mo men to rico
do de ba te so bre a re gião que re pre sen to den tro do
Se na do Fe de ral, por in ter mé dio do Esta do do Acre, a
Ama zô nia bra si le i ra. Foi um mo men to em que se dis -
cu tia a ocu pa ção e o con tro le flu vi al da Ama zô nia bra -
si le i ra no sé cu lo XIX, es pe ci fi ca men te por vol ta de
1819, quan do se via, a todo mo men to, uma bus ca e
uma pre o cu pa ção es tra té gi ca no ce ná rio in ter na ci o -
nal pelo cha ma do ouro ne gro, a bor ra cha, que co me -
ça va a emer gir da Ama zô nia. Foi a bor ra cha que ele -
vou a nos sa re gião à pri me i ra con di ção no PIB na ci o -

nal, su pe ran do a pe cuá ria e o café, e che gou a ser o
gran de im pul si o na dor da Re vo lu ção Indus tri al des te
pla ne ta. Ao mes mo tem po, for ta le ceu in dús tri as de
pon ta no ce ná rio eco nô mi co in ter na ci o nal, como a
Go od ye ar, por exem plo. O nos so ouro ne gro foi o
gran de im pul si o na dor e o sus ten tá cu lo da que le modo 
de cres ci men to eco nô mi co que co me ça va a sur gir a
par tir da Re vo lu ção Indus tri al.

Tra go uma mo des ta ho me na gem his tó ri ca de
Le an dro To can tins, um dos mais re no ma dos e ad mi -
rá ve is au to res do mo men to his tó ri co bra si le i ro vi vi do
na Ama zô nia ao lon go do sé cu lo XIX. Pas so à le i tu ra
de tre cho de sua obra, como ho me na gem à Ma ri nha
do Bra sil:

Um as pec to pe cu li ar ao es pí ri to dos ho mens pú -
bli cos bo li vi a nos exer ceu pa pel pre pon de ran te nas
com po nen tes da po lí ti ca ex te ri or do país, em re la ção
ao Bra sil: o de se jo su pre mo de con se guir uma fran ca
sa í da flu vi al para o mar. A Bo lí via [...] é re sul tan te da
mais im po nen te fa ta li da de fí si ca de todo o Novo Mun -
do, que é a Cor di lhe i ra dos Andes. Assim de fi niu-a
Eu cli des da Cu nha. 

A dura re a li da de ge o grá fi ca tem pe rou a alma
na ci o nal nos ide a is de pe re ne re i vin di ca ção de um lu -
gar ao sol, que sig ni fi ca va ter, como as ou tras na ções
do con ti nen te, o di re i to de na ve ga ção fran ca pe los
rios que o des ti no só lhe ofe re ce ra os tre chos mais al -
tos, de fa zer essa na ve ga ção che gar a ou tros pa í ses
e de re ce ber os na vi os em seus por tos em co mér cio
re gu lar. 

Sem aces so di re to ao Atlân ti co, só dois ca mi -
nhos via o país, na que le tem po, para con du zi-lo ao
oce a no onde se en tre cru zam as gran des ro tas co -
mer ci a is: o Ama zo nas e o Pra ta. O Ama zo nas, de pre -
fe rên cia, mais per to da Eu ro pa, mais van ta jo so à na -
ve ga ção. O Impé rio do Bra sil, po rém, man ti nha-o
tran ca do e não mos tra va in ten ções de mu dar de ati tu -
de. 

Não era só a Bo lí via a in te res sa da em abrir o rio
à na ve ga ção in ter na ci o nal. Os Esta dos Uni dos da
Amé ri ca ti ve ram, nes te par ti cu lar, pa pel bem atu an te.
Povo e go ver no se iden ti fi ca ram, sob a in fluên cia de
uma pro pa gan da in te li gen te e oti mis ta, para su ge rir
ao Bra sil, com cer ta obs ti na ção, a aber tu ra do cha -
ma do King of Ri vers, se gun do a lin gua gem des lum -
bra da dos pe rió di cos lo ca is.

Esse in te res se ge ne ra li za do de cor ria de uma
cam pa nha do Te nen te Mat hew Ma ury da Ma ri nha dos 
Esta dos Uni dos. O ofi ci al, es cre ven do nas re vis tas de
ma i or cir cu la ção do país, ex pu se ra, com en tu si as mo
qua se pan te ís ta, as gran des van ta gens da li vre na ve -
ga ção do Ama zo nas: ”É o ma i or be ne fí cio co mer ci al a 



que os po vos do sul e oes te – e mes mo o povo dos
Esta dos Uni dos – po dem as pi rar“.

O Ama zo nas, nas pá gi nas cor-de-rosa do ima gi -
no so te nen te, trans for ma va-se num ver da de i ro Vale
da Pro mis são, pois ofe re cia to dos os pro du tos que
bro tam do seio da ter ra, à ex ce ção do chá. Para com -
ple tar o qua dro ten ta dor, Ma ury, com o pres tí gio de
su pe rin ten den te do Ser vi ço Hi dro grá fi co do Obser va -
tó rio Na val de Was hing ton, re ve la va o fato sur pre en -
den te de que os na vi os nor te-ame ri ca nos, aos sa í rem 
da foz do Ama zo nas, se ri am logo tra zi dos pe las cor -
ren tes oceâ ni cas e pe los ru mos dos ven tos, em di re -
ção ao sul de seu país. 

Tal o su ces so dos ar ti gos do ofi ci al da ma ri nha,
que fo ram logo re u ni dos em um fo lhe to [..]. Ma ury, de
seu ga bi ne te no Obser va tó rio Na val, sem nun ca ha -
ver per cor ri do o Ama zo nas, es cre veu, com mu i ta ima -
gi na ção, ca pí tu los de li ris mo que lhe de ram re no me
po pu lar. Se até as Con ven ções e Con gres sos no sul
dos Esta dos Uni dos in clu í ram o as sun to na pa u ta de
seus tra ba lhos, como re i vin di ca ção pú bli ca em po lí ti -
ca ex te ri or!

Pin tou-se o Ama zo nas como a via de pe ne tra ção 
por ex ce lên cia para al can çar a Bo lí via, o Peru e Nova
Gra na da. Sin gran do o King of Ri vers, pou pa-se o tem -
po con su mi do na vol ta pelo cabo Hor ne e na pe no sa
su bi da dos Andes. A vi são de Ma ury ia ain da mu i to
além, ao pro var que o Mis sis si pi e o Ama zo nas ti nham
des ti nos co muns, pois am bos de sa gua vam no gol fo do 
Mé xi co [...] numa re gião dis tin gui da pela im por tân cia
na tu ral, que hoje se di ria ge o po lí ti ca, e que Ma ury so -
nhou tor ná-la [...]“ es tra té gi ca e fun da men tal.

”O te nen te nor te-ame ri ca no ti nha em vis ta, com
a sua cam pa nha, a li ber da de de na ve ga ção do rio
para to das as ban de i ras e, es pe ci al men te, pro por ci o -
nar um novo cam po de co mér cio, no qual os Esta dos
Uni dos, vi zi nhos po de ro sos, se ri am o mais for te
agen te. 

Com pa ro isso ao atu al de ba te so bre a im por tân -
cia es tra té gi ca da Ama zô nia. A Ma ri nha tem ex pres -
sa do sua pre o cu pa ção em se fa zer pre sen te, de
modo for mal e es tra té gi co, den tro da re gião, na de fe -
sa na ci o nal.

Se olhar mos o re gis tro de qual quer agen te da
pu bli ci da de in ter na ci o nal, de ime di a to per ce be re mos
a idéia de que a Ama zô nia é de ten to ra de pelo me nos
20% do pa tri mô nio bi o ge né ti co do pla ne ta. Então, se,
na que le mo men to, um pro du to ape nas – o cha ma do
ouro ne gro, a bor ra cha – des per ta va uma ação es tra -
té gi ca, ex tra po la va os li mi tes oceâ ni cos bra si le i ros e
che ga va aos Esta dos Uni dos, à Ale ma nha, à Fran ça e 
à Ingla ter ra, ima gi nem, hoje, como a Ama zô nia – tal -

vez, o por tal de nos so País para o ter ce i ro mi lê nio – é
co lo ca da no ce ná rio in ter na ci o nal.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Tião Vi a na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Con ce do
o apar te ao no bre Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Tião Vi a na, as so cio-me a V. Exª e aos ora do res
que o an te ce de ram nas ho me na gens que pres tam à
Ma ri nha bra si le i ra. Na con di ção de re pre sen tan te,
nes ta Casa, do Espí ri to San to, um Esta do cos te i ro,
ve nho tra zer o abra ço dos ca pi xa bas nes ta data co -
me mo ra ti va da Ma ri nha bra si le i ra. Como dis se a Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, a Ma ri nha tem ati vi da des
de agen te da ci da da nia, con tri bui para o de sen vol vi -
men to tec no ló gi co bra si le i ro, tem uma mis são fun da -
men tal na guar da da nos sa pla ta for ma ma rí ti ma e na
pro te ção do nos so sis te ma cos te i ro, in clu si ve o sis te -
ma por tuá rio – o Espí ri to San to tem sete ter mi na is
por tuá ri os, por tan to, uma ex ten sa área por tuá ria. Ela
tam bém atua – prin ci pal men te a Ma ri nha Mer can te –
na for ma ção de qua dros para o co mér cio ex te ri or bra -
si le i ro e, con se qüen te men te, para o de sen vol vi men to
da eco no mia. Se na dor Tião Vi a na, gos ta ria de de i xar
um abra ço à Ma ri nha, em nome da Ban ca da de Se na -
do res do Espí ri to San to, pelo Dia do Ma ri nhe i ro.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço 
ao emi nen te Se na dor Ri car do San tos, cujo apar te in -
cor po ro com pra zer.

O Se cre tá rio de Esta do Clay ton ha via pu bli ca -
men te se re fe ri do às van ta gens da aber tu ra do Ama -
zo nas [...] e, numa pa les tra com o Mi nis tro bra si le i ro,
Sér gio Te i xe i ra de Ma ce do, la men ta va o aban do no
em que ja zia o ca u dal e a in jus ti ça de man tê-lo fe cha -
do, pois a ”Hu ma ni da de cres ce des me su ra da men te e 
não é pos sí vel tra tar com ne gli gên cia ob je tos que po -
dem aju dar a sua ali men ta ção e bem-es tar“.

O caso do li vre trân si to do Ama zo nas, em bo ra
re co nhe ci do im por tan te pe los es ta dis tas do Impé rio,
ha via fi ca do ”na pe num bra e na inér cia, pois bu lia
com opi niões nu me ro sas do mi nan tes nos con se lhos
im pe ri a is“.

To da via, che gou uma hora em que o Bra sil teve
de apre ciá-lo mais ob je ti va men te, em vir tu de do pon -
to a que che ga ra o in te res se dos Esta dos Uni dos pelo 
as sun to. Qu an do o novo mi nis tro bra si le i ro, Iná cio
Car va lho Mo re i ra, fu tu ro Ba rão de Pe ne do, con ver sa -
va pela pri me i ra vez com o Se cre tá rio de Esta do Con -
rad, este per gun tou se ”já era na ve ga do o Ama zo nas
e até onde, se dava bem o al go dão nas suas mar gens 
que ele sa bia se rem da ma i or fer ti li da de“.



A Car va lho Mo re i ra cou be a de li ca da mis são de
en fren tar, no pró prio cen tro ge ra dor dos acon te ci -
men tos, um pro ble ma de Di re i to Pú bli co que se trans -
for ma ra em luta di plo má ti ca aber ta en tre o Bra sil e os
Esta dos Uni dos.

O De par ta men to de Esta do ha via re sol vi do en -
trar em con ver sa ções di re tas com os go ver nos do
Peru e Bo lí via, no sen ti do de for çar a en tra da no Ama -
zo nas pe las por tas tra se i ras, já que o Impé rio se ne -
ga va a per mi tir pela fren te. Como re sul tan te, sur giu no 
Peru um ”Tra ta do de Ami za de, Co mér cio e Na ve ga -
ção“, no qual, ha bil men te, foi in tro du zi da uma cláu su -
la, ad mi tin do aos ci da dãos nor te-ame ri ca nos es ta be -
le ce rem ”li nhas de na ve ga ção en tre os di fe ren tes
pon tos de aces so ao ter ri tó rio pe ru a no“.

O ato bi la te ral era uma res pos ta os ten si va à po -
lí ti ca ex clu si vis ta do Impé rio, como tam bém fora a
par ti da de Lima da ex pe di ção Hern don, que ia ex plo -
rar o Ama zo nas de cima para ba i xo, no in te res se da
ciên cia – jus ti fi ca va-se nos Esta dos Uni dos.

O Go ver no Impe ri al, per ce ben do a ma no bra,
des fe riu um vivo ata que, man dan do Pon te Ri be i ro ao
Peru e à Bo lí via. O di plo ma ta bra si le i ro mais uma vez
de mons trou os seus do tes de há bil e com pe ten te ne -
go ci a dor, as si nan do com o Peru o Tra ta do de 23 de
ou tu bro de 1851, em que se con subs tan ci a va o di re i to 
de per ten cer ex clu si va men te aos pa í ses ri be i ri nhos a
na ve ga ção do rio Ama zo nas. Der ro ta ra Mr. Ran dolph
Clay, mi nis tro nor te-ame ri ca no em Lima, cu jos pro -
tes tos não im pe di ram a ra ti fi ca ção do pac to por am -
bas as na ções. 

Na Bo lí via, en tre tan to, Pon te Ri be i ro não ob te ve 
o mes mo êxi to. O Pre si den te Bel zu, ”sol da do de ta -
rim ba que vi veu sem pre nos quar téis e ta ver nas, sem
ja ma is apa re cer em so ci e da de de gen te de cen te,
nem ter aber to um li vro“, não quis se quer sa ber do
Ple ni po ten ciá rio bra si le i ro. 

Não se en ga na ra Pon te Ri be i ro quan to ao des ti -
no de seu en car go, pois co nhe cia mu i to bem a per so -
na li da de de Bel zu: ”se gun do to dos os da dos, não
quer o pre si den te re ce ber essa mis são, e, se a re ce -
ber, por que Ro sas vai mal, ex cu sar-se-á cer ta men te
de tra tar com ela“. Embo ra pes si mis ta, Pon te Ri be i ro
co mu ni ca va ao mi nis té rio, no Bra sil: ”Para ven cer a
pri me i ra si nis tra in ten ção, fa rei tudo quan to seja de -
co ro so e com pa tí vel com a mi nha po si ção, até fa zen -
do-me de sen ten di do de al gu mas co i sas e atri bu in do
ou tras à sua gran dís si ma ig no rân cia dos usos in ter -
na ci o na is, vis to que as re la ções ex te ri o res são di ri gi -
das pelo mes mo Bel zu“.

Com efe i to, o di plo ma ta bra si le i ro nada pôde fa -
zer, re ti ran do-se da Bo lí via com al ti va dig ni da de. O

con ce i to que en tão emi tiu so bre os res pon sá ve is pelo 
go ver no bo li vi a no, na que la fase, foi pou co li son je i ro.
O ju í zo par tiu de uma pro sá pia de Bel zu, que se re fe -
ri ra gros se i ra men te ao en car re ga do bra si le i ro de ne -
gó ci os, Antô nio José Lis boa, di zen do que se este não
ti ves se sa í do da Bo lí via o man da ria fu zi lar em pra ça
pú bli ca. To da via, a ame a ça fi ca va para ser cum pri da
em qual quer côn sul, ”para mos trar que em Bo lí via
não há pri vi lé gio“. 

Pon te Ri be i ro, di an te do ocor ri do, jus ti fi ca va
com aze du me o seu pró prio fra cas so ao Mi nis tro Pa u -
li no José So a res de Sou sa: ”Não deve V. Exª ad mi -
rar-se dis to, sa ben do que para os bo li vi a nos são côn -
su les to dos os agen tes pú bli cos, in clu si ve os en vi a -
dos ex tra or di ná ri os, e que qual quer des tes agen tes é
olha do com me nos con si de ra ção do que o ta ber ne i ro
que lhes fia al guns co pos de be bi das fer men ta das“

A luta di plo má ti ca en tre o Bra sil e os Esta dos
Uni dos, en ce ta da em Was hing ton e re fle ti da em
Lima, con ti nu ou na Bo lí via. Aí veio en con trar am bi en -
te mais fa vo rá vel aos nor te-ame ri ca nos, em vir tu de
da má von ta de de Bel zu para com os as sun tos bra si -
le i ros, e este já in cu ti do das idéi as do Te nen te Ma ury,
pro mul gou o de cre to de 27 de ja ne i ro de 1853, que
de cla ra li vres o trá fe go in ter na ci o nal, até o Atlân ti co,
os por tos de Exal ta ção, Trin da de, Lo re to, Re ne na va -
que, Mu cha nis, Mag da le na, Cu a tro Ojos, Assun ta,
Comi, Chi mo ré, Gu a rany e Co ro i co, nos tri bu tá ri os
dos aflu en tes ama zô ni cos do rio Ma de i ra.

O que se pode cons ta tar, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é a vi são es tra té gi ca já do mi nan te no 
ce ná rio in ter na ci o nal em re la ção à Ama zô nia bra si le i -
ra, à na ve ga bi li da de dos rios e ao con tro le do po ten ci -
al eco nô mi co que re pre sen ta aque la re gião. Hoje es -
ta mos tes te mu nhan do os ana lis tas in ter na ci o na is
afir ma rem que é da Ama zô nia que se tem uma he ran -
ça bi o ge né ti ca que re pre sen ta todo pa tri mô nio do
Pla ne ta em pelo me nos 20%, po de mos ima gi nar o
sig ni fi ca do es tra té gi co dis so. E, como re pre sen tan te
do Esta do do Acre, que ro dar o meu de po i men to de
que a Ma ri nha do Bra sil, de ma ne i ra ju di ci o sa, cum -
priu to dos os mo men tos em que po de mos de ba ter
com au to ri da des li ga das ao Co man do Mi li tar da Ma ri -
nha a ques tão es tra té gi ca. 

A Ma ri nha nos ho me na ge ou, como ci da dãos da
Ama zô nia, com o Na vio Dr. Mon te Ne gro, na vio que
in cor po ra pelo me nos 49 tri pu lan tes para a ma nu ten -
ção, para o seu fun ci o na men to, além das equi pes mé -
di cas, de apo io e odon to ló gi cas, e que acom pa nha o
flu xo dos rios. Os mo men tos em que os rios es tão al -
tos, mas aci ma do Ama zo nas, e per mi tem a na ve ga -
bi li da de, a Ma ri nha se faz pre sen te mais ao alto do



Ama zo nas. Os rios ba i xam na que la re gião e so bem
em ou tro, e a Ma ri nha se gue aque le flu xo, pres tan do
uma so li da ri e da de nun ca vis ta na re gião mais iso la da 
da Ama zô nia bra si le i ra na sua por ção oci den tal. 

Ma ni fes to, en tão, o or gu lho que nós, da Ama zô -
nia, te mos da pre sen ça mi li tar da Ma ri nha em nos sa
re gião, do sen ti men to com pro va do da vi são es tra té gi -
ca que tem a Ma ri nha em re la ção à Ama zô nia bra si le -
i ra. Espe ro sin ce ra men te que esse com por ta men to
de dis ci pli na bem de ter mi na do, esse com por ta men to
de uma vi são es tra té gi ca apre sen ta do pela Ma ri nha
do Bra sil pos sa en con trar nos ho mens de go ver no
que olham o ama nhã des te País de modo es tra té gi co, 
pen san do num Cen tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô -
nia, no que pode re pre sen tar a Ama zô nia para o Bra -
sil e para o Pla ne ta, que pos sa ha ver a res so nân cia e
a res pos ta ne ces sá ria que to dos nós es pe ra mos.

De i xo, por fim, Sr. Pre si den te, uma mo des ta e
jus ta ho me na gem à Asses so ria Par la men tar da Ma ri -
nha do Bra sil que, de modo ju di ci o so e exem plar, tem
de fen di do de ma ne i ra in te gral e ex tra or di ná ria, eu di -
ria, o seu efe ti vo, as for ças que atu am nes te País na
de fe sa da se gu ran ça na ci o nal e ,de modo exem plar,
tem cum pri do um com por ta men to éti co ad mi rá vel por 
to dos nós par la men ta res do Se na do Fe de ral. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o Se na dor Ro meu
Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Meu
caro ami go Co man dan te da Ma ri nha, Almi ran te de
Esqua dra, Sér gio Cha gas Te les – per mi ta-me que o
con si de re ami go, pela ama bi li da de, pelo ca ri nho que
sem pre teve co mi go, e, sem dú vi da ne nhu ma, pela
sin ce ri da de das co lo ca ções que fez quan do bus quei
al gu ma in for ma ção com o ob je ti vo de pres tar, no que
for pos sí vel, ser vi ço à nos sa Ma ri nha –; caro Almi ran -
te de Esqua dra, Luiz Fer nan do Pe i xo to; Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, nos sos De pu ta dos, na ve -
ga do res an ti gos ti nham uma fra se glo ri o sa: ”Na ve gar
é pre ci so, vi ver não é pre ci so“. Foi uma fra se la ti na es -
cul pi da por Pom peu, ge ne ral ro ma no que vi veu en tre
106 a 48aC., dita aos ma ri nhe i ros ame dron ta dos, que 
se re cu sa vam a vi a jar du ran te a guer ra, con for me
Plu tar co, que es cre veu a vida de Pom peu.

Ó Mar sal ga do, quan to do teu sal
São lá gri mas de Por tu gal!
Por te cru zar mos, quan tas mães cho ra ram,
Qu an tos fi lhos em vão re za ram!
Qu an tas no i vas fi ca ram por ca sar

Para que fos ses nos so, ó mar!
Va leu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pe que na.
Quem quer pas sar além do Bo ja dor
Tem que pas sar além da dor.
Deus ao mar o pe ri go e o abis mo deu,
Mas nele é que es pe lhou o céu
(Fer nan do Pes soa)
Meus se nho res, é im pos sí vel ima gi nar o Bra sil

sem mar! Des de a sua des co ber ta, mu i tos im por tan -
tes fe i tos his tó ri cos na ci o na is es tão li ga dos ao mar.
Isso não se deve ape nas ao fato de três quar tos da
su per fí cie ter res tre es ta rem co ber tos pela água e de
o Bra sil ter mais de 7.400 qui lô me tros de seus li mi tes
ter ri to ri a is de fi ni dos por águas oceâ ni cas. Lem bre -
mos que o País sur giu, no ano de 1500, como con se -
qüên cia de uma vi a gem pela qual se ten ta va des co -
brir a via que pos si bi li tas se a aqui si ção de es pe ci a ri -
as em ter ras lon gín quas, que não eram as do Bra sil.
Esse era o co mér cio que en se ja va os ma i o res lu cros
aos que se aven tu ra vam nos ma res por essa épo ca. 

O fe liz aca so, ou pre me di ta do des vio de rota, ao
qual, a prin cí pio, não se deu o de vi do va lor, aca bou
re ve lan do, pos te ri or men te, uma ter ra ri quís si ma, que
era ne ces sá rio de fen der das am bi ções de ou tras na -
ções po de ro sas de en tão, fa zen do sur gir a ati vi da de
ma rí ti ma de de fe sa do ter ri tó rio ain da no re mo to sé -
cu lo XVI. Além dis so, todo o in ter câm bio com a me tró -
po le, o co mér cio de es cra vos da Áfri ca, cu jos des cen -
den tes hoje em dia cons ti tu em par ce la sig ni fi ca ti va de 
nos sa po pu la ção, ten do con tri bu í do com inú me ras
ma ni fes ta ções cul tu ra is para a for ma ção do povo e
seus cos tu mes, só fo ram pos sí ve is por meio das vi a -
gens ma rí ti mas.

Ain da hoje, há de se des ta car a im por tân cia do
trans por te ma rí ti mo, pois, em nos sas ati vi da des com
o ex te ri or, 95% das mer ca do ri as, a qua se to ta li da de,
por tan to, são trans por ta das por via ma rí ti ma. 

Não te ria sido pos sí vel tam bém a con so li da ção
da Inde pen dên cia do Bra sil, se não fos se a es qua dra,
que teve um pa pel de ci si vo para a uni fi ca ção do ter ri -
tó rio. Nes ses pri me i ros anos da Na ção bra si le i ra, sur -
gi ram fi gu ras li ga das à for ça na val que até os dias atu -
a is são lem bra das como pre pon de ran tes para o de -
sen vol vi men to da es qua dra bra si le i ra, po den do-se
des ta car, en tre al guns es tran ge i ros con tra ta dos, o do
Almi ran te Coch ra ne, além do João Tay lor e Gren fell,
en tre ou tros. 

Pes so as que des co nhe cem a im por tân cia des -
sa for ça po dem ques ti o nar a sua ne ces si da de para os 
dias atu a is, mas a Ma ri nha do Bra sil está ca pa ci ta da



a exer cer qual quer das qua tro ta re fas ine ren tes ao
Po der Na val:

1 – Con tro le de área ma rí ti ma: in clui o con tro le
do es pa ço aé reo so bre ja cen te e é ta re fa dos me i os de 
su per fí cie e ae ro na va is em bar ca dos e con sis te no
em pre go da For ça para ga ran tir a ca pa ci da de de uso
do mar numa de ter mi na da área e im pe dir que o ini mi -
go pos sa usá-la.

2 – Ne ga ção de uso do mar: ta re fa de sen vol vi da 
ba si ca men te pelo sub ma ri no e se dá quan do o con -
tro le não pode ser exer ci do por fal ta de ca pa ci da de ou 
por que os es for ços prin ci pa is es tão con cen tra dos em
ou tras áre as.

3 – Pro je ção do po der so bre ter ra: ati vi da de que
se tra duz por le var a guer ra ao ter ri tó rio ocu pa do pelo
opo nen te, que pode ser efe tu a da pela avi a ção em -
bar ca da de ata que, pe los fu zi le i ros na va is ou ain da
por dis pa ros re a li za dos por na vi os de su per fí cie.

4 – Con tri bu i ção para a dis su a são: re a li za da, de 
um lado, pela cre di bi li da de do po der na val e, de ou tro, 
pela pró pria pre sen ça na val.

Daí a im por tân cia da aqui si ção do por ta-aviões
São Pa u lo, ocor ri da re cen te men te, a des pe i to de crí ti -
cas re ce bi das.

Após mais de 40 anos de in ten sos ser vi ços
pres ta dos, o pri me i ro na vio ae ró dro mo, por ta-aviões
Mi nas Ge ra is, está sen do subs ti tu í do pelo fran cês ori -
gi nal men te cha ma do Fer di nand Foch, in cor po ra do à
Arma da Bra si le i ra com o co di no me São Pa u lo em ho -
me na gem ao meu Esta do. 

A opor tu ni da de de es tar no por ta-aviões São
Pa u lo, na que la ce ri mô nia, foi tão emo ci o nan te, que fi -
cou mar ca da até hoje na mi nha me mó ria.

No re gi me de mo crá ti co em que es ta mos vi ven -
do, com a re or ga ni za ção das for ças mi li ta res no Mi -
nis té rio da De fe sa, pre sen te men te co man da do por
um ci vil, é im por tan te fri sar que ci vis e mi li ta res es tão
tra ba lhan do em par ce ria e bus can do no vos pa râ me -
tros es tra té gi cos que per mi tam es ta be le cer os re fe -
ren ci a is que ba li za rão o novo sis te ma de de fe sa na ci -
o nal.

Por ou tro lado, não há como ne gar a im por tân -
cia que teve o por ta-aviões Mi nas Ge ra is na ca pa ci ta -
ção da Ma ri nha para a ope ra ci o na li za ção da avi a ção
em bar ca da. Mas, ten do ser vi do por mais de 40 anos
no Bra sil e com apro xi ma da men te 60 anos de uso, já
es ta va mes mo na hora de ser subs ti tu í do. Por tan to, a
opor tu ni da de sur gi da de com pra do Fer di nand Foch
foi uma fe liz co in ci dên cia. Foi ad qui ri do um na vio ae -
ró dro mo ao cus to de US$12 mi lhões, ao pas so que a
com pra ou cons tru ção de um por ta-aviões novo de -

man da ria algo em tor no de US$600 mi lhões. Por tan -
to, foi um bom ne gó cio e uma eco no mia fan tás ti ca.

Aliás, a pre sen ça do São Pa u lo no Atlân ti co Sul,
vi gi an do as ro tas co mer ci a is bra si le i ras, re pre sen ta -
rá, além da pre ser va ção do know-how ad qui ri do com
o Mi nas Ge ra is, um sig ni fi ca ti vo po der dis su a só rio,
po den do trans for mar-se em ele men to in te gra do das
Ma ri nhas dos pa í ses vi zi nhos, que não pos su em se -
me lhan te tipo de em bar ca ção.

Gos ta ria de abrir um pa rên te se para di zer que
par ti ci pei da Ope ra ção Uni tas e fui em bar ca do no Mi -
nas Ge ra is. Por um dia, Deus per mi tiu que eu re a li -
zas se o so nho que é tam bém do Se na dor Se bas tião
Ro cha, pois fui ma ri nhe i ro por um dia no Mi nas Ge ra -
is. Tam bém em ou tras vi a gens par ti ci pei de con tra tor -
pe de i ros, e lá apren di es tra té gia mi li tar, ten do como
ini mi go si mu la do um sub ma ri no que tam bém na ve ga -
va em águas bra si le i ras, pró xi mo ao Rio de Ja ne i ro,
em uma de mons tra ção da efi ciên cia da Ma ri nha bra -
si le i ra a par la men ta res.

Por tan to, Se na do ra Emi lia Fer nan des, te nho a
ale gria de ter re a li za do, por um dia, o so nho que é
tam bém do Se na dor Se bas tião Ro cha. Na que le dia,
fi quei no con vés, ven do os aviões de co la rem e pou sa -
rem. Vi tam bém o des trói er, que pro te ge o sub ma ri no, 
su bin do e des cen do no con vés. Foi di fí cil al mo çar na -
que le dia, por que, toda vez que eu aba i xa va a ca be -
ça, o meu es tô ma go vi ra va do aves so. Per gun tei a al -
guns ami gos ofi ci a is da Ma ri nha, com quem tive opor -
tu ni da de de tra ba lhar por al guns anos em mo men tos
di fí ce is da vida bra si le i ra, se tam bém sen ti am a mes -
ma co i sa de vez em quan do. E qual não foi a mi nha
sur pre sa ao sa ber que ma ri nhe i ro tam bém sen te en -
jôo quan do o mar está bas tan te re vol to. Inclu si ve,
con ta ram-me que, quan do um ter re mo to, no Ja pão,
atin giu o mar, foi duro para a tri pu la ção do na vio-es co -
la per ma ne cer de pé. Por tan to, se não pas sei no exa -
me, te nho o con so lo de sa ber que al guns ma ri nhe i ros
tam bém sen tem o mes mo mal-es tar. 

E es pe ro – não sei se a mi nha ida de vai per mi tir
– ir para a Antár ti ca, em uma des sas mis sões da Ma -
ri nha a ser vi ço da ciên cia bra si le i ra. Ain da esta se ma -
na, li so bre a ex pe di ção de ci en tis tas que vão pas sar
al guns me ses no pse u do ve rão an tár ti co, com uma
tem pe ra tu ra al guns gra us aba i xo de zero. 

O meu dis cur so fala de Ta man da ré e de ou tros
he róis da nos sa Ma ri nha. A Se na do ra Emi lia Fer nan -
des fez um dis cur so poé ti co, his tó ri co, bri lhan te, e eu
não gos ta ria de ser re pe ti ti vo.

Mas, gos ta ria de di zer que par ti ci pei de al gu mas 
ope ra ções na Ama zô nia, tra ba lhan do com a Ma ri nha, 
e pude per ce ber que ela pres ta um gran de ser vi ço so -



ci al à Pá tria. Qu an do fa la mos da Ma ri nha Mi li tar Bra -
si le i ra, pen sa mos no ser vi ço que ela pres ta à so ci e -
da de bra si le i ra, usan do os seus me i os para le var um
pou co de tran qüi li da de às po pu la ções ri be i ri nhas,
prin ci pal men te da Ama zô nia.

Lem bro-me, Se na dor Tião Vi a na, do Mu ni cí pio
de Lá brea, uma ci da de no Pu rus – se gun do o Almi -
ran te – em que a in ci dên cia de le pra é a ma i or do Bra -
sil e só há as sis tên cia mé di ca no na vio-hos pi tal que
por lá na ve ga, que é per ma nen te, pois não há ou tros
re cur sos.

A Ma ri nha de Gu er ra pen sa na paz. Vejo aqui
um ho ri zon te bran co tão bo ni to em uma épo ca de
guer ra, que nos ale gra o co ra ção, por que na alma do
ma ri nhe i ro está sem pre a bus ca da paz e da fe li ci da -
de dos po vos.

Deus quis o mun do uni do, uma co i sa só. Há re -
giões na Ter ra se pa ra das, mas Ele fez o mar para
uni-las. E por elas a Ma ri nha Mer can te ou de Gu er ra
na ve ga le van do a paz, o co mér cio e o bem-es tar às so -
ci e da des mais afas ta das. Esta é a vida do ma ri nhe i ro.

Mar cí lio Dias, um he rói da Gu er ra do Pa ra guai,
deu seu nome ao Hos pi tal Na val do Rio de Ja ne i ro,
um gran de hos pi tal que aten de à po pu la ção ci vil. Co -
nhe ci o Hos pi tal Na val Mar cí lio Dias por ca u sa do aci -
den te ocor ri do em Go iâ nia com o Cé sio-137. As pes -
so as que so fre ram que i ma du ras com o ma te ri al ra di -
o a ti vo só pu de ram ser so cor ri das no Hos pi tal Na val
Mar cí lio Dias e lá fo ram tra ta das pe los mé di cos da
Ma ri nha.

Re cen te men te, es ti ve no Hos pi tal das For ças
Arma das, por que o Con gres so Na ci o nal – a Câ ma ra
e o Se na do – tem um con vê nio para lá ins ta lar o Incor, 
em dois an da res, e con ver sei com o Almi ran te-Di re tor 
da que le hos pi tal. A sen si bi li da de da que le ho mem
mos tra o ca rá ter dos ho mens que ves tem a far da da
Ma ri nha: uma vi são per ma nen te de ser vir o ci da dão
que mais ne ces si ta do seu tra ba lho e da sua for ça.

A Ma ri nha de Gu er ra está pre pa ra da para en -
fren tar o ini mi go, mas tam bém está pre pa ra da para
ser vir os na ci o na is que dela pre ci sam. A Ma ri nha é
uma co i sa úni ca no mun do, pois todo o sim bo lis mo,
có di gos e uni for mes são igua is. Qu an do vi a jei por
este mun do afo ra, a ser vi ço da Po lí cia que che fi ei por
al guns anos, não en con trei di fe ren ças nas Ma ri nhas.
Sem pre sen ti de per to a mes ma fi lo so fia, o mes mo
pon to de vis ta, en fim, a bus ca pela uni fi ca ção e pela
paz mun di al. Pe los ma res al can ça re mos, sem dú vi da
ne nhu ma, es ses ob je ti vos, pois a Hu ma ni da de é uma
só, e Deus nos fez à sua Se me lhan ça, e os ma ri nhe i -
ros O re pre sen tam na in ter li ga ção de to dos os po vos.

Sr. Pre si den te, so li ci to que o res tan te do meu
pro nun ci a men to seja pu bli ca do.

Agra de ço e cum pri men to a Ma ri nha. 
Viva a Ma ri nha do Bra sil! (Pal mas!)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, O
PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR
ROMEU TUMA:

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Re cen te -
men te, o es for ço de guer ra re a li za do pe los Esta dos
Uni dos con tra o Afe ga nis tão deu uma de mons tra ção
ca bal de que a uti li za ção de por ta-aviões ain da é um
dos trun fos mais im por tan tes em qual quer si tu a ção
de be li ge rân cia.

Não te nham os no bres Co le gas a me nor dú vi da
de que a aqui si ção do na vio ae ró dro mo São Pa u lo
sig ni fi ca o apri mo ra men to de nos sa for ça na val. É
pre ci so ter em men te os co men tá ri os de ana lis tas da
par ti ci pa ção da Ma ri nha bra si le i ra na Se gun da Gu er -
ra Mun di al: ”a im pro vi sa ção e o des pre pa ro de uma
For ça mi li tar, além de ine vi tá ve is der ro tas, pode de i -
xar o País à mer cê dos in te res ses dos pa í ses ali a dos,
dos qua is de pen de re mos“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, me lhor do 
que com prar equi pa men tos, é pos su ir a tec no lo gia
que per mi ta cons truí-los. E o Bra sil está es for çan -
do-se para che gar ao do mí nio da ca pa ci da de de
cons tru ção na val e te mos a de mons tra ção dis so num
se tor al ta men te com ple xo, qual seja o da cons tru ção
de sub ma ri nos. 

Aliás, o Arse nal da Ma ri nha, que ocu pa uma
área de apro xi ma da men te 320 mil me tros qua dra dos
na Ilha das Co bras, Rio de Ja ne i ro, está pre pa ra do
para a cons tru ção, o re pa ro e a ma nu ten ção de na vi -
os de gran de por te, tan to de guer ra como mer can -
tes, e em pre ga cer ca de cin co mil ho mens, en tre en -
ge nhe i ros e téc ni cos. O Arse nal está ple na men te
pre pa ra do para aten der à Ma ri nha, pois já cons trói
fra ga tas, cor ve tas, na vi os-es co la, na vi os-pa tru lha,
em bar ca ções de de sem bar que de car ga em ge ral e,
mais re cen te men te, de mons trou a sua ca pa ci ta ção
téc ni ca ao lan çar-se à cons tru ção de sub ma ri nos, o
pri me i ro de les, o Ta mo io, que já se en con tra em ple na 
ati vi da de.

É pre ci so avan çar sem pre mais. A Ma ri nha, por
meio de sua Co or de na do ria para Pro je tos Espe ci a is – 
COPESP, cri a da em 1979, im plan tou no Esta do de
São Pa u lo o Cen tro Expe ri men tal Ara mar – a uni da de
Almi ran te Álva ro Alber to –, onde se en con tra em es tá -
gio avan ça do o de sen vol vi men to de um pro pul sor de
ener gia nu cle ar para sub ma ri nos.



To das es sas con quis tas da Ma ri nha são para
en cher qual quer bra si le i ro de or gu lho, prin ci pal men te
quan do sa be mos que o País vem atra ves san do, há
tan tos anos, uma cri se eco nô mi ca que li mi ta os re cur -
sos ne ces sá ri os a qual quer ati vi da de que não te nha
com pro va do cu nho so ci al.

Po rém há, ain da, al gu mas ati vi da des que não
po dem ser omi ti das.

Além do ex ten so li to ral bra si le i ro, a Ma ri nha é
res pon sá vel tam bém pela na ve ga ção flu vi al, e sua
pre sen ça se faz sen tir prin ci pal men te na Ama zô nia,
onde é res pon sá vel por ”po li ci ar a fron te i ra flu vi al com 
as re pú bli cas vi zi nhas e fa zer exe cu tar, pe las em bar -
ca ções es tran ge i ras, os re gu la men tos fis ca is“. As ati -
vi da des nes sa re gião ti ve ram iní cio em 1868, com a
cri a ção da Flo ti lha do Ama zo nas, após a aber tu ra à
na ve ga ção in ter na ci o nal do Rio Ama zo nas, ocor ri da
em 1867. É ne ces sá rio des ta car, ain da, as Ope ra -
ções de Assis tên cia Cí vi co-So ci al – ACISO, re a li za -
das du ran te as ope ra ções de ades tra men to de pes so -
al na Ama zô nia, apro ve i tan do a pre sen ça de re cur sos 
ma te ri a is e hu ma nos nos mais lon gín quos rin cões; e
a Assis tên cia Hos pi ta lar – ASSHOP, pres ta da na re -
gião por meio dos dois na vi os cons tru í dos no Bra sil
es pe ci al men te para essa fi na li da de.

A di ver si da de de ob je ti vos, nos qua is a Ma ri nha 
con se gue de sem pe nhar-se tão a con ten to, ain da
con ta com a atu a ção da Di re to ria de Hi dro gra fia e
Na ve ga ção – DHN, no apo io às Co mis sões Anu a is
do Na vio de Apo io Oce a no grá fi co Ba rão de Tef fé e
na ma nu ten ção da Esta ção Antár ti ca Co man dan te
Fer raz.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que
mu i to ain da há por di zer so bre as ati vi da des da Ma ri -
nha, que tan to en gran de ce esta Na ção, mas o li mi ta -
do tem po de que dis po mos não se ria su fi ci en te para
des cre vê-las, jus ti fi can do ain da me lhor a tão me re ci -
da ho me na gem que a Arma da re ce be nes ta oca sião.
Fi nal men te, é bom lem brar que se faz co in ci dir o Dia
do Ma ri nhe i ro com a data de nas ci men to da que le que 
veio a se tor nar o sím bo lo da ati vi da de para os bra si -
le i ros. Re fi ro-me ao Ba rão de Ta man da ré, nas ci do Jo -
a quim Mar ques Lis boa, no dia 13 de de zem bro de
1807, em Bar ra do Rio Gran de, que par ti ci pou de im -
por tan tes fe i tos da His tó ria do Bra sil, de sen vol ven do
mar can te atu a ção em ati vi da des li ga das à Ma ri nha,
até o pos to de mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar,
car go que de i xou pou co an tes de sua mor te, ocor ri da
em 1897.

Ren do mi nhas jus tas ho me na gens à Ma ri nha
do Bra sil e a cada ma ri nhe i ro em par ti cu lar por oca -

sião des ta data, que me re ce ser co me mo ra da com
gran de jú bi lo.

Era o que ti nha a di zer, Se nhor Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, 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. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, 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. Ra mez Te -
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V.Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Lem bro aos Srs. Se na do res que te mos uma ex -
ten sa Ordem do Dia a cum prir, ra zão pela qual so li ci to 
aos ora do res que ain da não se pro nun ci a ram que se -
jam o mais bre ve pos sí vel.

Con ce do a pa la vra ao no bre 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. Co man dan te da Ma ri nha, Almi ran -
te-de-Esqua dra Sér gio Cha gas Te les, Sr. Che fe do
Esta do-Ma i or da Arma da, Almi ran te-de-Esqua dra
Luiz Fer nan do Por tel la Pe i xo to, de ma is mem bros da
Ma ri nha aqui pre sen tes, Srªs e Srs. Se na do res, moro
em Ara ca ju, ca pi tal do meu Esta do, ba nha da pelo rio
Ser gi pe do meu rin cão ama do, ci da de bo ni ta, pe que -
na, ri be i ri nha, tam bém ser vi da por nos sa que ri da e
aus te ra Ma ri nha. 

Qu e ro agre gar mi nha pa la vra, nes ta ses são de
ho me na gem ao Dia do Ma ri nhe i ro, como ma ni fes ta -
ção de apre ço e de ad mi ra ção aos bra vos mi li ta res da 
Ma ri nha do Bra sil, que cum prem a mis são de or ga ni -
za ção da de fe sa do mar ter ri to ri al e as su mem pe ran te 
a Pá tria ou tras ta re fas ins ti tu ci o na is. 

A his tó ria da Ma ri nha bra si le i ra é pon ti lha da de
exem plos de bra vu ra, que aqui fo ram re gis tra dos com 
mu i ta pro pri e da de e com mu i to bri lhan tis mo por to dos 
os ora do res que me an te ce de ram, prin ci pal men te
pela Pro fes so ra Emi lia Fer nan des, que, em um dis -
cur so que emo ci o nou a to dos nós, pro vou, com as le -
tras da nos sa his tó ria, a gran di o si da de da Ma ri nha
bra si le i ra. 

As cam pa nhas do pas sa do, des de que os por tos
bra si le i ros fo ram aber tos ao mun do, afir mam a co ra -
gem, a cons ciên cia cí vi ca, a ca pa ci da de da Ma ri nha
bra si le i ra. Fi gu ras como Ta man da ré, o ve lho ma ri nhe i -



ro, Bar ro so, Ma ris e Bar ros, Mar cí lio Dias, edi fi ca ram o
pa tri mô nio e o va lor da nos sa his tó ria. Me di an te o es -
for ço que re a li za ram, con se gui ram aper fe i ço ar no tem -
po e na his tó ria, como tes te mu nhas, os fe i tos na va is na 
Cam pa nha Cis pla ti na, na guer ra con tra o Pa ra guai e,
mais re cen te men te, nos con fli tos mun di a is. 

A Ma ri nha fir mou sua ima gem ao lon go do pro -
ces so de afir ma ção do pró prio País, no Impé rio e na
Re pú bli ca, como for ça es sen ci al sem pre a ser vi ço
das ca u sas na ci o na is. Os tro féus con quis ta dos, como 
vi tó ri as da ou sa dia, da es tra té gia, da pe rí cia, ador -
nam a his tó ria da Ma ri nha e, ao mes mo tem po, são
tri un fos da his tó ria do Bra sil. 

Os ho mens do mar des cen dem da au dá cia da
aven tu ra hu ma na. Des de os pri me i ros bar cos, pou co
mais que pe da ços sim ples de ma de i ra, ár vo res que
flu tu a vam trans por tan do pes so as e gru pos nos ru -
mos no vos e des co nhe ci dos. O modo in tu i ti vo e rús ti -
co da na ve ga ção ga nhou os re mos e ex pan diu os ho -
ri zon tes das vi a gens. Por mu i to tem po, a for ça hu ma -
na, os bra ços re man tes, trans por ta ram vida e ri que -
zas na ocu pa ção das ter ras.

Os fe ní ci os em pre en de ram a ação co mer ci al em
seus cá ra vos, evo lu in do, do remo para a vela, a for ça
das em bar ca ções. As na ves sin gra ram rios e ma res,
mar can do a his tó ria por mu i tos e mu i tos sé cu los.

Foi com suas ve las, mar ca das pelo si nal da
cruz, que Pe dro Álva res Ca bral, à fren te de uma fro ta,
de i xou o Por to de Be lém, em Lis boa, para des co brir o
Bra sil, na rota das Índi as, mu i tas ve zes na ve ga da por
bra vos ma ri nhe i ros ita li a nos, por tu gue ses, es pa -
nhóis, cu jos no mes eco am ain da hoje, como no tá ve is
na u tas, me re ce do res da cha ma da sim bó li ca dos seus 
fe i tos: Bar to lo meu Dias, que, em 1488, ul tra pas sou o
Cabo da Boa Espe ran ça e des co briu, em 1500, Ma -
da gas car; Amé ri co Ves pú cio, que vi a jou al gu mas ve -
zes fa zen do des co ber tas como cos mó gra fo, ten do,
em 1498, to ca do ter ras bra si le i ras ao nor te, em 1501,
em nova vi a gem, ar ri ou suas ân co ras nas ter ras do
nor des te, na foz do rio a que deu o nome de São Fran -
cis co; Vas co da Gama es te ve em Ca li cu te, na Índia,
em 1498; Fer nan do de Ma ga lhães fez a pri me i ra cir -
cu na ve ga ção da ter ra com cin co na ves, em 1519; Co -
lom bo, o gran de Almi ran te Cris tó vão Co lom bo, a ser -
vi ço da Espa nha, re a li zou vi a gens que re ve la ram ao
mun do, a par tir de 1492, as Amé ri cas; João Ca bo to
vi a jou para a Chi na, de sem bar can do em Ter ra no va.

Fo ram mu i tas as vi a gens, mu i tos os no mes des -
ses ma ri nhe i ros pre des ti na dos que di la ta ram a car to -
gra fia da ter ra, des ven da ram os se gre dos des co nhe -

ci dos de mun dos no vos, que de ram ou tros ru mos à
his tó ria hu ma na.

Fo ram as ca ra ve las e ou tras em bar ca ções mo -
vi das pe los ven tos que cons tru í ram a ci vi li za ção ame -
ri ca na, de sen vol ve ram as re la ções com a Eu ro pa e
com ou tros con ti nen tes, até que o va por, in cor po ra do
como for ça mo triz aos bar cos, apri mo ras se a na ve ga -
ção, au men tas se a ve lo ci da de, tor nan do mais cur tas
e con for tá ve is as vi a gens.

Nós, bra si le i ros, que des cen de mos dos ma ri -
nhe i ros lu sos que des co bri ram e po vo a ram o Bra sil,
bem sa be mos o va lor das vi a gens a par tir do sé cu lo
XV, con ti nu a das por todo o sé cu lo XVI, com no vas
des co ber tas e con quis tas, com as qua is o mun do al -
te rou seu mapa, re fez sua eco no mia, mu dou seus
Esta dos, or ga ni zou as so ci e da des.

Hoje, quan do as tec no lo gi as tra zem avan ços
que são in cor po ra dos su ces si va men te, quan do a Ma -
ri nha do Bra sil é cre do ra de to dos os lou vo res pelo
seu es for ço de atu a li za ção téc ni ca, ad mi nis tra ti va e
ope ra ci o nal, não há como es que cer as li ções do pas -
sa do, nem aque las que avo lu mam as ex pe riên ci as
dos ma re an tes eu ro pe us, des co bri do res do novo
mun do, me di a do res de cul tu ras e em ba i xa do res de
po vos, nem os fe i tos bra vos dos he róis bra si le i ros,
que fi ze ram da luta e da de fe sa do Bra sil uma das
mais des ta ca das pá gi nas de pa tri o tis mo.

É, por tan to, re cor ren do ao pas sa do e à his tó ria
que se pode fa zer, no Dia do Ma ri nhe i ro, hoje fes te ja -
do, um dia na ci o nal de fes ta cí vi ca, de com pro mis so
com a li ber da de e com a paz e com os de ma is va lo res 
que exal tam a con di ção hu ma na e jus ti fi cam a vida
so ci al. Qu e ro, por fim, cum pri men tar a Ma ri nha do
Bra sil, seus ma ri nhe i ros, do mais no va to ao mais gra -
du a do ho mem do mar, como tes te mu nho do re co nhe -
ci men to e da ad mi ra ção que ins pi ram a Ma ri nha e o
Almi ran te Ta man da ré.

Mu i to obri ga do. (Pal mas!) 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como úl -
ti mo ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sr. Almi ran te Sér gio Cha gas Te les,
Srs. Ofi ci a is, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve, Sr.
Pre si den te, por que V.Exª cha mou a aten ção para a
vo ta ção do Ordem do Dia. Eu não po de ria de i xar, pela 
Li de ran ça do Go ver no, em meu nome pes so al e em



nome do Se na dor Artur da Tá vo la, de re gis trar a im -
por tân cia des te dia e des ta so le ni da de. 

A Ma ri nha é tudo aqui lo que se dis se aqui e mu i -
to mais. Não que ro fa lar do pas sa do, nem mes mo do
pre sen te. Qu e ro ape nas fa zer um re gis tro so bre o fu -
tu ro. Nós, no Con gres so Na ci o nal, com a nos sa re pre -
sen ta ção po lí ti ca, pre ci sa mos ter cons ciên cia de que
é im por tan te, como nun ca, in ves tir, alo car re cur sos e
de fi nir pri o ri da des para que as For ças Arma das, es -
pe ci al men te a Ma ri nha, te nham os me i os ne ces sá ri -
os para se de sin cum bir do seu pa pel. 

Sou um Se na dor da Ama zô nia, e já foi dito aqui
pelo Se na dor Tião Vi a na o quan to a Ama zô nia e a
sua po pu la ção de pen dem da ação da Ma ri nha. Te -
nho, como Se na dor, de fen di do o re e qui pa men to e o
in ves ti men to em um pro gra ma for te para as For ças
Arma das.

Há al guns dias, aqui des ta tri bu na, de fen di um
pro gra ma de in ves ti men to de R$10 bi lhões a ser fe i to
nas For ças Arma das até o ano de 2007. E acre di to
que esse en ca mi nha men to não deve ser nem do Go -
ver no, nem de qual quer Par ti do des ta Casa, mas
deve ser um en ca mi nha men to de to das as for ças po lí -
ti cas que têm re pre sen ta ção no Con gres so e que
que rem um País au tô no mo, uma Ama zô nia so be ra na
e as For ças Arma das cum prin do o seu pa pel.

Sr. Pre si den te, en cer ro mi nhas pa la vras de
imen sa ale gria, con gra tu lan do-me com a data de
hoje, nes ta ho me na gem fe i ta pelo Se na do à Ma ri nha
bra si le i ra. Como Se na dor e como ama zô ni da, es ta rei
sem pre ao lado da Ma ri nha, por que ela apóia mu i to a
nos sa ter ra e tem pres ta do gran des ser vi ços ao nos -
so País.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, não ha ven do mais ora do res ins cri -
tos, a Pre si dên cia, que já se pro nun ci ou no iní cio dos
nos sos tra ba lhos, quer ape nas re no var os vo tos de fe -
li ci ta ções e cum pri men tos à nos sa Ma ri nha, agra de -
cen do a pre sen ça do Co man dan te da Ma ri nha e do
Che fe do Esta do-Ma i or, res pec ti va men te os Almi ran -
tes-de-Esqua dra Sér gio Cha gas Te les e Luiz Fer nan -
do Por tel la Pe i xo to, dos dig nís si mos ofi ci a is e, in clu si -
ve, dos ma ri nhe i ros aqui pre sen tes.

Sus pen do a ses são por cin co mi nu tos para os
cum pri men tos.

Logo a se guir, pas sa re mos à Ordem do Dia, para 
a qual so li ci to a pre sen ça de to dos os Srs. Se na do res,
pois há ma té ri as cons ti tu ci o na is a se rem vo ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está sus -
pen sa a ses são.

(Sus pen sa às 16 ho ras e 11 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 16 ho ras e 17 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está re a -
ber ta a ses são.

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 282, de 2001 (nº 1.346/2001, na ori gem),
de 7 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 37, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União cré di to es pe ci al no va lor de dez mi lhões e
oi to cen tos mil re a is, em fa vor da Jus ti ça Ele i to ral,
para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.318, de 7 de de zem bro de 2001; e

– Nº 283, de 2001 (nº 1.342/2001, na ori gem),
de 6 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do 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,  san ci o na do  e trans for ma do  na Lei
nº 10.317, de 6 de de zem bro de 2001.

MENSAGEM Nº 284, DE 2001
(Nº 1.322/2001, 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 III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 85 
e 88 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a
re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4
de se tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de
Vos sas Exce lên ci as o nome do Se nhor Wild jan da
Fon se ca Mag no, para o car go de Di re tor do De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-es tru tu ra de Trans por tes –
DNIT.

O Se nhor Wild jan da Fon se ca Mag no é pes soa 
de re co nhe ci da com pe tên cia para o de sem pe nho
des sa ele va da fun ção, como se de pre en de do ane xo 
“cur ri cu lum vi tae”.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.







AVI SO Nº 1.451-C. CI VIL.

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca sub me te à con si de ra ção do Se na do Fe de ral o
nome do Se nhor Wild jan da Fon se ca Mag no, para o
car go de Di re tor do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT

Aten ci o sa men te, – Pe dro Pa ren te, Che fe da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

MENSAGEM DE VETO Nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí -
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu -
ra de Trans por tes; e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

....................................................................................
Art 85. O DNIT será di ri gi do por um Con se lho de 

Admi nis tra ção e uma Di re to ria com pos ta por um Di re -
tor-Ge ral e qua tro Di re to res.

....................................................................................
Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do)

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

Art. 88. Os Di re to res de ve rão ser bra si le i ros, ter
ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni -
ver si tá ria, ex pe riên cia pro fis si o nal com pa tí vel com os 
ob je ti vos, atri bu i ções e com pe tên ci as do DNIT e ele -
va do con ce i to no cam po de suas es pe ci a li da des, e
se rão in di ca dos pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans -
por tes e no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.217-3, 
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.233, de de ju nho
de 2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res -
tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra -
ção de Po lí ti cas de Trans por te, a Agên cia 
Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

“Art. 85-A. Inte gra rá a es tru tu ra or ga ni za ci o nal
do DNIT uma Pro cu ra do ria-Ge ral, uma Ou vi do ria,
uma Cor re ge do ria e uma Au di to ria.” (NR)

“Art. 85-B. À Pro cu ra do ria-Ge ral do DNIT com -
pe te exer cer a re pre sen ta ção ju di ci al da au tar quia.”
(NR)

 “Art. 85-C. À Au di to ria do DNIT com pe te fis ca li -
zar a ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al da 
au tar quia.

Pa rá gra fo úni co. O au di tor do DNIT será in di ca -
do pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e no me a -
do pelo Pre si den te da Re pú bli ca." (NR)

“Art. 85-D. À Ou vi do ria do DNIT com pe te:
I – re ce ber pe di dos de in for ma ções, es cla re ci -

men tos e re cla ma ções afe tos à au tar quia e res pon der 
di re ta men te aos in te res sa dos;

II – pro du zir, se mes tral men te e quan do jul gar
opor tu no, re la tó rio cir cuns tan ci a do de suas ati vi da -
des e en ca mi nhá-lo à Di re to ria-Ge ral e ao Mi nis té rio
dos Trans por tes." (NR)
....................................................................................

“Art. 88. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. As no me a ções dos Di re to res

do DNIT se rão pre ce di das, in di vi du al men te, de apro -
va ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f do 
in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção." (NR)
....................................................................................

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

de ral:
....................................................................................



III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra.)

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 134, DE 2001

(Nº 5.483/2001, na casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)
(Tra mi tan do em re gi me de ur gên cia nos

ter mos do art.64 da Cons ti tu i ção Fe de ral)

Alte ra o art. 618 da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho – CLT.(Dis põe so bre 
con ven ção ou acor do co le ti vo de tra ba -
lho.)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 618 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. 618. Na au sên cia de con ven ção
ou acor do co le ti vo fir ma dos por ma ni fes ta -
ção ex pres sa da von ta de das par tes e ob -
ser va das as de ma is dis po si ções do Ti tu lo VI 
des ta Con so li da ção, a lei re gu la rá as con di -
ções de tra ba lho.

§ 1º A con ven ção ou acor do co le ti vo,
res pe i ta dos os di re i tos tra ba lhis tas pre vis tos 
na Cons ti tu i ção Fe de ral, não po dem con tra -
ri ar lei com ple men tar, as Leis nº 6.321, de
14 de abril de 1976, e nº 7.418, de 16 de de -
zem bro de 1995, a le gis la ção tri bu tá ria, a
pre vi den ciá ria e a re la ti va ao Fun do de Ga -
ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS, bem
como as nor mas de se gu ran ça e sa ú de do
tra ba lho.

§ 2º Os sin di ca tos po de rão so li ci tar o
apo io e o acom pa nha men to da cen tral sin di -
cal, da con fe de ra ção ou fe de ra ção a que es -
ti ve rem fi li a dos quan do da ne go ci a ção de
con ven ção ou acor do co le ti vo pre vis tos no
pre sen te ar ti go."(NR) 

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção e tem vi gên cia de dois anos.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 5.483 DE 2001

Alte ra dis po si ti vo 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. 618 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. 618. As con di ções de tra ba lho ajus ta das
me di an te con ven ção ou acor do co le ti vo pre va le cem
so bre o dis pos to em lei, des de que não con tra ri em a
Cons ti tu i ção Fe de ral e as nor mas de se gu ran ça e sa -
ú de do tra ba lho."(NR)

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

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 1.061, DE 2001

Se nho res  Mem bro do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos da § 1º do art. 64 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 ex po si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre go, o
tex to do Pro je to de lei que “Alte ra dis po si ti vo 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".

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so. 

EM Nº 26/MTE

Bra sí lia, 27 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 ele va da apre ci a ção de Vos sa Exce -

lên cia o in clu so an te pro je to de lei, ob je ti van do pro mo -
ver al te ra ção no art. 618 da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para es ta be le cer as hi pó te ses
em que as con di ções de tra ba lho ajus ta das me di an te
ne go ci a ção co le ti va pre va le çam so bre o dis pos to na
le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal.

  2. Na ges tão de Vos sa Exce lên cia, im por tan tes
mo di fi ca ções fo ram in tro du zi das na le gis la ção vi san -
do a mo der ni za ção das re la ções tra ba lhis tas, sem pre 



pri vi le gi an do a via ne go ci al, tais como: ban co de ho -
ras, con tra ta ção a tem po par ci al, sus pen são do con -
tra to de tra ba lho para a qua li fi ca ção pro fis si o nal, con -
tra to de tra ba lho por tem po de ter mi na do, par ti ci pa ção 
dos tra ba lha do res nos lu cros e re sul ta dos das em pre -
sas e ins ti tu i ção das co mis sões de con ci li a ção pré via.

3. Com o mes mo es pí ri to o pre sen te an te pro je to 
de lei pro cu ra, no va men te, pres ti gi ar a ne go ci a ção
co le ti va sem agre dir di re i tos e ga ran ti as cons ti tu ci o -
na is. Tra ta-se, sem som bra de dú vi das, de uma ini ci a -
ti va que am plia o po der ne go ci al das en ti da des sin di -
ca is, re al ça e for ta le ce a im por tân cia dos sin di ca tos
no ce ná rio tra ba lhis ta e de les exi ge res pon sa bi li da de
e com pro me ti men to no tra to dos in te res ses de seus
re pre sen ta dos.

4. É im por tan te des ta car que, no am bi en te de -
mo crá ti co con so li da do no país, o diá lo go so ci al, no
qual está in se ri da a ne go ci a ção co le ti va, é va lor fun -
da men tal. No âm bi to das re la ções de tra ba lho, a dis -
po si ção so bre di re i tos ne go ciá ve is será fe i ta por
quem de se ja e con si de ra mais van ta jo so ne go ci ar.
Em ou tras pa la vras, se rão os pró pri os in te res sa dos
que, afi nal, e de co mum acor do, de ci di rão li vre men te
se o di re i to le gis la do de ve rá ou não pre va le cer.

5. A eco no mia cor re em tem po real, pede di re i -
tos ne go ciá ve is e con tra tu a li za dos. E não, ape nas, di -
re i tos ine go ciá ve is e le gis la dos. É sa bi do que cada
se tor e re gião da eco no mia têm as suas pe cu li a ri da -
des e de man dam re gu la ção pró pria, o que tor na di fí cil 
o en qua dra men to de inú me ras si tu a ções de tra ba lho
em um blo co de di re i tos rí gi dos. Essa con di ção de ri -
gi dez de ses ti mu la a ge ra ção de no vos em pre gos e a
in ser ção for mal do tra ba lha dor no mer ca do de tra ba -
lho.

6. Tam bém é ver da de que o ca pi tal o o tra ba lho,
imer sos em uma re a li da de de cons tan tes mu dan ças,
en con tram di fi cul da des na ade qua ção das nor mas le -
ga is às suas ne ces si da des. A de mo ra de um pro ces -
so am plo de mo di fi ca ção do tex to con so li da do não
acom pa nha a  ce le ri da de das mu dan ças re que ri das
pela so ci e da de. Daí por que é opor tu no de vol ver aos
ato res so ci a is, com se gu ran ça ju rí di ca, a ca pa ci da de
e a le gi ti mi da de de di ri gir os pró pri os in te res ses por
meio da ne go ci a ção co le ti va.

7. Isso não quer di zer que a ne go ci a ção co le ti va
pre co ni za da na pre sen te pro po si ção seja ili mi ta da.
Mu i to pelo con trá rio, o res pe i to e a pre ser va ção dos
di re i tos mí ni mos do tra ba lha dor pre vis tos na Cons ti -
tu i ção Fe de ral e nas nor mas de se gu ran ça e sa ú de
do tra ba lho per ma ne cem in dis po ní ve is.

8. São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
sub me to à Vos sa Exce lên cia ao pro por o en ca mi nha -

men to do pre sen te an te pro je to de lei ao Con gres so
Na ci o nal.

Res pe i to sa men te, – Fran cis co Dor nel les, Mi -
nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre go.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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 Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho.

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

TÍTULO VI
Das Con ven ções Co le ti vas de Tra ba lho

....................................................................................
Art. 618. As em pre sas e ins ti tu i ções que não es -

ti ve rem in clu í das no en qua dra men to sin di cal a que se 
re fe re o art. 577 des ta Con so li da ção po de rão ce le brar 
Acor dos Co le ti vos de Tra ba lho com os Sin di ca tos re -
pre sen ta ti vos dos em pre ga dos, nos ter mos des te Tí -
tu lo.
....................................................................................

LEI Nº 6.321, DE 14 DE ABRIL DE 1979

Dis põe so bre a de du ção, do lu cro
tri bu tá vel para fins de Impos to so bre a
Ren da das pes so as ju rí di cas, do do bro
das des pe sas re a li za das em pro gra mas
de ali men ta ção do tra ba lha dor.

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 pes so as ju rí di cas po de rão de du zir, do

lu cro tri bu tá vel para fins do Impos to so bre a Ren da, o
do bro das des pe sas com pro va da men te re a li za das no 
pe río do-base, em pro gra mas de ali men ta ção do tra -
ba lha dor, pre vi a men te apro va dos pelo Mi nis té rio do
Tra ba lho na for ma em que dis pu ser o Re gu la men to
des ta Lei.

§ 1º A de du ção a que se re fe re o ca put des te ar -
ti go não po de rá ex ce der, em cada exer cí cio fi nan ce i -
ro, iso la da men te, a 5% (cin co por cen to) e cu mu la ti -
va men te com a de du ção de que tra ta a Lei nº
6.297(*), de 15 de de zem bro de 1975, a 10% (dez por
cen to) do lu cro tri bu tá vel.



§ 2º As des pe sas não de du zi das no exer cí cio fi -
nan ce i ro cor res pon den te po de rão ser trans fe ri das
para de du ção nos dois exer cí ci os fi nan ce i ros sub se -
qüen tes.

Art. 2º Os pro gra mas de ali men ta ção a que se
re fe re o ar ti go an te ri or de ve rão con fe rir pri o ri da de ao
aten di men to dos tra ba lha do res de ba i xa ren da e li mi -
tar-se-ão aos con tra ta dos pela pes soa ju rí di ca be ne fi -
ciá ria.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio do Tra ba lho ar ti cu -
lar-se-á com o Insti tu to Na ci o nal de Ali men ta ção e
Nu tri ção – INAN, para efe i to do exa me e apro va ção
dos pro gra mas a que se re fe re a pre sen te lei.

Art. 3º Não se in clui como sa lá rio de con tri bu i -
ção a par ce la paga in na tu ra pela em pre sa, nos pro -
gra mas de ali men ta ção apro va dos pelo Mi nis té rio do
Tra ba lho.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te lei no pra zo de 60 (ses sen ta) dias.

Art. 5º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

ERNESTO GEISEL, Pre si den te da Re pú bli ca –
Má rio Hen ri que Si mon sen – Arnal do Pri e to – Pa u lo
de Alme i da Ma cha do.

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

LEI Nº 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985

Insti tui o Vale-Trans por te e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

REGULAMENTO

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 Fica ins ti tu í do o Vale-Trans por te, que o
em pre ga dor, pes soa fí si ca ou ju rí di ca, po de rá an te ci -
par ao tra ba lha dor para uti li za ção efe ti va em des pe -
sas de des lo ca men to re si dên cia-tra ba lho e vice-ver -
sa, me di an te ce le bra ção de con ven ção co le ti va ou de
acor do co le ti vo de tra ba lho e, na for ma que vier a ser
re gu la men ta da pelo Po der Exe cu ti vo, nos con tra tos
in di vi du a is de tra ba lho.

§ 1º Equi pa ram-se ao tra ba lha dor re fe ri do no
ca put des te ar ti go, para os be ne fí ci os des ta lei, os
ser vi do res pú bli cos da Admi nis tra ção Fe de ral di re ta
ou in di re ta.

§ 2º A con ces são do vale-trans por te ces sa rá
caso a con ven ção co le ti va ou o acor do co le ti vo de tra -
ba lho não se jam re no va dos ou pror ro ga dos.

Art. 2º O vale-trans por te des ti na-se à sua
uti li za ção no sis te ma de trans por te co le ti vo pú bli -
co, ur ba no, in ter mu ni ci pal ou in te res ta du al com
ca rac te rís ti cas se me lhan tes ao ur ba no, ope ra do
di re ta men te pelo po der pú bli co ou me di an te de le -
ga ção, em li nhas re gu la res e com ta ri fas fi xa das
pela au to ri da de com pe ten te, ex clu í dos os ser vi -
ços se le ti vos e os es pe ci a is.

Art. 3º O vale-trans por te, con ce di do nas con di -
ções e li mi tes de fi ni dos, nes ta lei, no que se re fe re à
con tri bu i ção do em pre ga dor:

a)  não tem na tu re za sa la ri al, nem se in cor po ra
à re mu ne ra ção para qua is quer efe i tos;

b)  não cons ti tui base de in ci dên cia de con tri bu i -
ção pre vi den ciá ria ou de fun do de ga ran tia por tem po
de ser vi ço;

c)  não se con fi gu ra como ren di men to tri bu tá vel
do tra ba lha dor.

Art. 4º Sem pre ju í zo da de du ção como des -
pe sa ope ra ci o nal, a pes soa ju rí di ca po de rá de du -
zir, do im pos to de ren da de vi do, va lor eqüi va len te
à am pli a ção da alí quo ta ca bí vel do im pos to de
ren da so bre o va lor das des pe sas com pro va da -
men te re a li za das, no pe río do-base, na con ces -
são do vale-trans por te, na for ma em que dis pu ser
o re gu la men to des ta Lei. (Re vo ga do pela Lei nº
9.532, de 10-12-97)

Pa rá gra fo úni co. A de du ção a que se re fe re
este ar ti go, em con jun to com as de que tra tam as
Leis nºs 6.297, de 15 de de zem bro de 1975, e
6.321, de 14 de abril de 1976, não po de rá re du zir
o im pos to de vi do em mais de 10% (dez por cen to), 
ob ser va do o que dis põe o § 3º do art. 1º do De cre -
to-Lei nº 1.704, de 23 de ou tu bro de 1979, po den -
do o even tu al ex ces so ser apro ve i ta do por dois
exer cí ci os sub se qüen tes.

Art. 5º A con ces são do be ne fí cio ora ins ti tu í -
do im pli ca a aqui si ção pelo em pre ga dor dos va -
les-trans por te ne ces sá ri os aos des lo ca men tos
do tra ba lha dor no per cur so re si dên cia-tra ba lho e
vice-ver sa, no ser vi ço de trans por te que me lhor
se ade quar.

Pa rá gra fo úni co. O em pre ga dor par ti ci pa rá
dos gas tos de des lo ca men to do tra ba lha dor com a



aju da de cus to eqüi va len te à par ce la que ex ce der a
6% (seis por cen to) de seu sa lá rio bá si co.

Art. 6º A em pre sa ope ra do ra do sis te ma de
trans por te co le ti vo pú bli co fica obri ga da a emi tir e a
co mer ci a li zar o vale-trans por te, ao pre ço da ta ri fa vi -
gen te, co lo can do-o à dis po si ção dos em pre ga do res
em ge ral e as su min do os cus tos des sa obri ga ção,
sem re pas sá-los para a ta ri fa dos ser vi ços.

§ 1º A emis são e a co mer ci a li za ção do
vale-trans por te po de rão tam bém ser efe tu a das pelo
ór gão de ge rên cia ou pelo po der con ce den te, quan do
este ti ver a com pe tên cia le gal para emis são de pas -
ses.

§ 2º Fica fa cul ta do à em pre sa ope ra do ra de le -
gar a emis são e a co mer ci a li za ção do vale-trans por -
te, bem como con sor ci ar-se em cen tral de ven das,
para efe i to de cum pri men to do dis pos to nes ta lei.

§ 3º Para fins de cál cu lo do va lor do vale-trans -
por te, será ado ta da a ta ri fa in te gral do des lo ca men to
do tra ba lha dor, sem des con tos, mes mo que pre vis tos
na le gis la ção lo cal.

Art. 7º O po der con ce den te fi xa rá as san ções a
se rem apli ca das à em pre sa ope ra do ra que co mer ci a -
li zar o vale di re ta men te ou atra vés de de le ga ção, no
caso de fal ta ou in su fi ciên cia de es to que de va -
les-trans por te ne ces sá ri os ao aten di men to da de -
man da e ao fun ci o na men to do sis te ma.

Art. 8º Fi cam res guar da dos os di re i tos ad qui ri -
dos do tra ba lha dor, se su pe ri o res aos ins ti tu í dos nes -
ta lei, ve da da a cu mu la ção de van ta gens.

Art. 9º Asse gu ram-se os be ne fí ci os des ta lei ao
em pre ga dor que pro por ci o nar, por me i os pró pri os ou
con tra ta dos, em ve í cu los ade qua dos ao trans por te
co le ti vo, o des lo ca men to in te gral de seus tra ba lha do -
res.

Art. 10. Os va les-trans por te an te ri o res per dem
sua va li da de de cor ri dos 30 (trin ta) dias da data de re -
a jus te ta ri fá rio.

Art. 11. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre -
sen te lei no pra zo de 45 (qua ren ta e cin co) dias.

Art. 12. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 13. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 16 de de zem bro de 1985; 164º da Inde -
pen dên cia e 97º da Re pú bli ca. – JOSÉ SARNEY –
Affon so Ca mar go.

(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.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 2001
(Nº 5.805/2001, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei
nº 6.932, de 7 de ju lho de 1991, al te ra as 
ta be las de ven ci men to bá si co dos pro -
fes so res do en si no de 3º grau e dos
pro fes so res de 1º e 2º gra us, in te gran -
tes dos qua dros de pes so al das ins ti tu i -
ções fe de ra is de en si no, e al te ra dis po -
si ti vos da Lei nº 10.187, de 12 de fe ve re -
i ro de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de

ju lho de 1981, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 4º Ao mé di co re si den te será as -
se gu ra da bol sa no va lor cor res pon den te a
oi ten ta e cin co por cen to do ven ci men to bá -
si co fi xa do para os car gos de ní vel su pe ri or
po si ci o na dos no pa drão I da clas se A do
Ane xo da Lei nº 10.302, de 31 de ou tu bro de 
2001, em re gi me de qua ren ta ho ras se ma -
na is, acres ci do de adi ci o nal no per cen tu al
de cen to e doze vir gu la zero nove por cen to, 
por re gi me es pe ci al de tre i na men to em ser -
vi ço de ses sen ta ho ras se ma na is.

................................................"(NR)

Art. 2º A al te ra ção de ter mi na da pelo art. 1º terá
efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002,
fi can do as se gu ra do ao mé di co re si den te, ex clu si va -
men te nos me ses de de zem bro de 2001 e ja ne i ro de
2002, o pa ga men to da bol sa nos va lo res vi gen tes em
30 de no vem bro de 2001, acres ci do de bol sa ex tra or -
di ná ria nos va lo res de R$400,00 e C$100,00, res pec -
ti va men te.

Art. 3º As ta be las de ven ci men to bá si co dos
pro fes so res do en si no de 3º grau e dos pro fes so -
res de 1º e 2º gra us in te gran tes dos qua dros de
pes so al das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no pas -
sam a ser as cons tan tes do Ane xo I, a par tir de 1º
de fe ve re i ro de 2002.



Art. 4º O Ane xo II da Lei nº 10.187, de 12 de fe -
ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com as al te ra ções
cons tan tes do Ane xo II des ta lei, a par tir de 10 de fe -
ve re i ro de 2002.

Art. 5º O § 2º do art. 1º da Lei nº 10.197, de 12 de 
fe ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

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

§ 2º O li mi te glo bal de pon tu a ção
men sal cor res pon de rá, em cada ins ti tu i -
ção, a oi ten ta ve zes o nú me ro de pro fes -
so res, e sem pre que a ins ti tu i ção de en -
si no ul tra pas sar o li mi te de pon tu a ção
cor res pon den te a se ten ta e cin co ve zes
o nú me ro de pro fes so res de 1º e 2º gra us 
ati vos, a sua am pli a ção de pen de rá de
au to ri za ção ex pres sa do Mi nis tro de
Esta do da Edu ca ção, me di an te jus ti fi ca ti -
va apre sen ta da pela IFE no seu pla no de 
de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal.

.................................................."(NR)

Art. 6º O art. 1º da Lei nº 10.187, de 12 de fe -
ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te § 3º, re nu me ran do-se os de ma is:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 3º A pon tu a ção atri bu í da a cada pro -

fes sor obe de ce rá a re gu la men to es ta be le ci -
do por cada ins ti tu i ção, que in clu i rá, obri ga -
to ri a men te, a car ga ho rá ria se ma nal, e a
ava li a ção das ati vi da des de en si no obe de -
ce rá a cri té ri os quan ti ta ti vos, man ten do-se
os cri té ri os qua li ta ti vos para a par ti ci pa ção
dos do cen tes em pro gra mas e pro je tos de
in te res se ins ti tu ci o nal.

....................................................."(NR)

Art. 7º O § 7º do art. 1º, o pa rá gra fo úni co do
art. 4º, e o art. 5º da Lei nº 10.187, de 2001, pas sam 
a vi go rar com as se guin tes al te ra ções, com efe i tos

fi nan ce i ros a par tir a par tir de 1º de fe ve re i ro de
2002:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 7º Para fins de cál cu lo da Gra ti fi ca -

ção nos me ses de fé ri as do ser vi dor ou dos
alu nos, será con si de ra da a pon tu a ção mé -
dia al can ça da na ava li a ção do ano ci vil ime -
di a ta men te an te ri or." (NR)

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

Pa rá gra fo úni co. O pro fes sor que se
en con tre nas si tu a ções pre vis tas nos in ci -
sos II ou III po de rá op tar pela per cep ção
da Gra ti fi ca ção com base na sua pon tu a -
ção efe ti va men te al can ça da, caso a pos -
sua." (NR)

“Art. 5º A Gra ti fi ca ção de que tra ta esta 
Lei in te gra rá os pro ven tos da apo sen ta do ria
e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos
úl ti mos vin te e qua tro me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a ses sen ta
por cen to do li mi te má xi mo fi xa do no § 1º do 
art. 1º, quan do per ce bi da por pe río do in fe ri -
or a vin te e qua tro me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e
às pen sões exis ten tes quan do da vi gên cia
des ta lei apli ca-se o dis pos to no in ci so II
des te ar ti go." (NR)

Art. 8º So bre os va lo res das ta be las cons tan -
tes dos Ane xos I e II des ta lei in ci di rá qual quer ín di -
ce con ce di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra -
ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is en tre 30 de no -
vem bro de 2001 e 31 de ja ne i ro de 2002, ve da da
qual quer de du ção pro ve ni en te de pos te ri or re vi são
ge ral e anu al da re mu ne ra ção.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put terá
efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de fe ve re i ro de
2002.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 10. Fi cam re vo ga das as Leis nºs 8.138, de
29 de de zem bro de 1990 e 8.725, de 5 de no vem bro
de 1993.





  PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 5.805, DE 2001

Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei
nº 6.932, de 7 de ju lho de 1981, al te ra as
ta be las de ven ci men to bá si co dos pro -
fes so res do en si no de 3º grau e dos pro -
fes so res de 1º e 2º gra us, in te gran tes
dos qua dros de pes so al das ins ti tu i ções 
fe de ra is de en si no, e al te ra dis po si ti vos
da Lei nº 10.187, de 12 de fe ve re i ro de
2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de ju lho
de 1981, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º Ao mé di co re si den te será as -
se gu ra da bol sa no va lor cor res pon den te a
oi ten ta e cin co por cen to do ven ci men to bá -
si co fi xa do para os car gos de ní vel su pe ri -
or po si ci o na dos no pa drão I da clas se A
do Ane xo da Lei nº 10.302, de 31 de ou tu -
bro de 2001, em re gi me de qua ren ta ho ras 
se ma na is, acres ci do de adi ci o nal no per -
cen tu al de cen to e doze vír gu la zero nove
por cen to, por re gi me es pe ci al de tre i na -
men to em ser vi ço de ses sen ta ho ras se ma -
na is.” (NR)

Art. 2º A al te ra ção de ter mi na da pelo art. 1º terá
efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 12 de fe ve re i ro de
2002, fi can do as se gu ra do ao mé di co re si den te, ex -
clu si va men te nos me ses de de zem bro de 2001 e ja -
ne i ro de 2002, o pa ga men to de bol sa ex tra or di ná ria
nos va lo res de R$400,00 e R$100,00, res pec ti va -
men te.

Art. 3º As ta be las de ven ci men to bá si co dos
pro fes so res do en si no de 3º grau e dos pro fes so res
de 1º e 2º gra us in te gran tes dos qua dros de pes so al
das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no pas sam a ser as
cons tan tes do Ane xo I, a par tir de 1º de fe ve re i ro de
2002.

Art. 4º O Ane xo II da Lei nº 10.187, de 12 de fe -
ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com as al te ra ções
cons tan tes do Ane xo II des ta lei, a par tir de 1º de fe ve -
re i ro de 2002.

Art. 5º O § 7º do art. 1º, o pa rá gra fo úni co do art.
4º, e o art. 5º da Lei nº 10.187, de 2001, pas sam a vi -
go rar, a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002. com as se -
guin tes al te ra ções:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 7º Para fins de cál cu lo da gra ti fi ca -

ção nos me ses de fé ri as do ser vi dor ou dos
alu nos, será con si de ra da a pon tu a ção mé -
dia al can ça da na ava li a ção do ano ci vil ime -
di a ta men te an te ri or." (NR)

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. O pro fes sor que se

en con tre nas si tu a ções pre vis tas nos in ci sos 
II ou III po de rá op tar pela per cep ção da Gra -
ti fi ca ção com base na sua pon tu a ção efe ti -
va men te al can ça da, caso a pos sua." (NR)

“Art. 5º A Gra ti fi ca ção de que tra ta esta 
lei in te gra rá os pro ven tos da apo sen ta do ria
e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos
úl ti mos vin te e qua tro me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a ses sen ta
por cen to do li mi te má xi mo fi xa do no § 1º do 
art. 1º, quan do per ce bi da por pe río do in fe ri -
or a vin te e qua tro me ses.

Pa rá gra fo úni co. Às apo sen ta do ri as e
às pen sões exis ten tes quan do da vi gên cia
des ta Lei apli ca-se o dis pos to no in ci so II
des te ar ti go." (NR)

Art. 6º So bre os va lo res das ta be las cons tan -
tes dos Ane xos I e II des ta lei in ci di rá qual quer ín di -
ce con ce di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra -
ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is en tre 30 de no -
vem bro de 2001 e 31 de ja ne i ro de 2002.

Pa rá gra fo úni co. Os efe i tos fi nan ce i ros do dis -
pos to no ca put vi go ra rão a par tir de 1º de fe ve re i ro de 
2002.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 8º Fi cam re vo ga das as Leis nº 8.725, de 5
de no vem bro de 1993 e 8.138, de 28 de de zem bro de
1990, a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002.





MEN SA GEM Nº 1.304, 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 Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão e da Edu ca ção, o tex to do pro je -
to de lei que “Dá nova re da ção ao a 4º da Lei nº 6.932, 
de 7 de ju lho de 1981, al te ra as ta be las de ven ci men -
to bá si co dos pro fes so res do en si no de 3º grau e dos
pro fes so res de 1º e 2º gra us, in te gran tes dos qua dros
de pes so al das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no, e al te -
ra dis po si ti vos da Lei nº 10.187, de 12 de fe ve re i ro de
2001".

Bra sí lia, 3 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Inter mi nis te ri al nº 465/MP/MEC

Bra sí lia, 3 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à su pe ri or de li be ra ção de Vos sa

Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei que dá nova re da -
ção ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de ju lho de 1981,
al te ra as ta be las de ven ci men to bá si co dos pro fes so -
res de en si no de 3º grau e dos pro fes so res de lº e 2º
gra us, in te gran tes dos qua dros de pes so al das ins ti tu -
i ções fe de ra is de en si no, e al te ra dis po si ti vos da Lei
nº 10.187, de 12 de fe ve re i ro de 2001".

2. A pri me i ra al te ra ção pro pos ta tem como ob je -
ti vo atu a li zar o va lor da bol sa as se gu ra da ao mé di co
re si den te. Sua com po si ção e a sis te má ti ca usa da
para cál cu lo se rão man ti da. No en tan to, é pro pos ta a
mu dan ça da ta be la de re fe rên cia, que de i xa de ser a
do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos (PCC), atu al -
men te uti li za da, e pas sa a ser a do Pla no Úni co de
Clas si fi ca ção de Car gos em Empre gos (PUCRCE). A
vin cu la ção é mais ade qua da, na me di da em que o
PUCRCE é o Pla no onde es tão en qua dra dos os ser -
vi do res das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no e a Re si -
dên cia Mé di ca é um pro gra ma de tre i na men to em
ser vi ço que se re la ci o na di re ta men te ao bi nô mio en -
si no-apren di za gem.

3. O ob je ti vo é de que a re mu ne ra ção do mé di co 
re si den te con ti nue a com por-se de duas par ce las:
uma cor res pon den te a oi ten ta e cin co por cen to da re -
mu ne ra ção fi xa da para car gos de ní vel su pe ri or, pa -
drão I da clas se A, em re gi me de qua ren ta ho ras se -
ma na is de tra ba lho, cons tan te da ta be la do PUCRCE; 
a ou tra, a ser man ti da como um adi ci o nal por re gi me
es pe ci al de tre i na men to ao ser vi ço de ses sen ta ho ras 
se ma na is, terá, de con for mi da de com a pro pos ta, o

per cen tu al de cal cu lo in ci den te so bre a pri me i ra par -
ce la ele va do de 100% para 112,09%, fi can do seu va -
lor fi nal em R$1.459,59.

4. Esta mu dan ça está pro pos ta para en trar em
vi gor a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002. To da via, ex -
clu si va men te nos me ses de de zem bro de 2001 e ja -
ne i ro de 2002, está sen do as se gu ra do aos mé di cos
re si den tes uma bol sa ex tra or di ná ria no va lor de
R$400,00 e R$100,00, res pec ti va men te.

5. Estas me di das re sul tam em re per cus são fi -
nan ce i ra para o ano de 2001 da or dem de R$2,6 mi -
lhões. Para o ano de 2002 e sub se qüen tes, a re per -
cus são fi nan ce i ra de ve rá ser de R$24,8 mi lhões e
R$26,5 mi lhões, res pec ti va men te.

6. A se gun da al te ra ção pro pos ta diz res pe i to à
re vi são das ta be las de ven ci men tos bá si cos dos do -
cen tes das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no, que vêm
re a li zan do enor mes es for ços no sen ti do da ex pan são
de ofer ta de va gas e da me lho ria do flu xo de alu nos
em seus cur sos e, ao mes mo tem po, en fren tan do os
pro ble mas re sul tan tes das no vas exi gên ci as qua li ta ti -
vas in tro du zi das no pro ces so de ex pan são do en si no
su pe ri or no se tor pri va do, que tem en se ja do a mi gra -
ção de qua dros das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no
para ins ti tu i ções pri va das.

7. Após am plas e exa us ti vas dis cus sões en vol -
ven do as co mu ni da des aca dê mi cas e ins ti tu i ções
par la men ta res, acor da ram as par tes em ata car o pro -
ble ma por in ter mé dio da cor re ção das ta be las de ven -
ci men to bá si co atri bu í das aos do cen tes in te gran tes
dos qua dros de pes so al das ins ti tu i ções fe de ra is de
en si no.

8. A ter ce i ra al te ra ção tra ta da apro xi ma ção dos
va lo res atri bu í dos à Gra ti fi ca ção de Incen ti vo à Do -
cên cia – GID, de vi da aos Pro fes so res de 1º e 2º Gra -
us, aos va lo res da Gra ti fi ca ção de Esti mu lo à De cên -
cia – GED, pa gos aos Pro fes so res de 3º Grau por ta -
do res dos tí tu los de mes tra do e dou to ra do.

9. Tal pro vi dên cia visa a es ti mu lar a per ma nên -
cia de qua dros mais qua li fi ca dos nas ins ti tu i ções fe -
de ra is de en si no, es pe ci al men te nos Cen tros Fe de ra -
is de Edu ca ção Tec no ló gi ca, sen do as sim de todo
opor tu na, a ele va ção dos va lo res atri bu í dos a cada
pon to ob ti do pe los Pro fes so res de 1º e 2º Gra us por -
ta do res do tí tu lo de dou to ra do ou mes tra do.

10. Adi ci o nal men te, são pro pos tos pe que nos
aper fe i ço a men tos na le gis la ção que rege a GID, qua -
is se jam a uti li za ção da mé dia de pon tu a ção au fe ri da
pelo pro fes sor na ava li a ção do ano ci vil ime di a ta men -
te an te ri or, para o cál cu lo da GID re fe ren te aos me ses 
de fé ri as, e a in tro du ção da pos si bi li da de de ava li a ção 



do pro fes sor afas ta do para qua li fi ca ção, des de que
au fi ra pon tu a ção.

11. Fi nal men te, o pre sen te Pro je to de Lei bus ca
cor ri gir uma dis tor ção no que diz res pe i to à in cor po ra -
ção da GID aos pro ven tos da apo sen ta do ria e às pen -
sões, já exis ten tes à épo ca de sua cri a ção ou da que -
les ser vi do res que não a te nham per ce bi do por pe río -
do igual ou su pe ri or a vin te e qua tro me ses, pos si bi li -
tan do que esta Gra ti fi ca ção seja es ten di da a es ses
be ne fi ciá ri os no va lor cor res pon den te a ses sen ta por
cen to do li mi te má xi mo de pon tu a ção re fe ren te ao re -
gi me de tra ba lho e ti tu la ção do do cen te ori gi ná rio do
pro ven to ou pen são, quan do na ati va.

12. A des pe sa anu al de cor ren te das pro po si -
ções re la ti vas aos do cen tes está es ti ma da em
R$366,0 mi lhões, em 2002, e, nos exer ci dos sub se -
qüen tes em R$462,4 mi lhões.

13. De acor do com o art. 32 da Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as para 2002 – LDO-2002, foi cons ti tu í da 
re ser va de con tin gên cia adi ci o nal, equi va len te a um
por cen to da Re ce i ta Lí qui da, no va lor de R$1.864,8
mi lhões, para alo ca ção pelo Po der Le gis la ti vo du ran -
te o pro ces so de aná li se da pro pos ta or ça men tá ria.
Assim, está sen do pro pos ta a des ti na ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, de par te da re fe ri da re ser va, para
aten der, via emen da ao PLO-2002, a es sas des pe sas 
adi ci o na is de pes so al, no mon tan te equi va len te a
R$366 mi lhões.

14. Do to tal do im pac to nas des pe sas com pes -
so al e en car gos, R$19,1 mi lhões cor res pon dem à
con tri bu i ção da União ao Pla no de Se gu ri da de So ci al
do Ser vi dor Pú bli co, que se re fle te em au men to de re -
ce i ta.

15. Qu an to às des pe sas com ou tros cus te i os e
ca pi tal, cons tam de do ta ções es pe cí fi cas no Orça -
men to Ge ral da União.

16. Cabe res sal tar que tal so lu ção pre ser va a
meta de su pe rá vit pri má rio do Go ver no Fe de ral, ten -
do em vis ta que, para efe i to de apu ra ção do re sul ta do
fis cal, con for me de ter mi na o art. 32 da LDO-2002,
mes mo que não te nha sido pro gra ma do no
PLO-2002, o cons tan te da pro pos ta foi con si de ra do
como des pe sa pri má ria.

17. Assim, o aten di men to ao dis pos to nos arts.
l6 e 17 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal se dará me -
di an te a ab sor ção pela mar gem lí qui da de ex pan são
das des pe sas con ti nu a das para o exer cí cio de 2002,
da or dem de R$3,2 bi lhões, con for me de mons tra do
nos Ane xos à LDO-2002 e ao PLO-2002.

18. Nos exer cí ci os de 2003 e sub se qüen tes, a
des pe sa to tal es ti ma da em R$428,9 mi lhões re pre -
sen ta rá acrés ci mo de R$38,2 mi lhões em re la ção a
2002, mon tan te que re du zi rá a mar gem lí qui da de ex -
pan são para des pe sas de ca rá ter con ti nu a do da que -

les exer cí ci os, o que se mos tra com pa tí vel com o au -
men to de re ce i ta de cor ren te do cres ci men to real da
eco no mia pre vis to, con for me de mons tra a sé rie his tó -
ri ca re la ti va à am pli a ção da base de ar re ca da ção nos
úl ti mos anos.

19. Ten do em vis ta que a pro pos ta ora apre sen -
ta da am pa ra-se em am plo acor do ce le bra do com a in -
ter me di a ção de re pre sen tan tes do Con gres so Na ci o -
nal, o en ca mi nha men to do pre sen te Pro je to de Lei
de ve rá im pli car a re ti ra da do Pro je to de Lei nº 5.703,
de 2001, atu al men te em tra mi ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

20. Estas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões
que en vol vem a ma té ria e jus ti fi cam a pre sen te pro -
pos ta que ora sub me te mos à ele va da apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia.

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 –
Pa u lo Re na to Sou za, Mi nis tro de Esta do da Edu ca -
ção.

MENSAGEM Nº 1.307, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Em adi ta men to à Men sa gem nº 1.304, de 3 de

de zem bro de 2001, en ca mi nho a Vos sas Exce lên ci as
al te ra ções ao Pro je to de Lei nº 5.805, de 2001, que
“Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de ju -
lho de 1981, al te ra as ta be las de ven ci men to bá si co
dos pro fes so res do en si no 3º grau e dos pro fes so res
de 1º e 2º gra us, in te gran tes dos qua dros de pes so al
das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no, e al te ra dis po si ti -
vos da Lei nº 10.187, de 12 de fe ve re i ro de 2001".

Bra sí lia, 5 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so. 

EM Inter mi nis te ri al Nº 465/MP/MEC

Bra sí lia, 3 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à su pe ri or de li be ra ção de Vos sa

Exce lên cia o ane xo tex to de Pro je to de Lei que re ti fi ca 
o Pro je to de Lei nº 5.805, de 2001, en ca mi nha do ao
Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio da Men sa gem nº
1.304, de 3 de de zem bro de 2001, pu bli ca da no Diá -
rio Ofi ci al da União de 4 de de zem bro de 2001, que
“Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de ju -
lho de 1981, al te ra as ta be las de ven ci men to bá si co
dos pro fes so res de en si no de 3º grau e dos pro fes so -
res de 1º e 2º gra us, in te gran tes dos qua dros de pes -
so al das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no, e al te ra dis -
po si ti vos da Lei nº 10.187, de 12 de fe ve re i ro de
2001".



2. A pri me i ra me di da pro pos ta tem como ob je ti -
vo atu a li zar o va lor da bol sa as se gu ra da ao mé di co
re si den te. Sua com po si ção e a sis te má ti ca usa da
para cál cu lo se rão man ti das. No en tan to, é pro pos ta a 
mu dan ça da ta be la de re fe rên cia, que de i xa de ser a
do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos (PCC), atu al -
men te uti li za da, e pas sa a ser a do Pla no Úni co de
Clas si fi ca ção de Car gos em Empre gos (PUCRCE). A
vin cu la ção é mais ade qua da, na me di da em que o
PUCRCE é o Pla no onde es tão en qua dra dos os ser -
vi do res das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no e a Re si -
dên cia Mé di ca é um pro gra ma de tre i na men to em
ser vi ço que se re la ci o na di re ta men te ao bi nô mio en -
si no -apren di za gem.

3. O ob je ti vo é de que a re mu ne ra ção do mé di co 
re si den te con ti nue a com por-se de duas par ce las:
uma cor res pon den te a oi ten ta e cin co por cen to da re -
mu ne ra ção fi xa da para car gos de ní vel su pe ri or, pa -
drão I da clas se A, em re gi me de qua ren ta ho ras se -
ma na is de tra ba lho, cons tan te da ta be la do PUCRCE; 
a ou tra, a ser man ti da como um adi ci o nal por re gi me
es pe ci al de tre i na men to em ser vi ço de ses sen ta ho -
ras se ma na is, terá, de con for mi da de com a pro pos ta,
o per cen tu al de cál cu lo in ci den te so bre a pri me i ra
par ce la ele va do de 100% para 112,09%, fi can do seu
va lor fi nal em R$1.459,59.

4. Esta pro pos ta en tra rá em vi gor a par tir de 1º
de fe ve re i ro de 2002. To da via, ex clu si va men te nos
me ses de de zem bro de 2001 e ja ne i ro de 2002, está
sen do as se gu ra do aos mé di cos re si den tes uma bol sa 
ex tra or di ná ria no va lor de R$400,00 e R$100,00,  res -
pec ti va men te.

5. Tais pro pos tas re sul tam em re per cus são fi -
nan ce i ra para o ano de 2001 da or dem de R$2,6 mi -
lhões. Para o ano de 2002 e sub se qüen tes, a re per -
cus são fi nan ce i ra de ve rá ser de RS24,8 mi lhões e
R$26,5 mi lhões, res pec ti va men te.

6. A se gun da me di da diz res pe i to à re vi são das
ta be las de ven ci men tos bá si cos dos do cen tes das
ins ti tu i ções fe de ra is de en si no, que vem re a li zan do
enor mes es for ços no sen ti do da ex pan são da ofer ta
de va gas e da me lho ria do flu xo de alu nos em seus
cur sos e, ao mes mo tem po, en fren tan do os pro ble -
mas re sul tan tes das no vas exi gên ci as qua li ta ti vas in -
tro du zi das no pro ces so de ex pan são do en si no su pe -
ri or no se tor pri va do, que tem en se ja do a mi gra ção de 
qua dros das ins ti tu i ções fe de ra is de en si no para ins ti -
tu i ções pri va das.

7. Após am plas e exa us ti vas dis cus sões en vol -
ven do as co mu ni da des aca dê mi cas e ins ti tu i ções
par la men ta res, acor da ram as par tes em ata car o pro -
ble ma por in ter mé dio da cor re ção das ta be las de ven -

ci men to bá si co atri bu í das aos do cen tes in te gran tes
dos qua dros de pes so al das ins ti tu i ções fe de ra is de
en si no.

8. A ter ce i ra me di da tra ta da apro xi ma ção dos
va lo res atri bu í dos à Gra ti fi ca ção de Incen ti vo à Do -
cên cia – GID, de vi da aos Pro fes so res de lº e 2º Gra us, 
aos va lo res da Gra ti fi ca ção de Estí mu lo à Do cên cia –
GED, pa gos aos Pro fes so res de 3º Grau por ta do res
dos tí tu los de mes tra do e dou to ra do.

9. Tal pro vi dên cia visa a es ti mu lar a per ma nên -
cia de qua dros mais qua li fi ca dos nas ins ti tu i ções fe -
de ra is de en si no, es pe ci al men te nos Cen tros Fe de ra -
is de Edu ca ção Tec no ló gi ca, sen do as sim de todo
opor tu na, a ele va ção dos va lo res atri bu í dos a cada
pon to ob ti do pe los Pro fes so res de 1º e 2º Gra us por -
ta do res do tí tu lo de dou to ra do ou mes tra do.

10. Adi ci o nal men te, são pro pos tas pe que nos
aper fe i ço a men tos na le gis la ção que rege a GID, qua -
is se jam a uti li za ção da mé dia de pon tu a ção au fe ri da
pelo pro fes sor na ava li a ção do ano ci vil ime di a ta men -
te an te ri or, para o cál cu lo da GID  re fe ren te aos me -
ses de fé ri as, e a in tro du ção da pos si bi li da de de ava li -
a ção do pro fes sor afas ta do para qua li fi ca ção, des de
que au fi ra pon tu a ção.

11. Fi nal men te, o pre sen te Pro je to de Lei tra ta
da in cor po ra ção da GID aos pro ven tos da apo sen ta -
do ria e às pen sões, já exis ten tes à épo ca de sua cri a -
ção ou da que les ser vi do res que não a te nham per ce -
bi do por pe río do igual ou su pe ri or a vin te e qua tro me -
ses, pos si bi li tan do que esta Gra ti fi ca ção seja es ten di -
da a es ses be ne fi ciá ri os no va lor cor res pon den te a
ses sen ta por cen to do li mi te má xi mo de pon tu a ção re -
fe ren te ao re gi me de tra ba lho e ti tu la ção do do cen te
ori gi ná rio do pro ven to ou pen são, quan do na ati va.

12. A des pe sa anu al de cor ren te das pro po si -
ções re la ti vas aos do cen tes está es ti ma da em
R$380,3 mi lhões, em 2002, e, nos exer cí ci os sub se -
qüen tes, em R$417,7 mi lhões.

13. De acor do com o art. 32 da Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as para 2002-LDO-2002, foi cons ti tu í da
re ser va de con tin gên cia adi ci o nal, equi va len te a um
por cen to da Re ce i ta Lí qui da, no va lor de R$1.864,8
mi lhões, para alo ca ção pelo Po der Le gis la ti vo du ran -
te o pro ces so de aná li se da pro pos ta or ça men tá ria.
Assim, está sen do pro pos ta a des ti na ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, de par te da re fe ri da re ser va, para
aten der, via emen da ao PLO-2002, a es sas des pe sas 
adi ci o na is de pes so al, no mon tan te equi va len te a
R$380,3 mi lhões.

14. Do to tal do im pac to nas des pe sas com pes -
so al e en car gos, R$21,6 mi lhões cor res pon dem à
con tri bu i ção da União ao Pla no de Se gu ri da de So ci al



do Ser vi dor Pú bli co, que se re fle te em au men to de re -
ce i ta.

15. Qu an to às des pe sas com ou tros cus te i os e
ca pi tal, já con tam de do ta ções es pe cí fi ca no Orça -
men to Ge ral da União.

16. Cabe res sal tar que tal so lu ção pre ser va a
meta de su pe rá vit pri má rio do Go ver no fe de ral, ten do
em vis ta que, para efe i to de apu ra ção do re sul ta do fis -
cal, con for me de ter mi na o art. 32 da LDO-2002, mes -
mo que não te nha sido pro gra ma do no PLO-2002, o
adi ci o nal da re ser va de con tin gên cia cons tan te da
pro pos ta foi con si de ra do como des pe sa pri má ria.

17. Assim, o aten di men to ao dis pos to nos arts.
16 e 17 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal se dará
me di an te a ab sor ção pela mar gem lí qui da de ex pan -
são das des pe sas con ti nu a das para o exer cí cio de
2002, da or dem de R$3,2 bi lhões, con for me de mons -
tra do nos Ane xos à LDO-2002 e ao PLO-2002.

18. Nos exer cí ci os de 2003 e sub se qüen tes, a
des pe sa to tal es ti ma da em  R$444,2 mi lhões re pre sen -
ta rá acrés ci mo de R$39,1 mi lhões em re la ção a 2002,
mon tan te que re du zi rá a mar gem lí qui da de ex pan são
para des pe sas de ca rá ter con ti nu a do da que les exer cí ci -
os, o que se mos tra com pa tí vel com o au men to de re ce i -
ta de cor ren te do cres ci men to real da eco no mia pre vis to,
con for me de mons tra a sé rie his tó ri ca re la ti va à am pli a -
ção da base de ar re ca da ção nos úl ti mos anos.

19. Ten do em vis ta que o tex to ora apre sen ta do
am pa ra-se em am plo acor do ce le bra do com a in ter me di -
a ção de re pre sen tan tes do Con gres so Na ci o nal, o en ca -
mi nha men to do pre sen te Pro je to de Lei de ve rá im pli car a 
re ti fi ca ção do Pro je to de Lei nº 5.805, de 2001, atu al men -
te em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

20. Estas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões
que en vol vem a ma té ria e jus ti fi cam a pre sen te pro -
pos ta que ora sub me te mos à ele va da apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia.

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 – Pa u lo
Re na to Sou za, Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção.

PROJETO DE LEI Nº

Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº
6.932, de 7 de ju lho de 1981, al te ra as ta -
be las de ven ci men to bá si co dos pro fes -
so res do en si no de 3º grau e dos pro fes -
so res de 1º e 2º gra us in te gran tes dos
qua dros de pes so al das ins ti tu i ções fe -
de ra is de en si no, e al te ra dis po si ti vos da
Lei nº 10.187, de 12 de fe ve re i ro de 2001.

Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de ju lho de
1981, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º Ao mé di co re si den te será as se -
gu ra da bol sa no va lor cor res pon den te a oi -
ten ta e cin co por cen to do ven ci men to bá si co 
fi xa do para os car gos de ní vel su pe ri or po si -
ci o na dos no pa drão I da clas se A do Ane xo
da Lei nº 10.302, de 31 de ou tu bro de 2001,
em re gi me de qua ren ta ho ras se ma na is,
acres ci do de adi ci o nal no per cen tu al de cen -
to e doze vír gu la zero nove por cen to, por re -
gi me es pe ci al de tre i na men to em ser vi ço de
ses sen ta ho ras se ma na is.” (NR)

Art. 2º A al te ra ção de ter mi na da pelo
art. 1º terá efe i tos fi nan ce i ros a par tir de 1º
de fe ve re i ro de 2002, fi can do as se gu ra do ao 
mé di co re si den te, ex clu si va men te nos me -
ses de de zem bro de 2001 e ja ne i ro de
2002, o pa ga men to da bol sa nos va lo res vi -
gen tes em 30 de no vem bro de 2001, acres -
ci do de bol sa ex tra or di ná ria nos va lo res de
R$400,00 e R$100,00, res pec ti va men te.

Art. 3º As ta be las de ven ci men to bá si co 
dos pro fes so res do en si no de 3º grau e dos
pro fes so res de 1º e 2º gra us in te gran tes dos
qua dros de pes so al das ins ti tu i ções fe de ra is
de en si no pas sam a ser as cons tan tes do
Ane xo I, a par tir de lº de fe ve re i ro de 2002.

Art. 4º O Ane xo II da Lei nº 10.187, de
12 de fe ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar
com as al te ra ções cons tan tes do Ane xo II
des ta Lei, a par tir de lº de fe ve re i ro de 2002.

Art 5º O § 7º do art. 1º, o pa rá gra fo
úni co do art. 4º, e o art. 5º da Lei nº 10.187,
de 2001, pas sam a vi go rar com as se guin -
tes al te ra ções, com efe i tos fi nan ce i ros a
par tir de 12 de fe ve re i ro de 2002:

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

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

§ 7º Para fins de cál cu lo da Gra ti fi ca -
ção nos me ses de fé ri as do ser vi dor ou dos
alu nos, será con si de ra da a pon tu a ção mé -
dia al can ça da na ava li a ção do ano ci vil ime -
di a ta men te an te ri or." (NR)

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

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

Pa rá gra fo úni co. O pro fes sor que se
en con tre nas si tu a ções pre vis tas nos in ci sos 
II ou III po de rá op tar pela per cep ção da Gra -
ti fi ca ção com base na sua pon tu a ção efe ti -
va men te al can ça da, caso a pos sua." (NR)



“Art. 5º A Gra ti fi ca ção de que tra ta esta 
Lei in te gra rá os pro ven tos da apo sen ta do ria
e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos
úl ti mos vin te e qua tro me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a ses sen ta
por cen to do li mi te má xi mo fi xa do no § lº do
art. 1º, quan do per ce bi da por pe río do in fe ri -
or a vin te e qua tro me ses.

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e
às pen sões exis ten tes quan do da vi gên cia
des ta lei apli ca-se o dis pos to no in ci so II
des te ar ti go." (NR)

Art. 6º So bre os va lo res das ta be las cons tan tes
dos Ane xos I e II des ta Lei in ci di rá qual quer ín di ce
con ce di do a tí tu lo de re vi são ge ral da re mu ne ra ção
dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is en tre 30 de no vem -
bro de 2001 e 31 de ja ne i ro de 2002.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put terá efe i -
tos fi nan ce i ros a par tir de 1º de fe ve re i ro de 2002.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 8º  Fi cam re vo ga das as Leis nºs 8.138, de
28 de de zem bro de 1990 e nº 8.725, de 5 de no vem -
bro de 1993.



LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.932, DE 7 DE JULHO DE 1981

Dis põe so bre as ati vi da des do mé di -
co re si den te, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art 1º A Re si dên cia Mé di ca cons ti tui mo da li da -
de de en si no de pós-gra du a ção, des ti na da a mé di -
cos, sob a for ma de cur sos de es pe ci a li za ção, ca rac -
te ri za da por tre i na men to em ser vi ço, fun ci o nan do sob 
a res pon sa bi li da de de ins ti tu i ções de sa ú de, uni ver si -
tá ri as ou não, sob a ori en ta ção de pro fis si o na is mé di -
cos de ele va da qua li fi ca ção éti ca e pro fis si o nal.

§ 1º As ins ti tu i ções de sa ú de de que tra ta este
ar ti go so men te po de rão ofe re cer pro gra mas de Re si -
dên cia Mé di ca de po is de cre den ci a das pela Co mis -
são Na ci o nal de Re si dên cia Mé di ca

§ 2º É ve da do o uso da ex pres são “re si dên cia
mé di ca” para de sig nar qual quer pro gra ma de tre i na -
men to mé di co que não te nha sido apro va do pela Co -
mis são Na ci o nal de Re si dên cia Mé di ca
....................................................................................

Art 4º Ao mé di co re si den te será as se gu ra da bol -
sa de es tu do no va lor cor res pon den te a oi ten ta e cin -
co por cen to da re mu ne ra ção atri bu í da ao ser vi dor
ocu pan te do car go de mé di co, clas se D, pa drão I,
cons tan te da Ta be la de Ven ci men to, Ane xo III, qua ren -
ta ho ras, da Lei nº 8.460, de 17 de se tem bro de 1992,
acres ci do de cem por cen to, por re gi me es pe ci al de
tre i na men to em ser vi ço de ses sen ta ho ras se ma na is.

* Arti go, ”ca put“, com re da ção dada pela Lei nº 
8.725. de 5-11-1993.

* § 1º o mé di co re si den te é fi li a do ao Sis te ma
Pre vi den ciá rio na qua li da de de se gu ra do au tô no mo.

* § 1º com re da ção dada pela Lei nº 8.725, de
28-12-1990

§ 2º Para efe i to do re em bol so pre vis to no art.
69 da Lei nº 3.807, de 26 de agos to de 1960, com
re da ção dada pela Lei nº 5.890, de 8 de ju nho de
1973, com bi na da com o § 1º do art. 1º do De cre -
to-Lei nº 1.910, de 29 de de zem bro de 1981, o va lor
da bol sa re fe ri da nes te ar ti go será acres ci do de
10% (dez por cen to) so bre o sa lá rio-base ao qual
está vin cu la da a con tri bu i ção do mé di co re si den te
em sua qua li da de de se gu ra do au tô no mo do Sis te -
ma Pre vi den ciá rio.

* § 2º com re da ção dada pela Lei nº 8.l38. de
28-12-1990.

§ 3º Para fa zer jus ao acrés ci mo de que tra ta o 
§ 2º des te ar ti go o mé di co re si den te de ve rá com pro -

var, men sal men te, os re co lhi men tos efe ti va dos para
a Pre vi dên cia So ci al.

* § 3º Com re da ção dada pela Lei nº 8 138, de
28-12-1990.

* § 4º As ins ti tu i ções de sa ú de res pon sá ve is por
pro gra mas de re si dên cia mé di ca ofe re ce rão aos re si -
den tes ali men ta ção e mo ra dia no de cor rer do pe río do 
de re si dên cia.

* § 4º com re da ção dada pela Lei nº 8.138, de
28-12-1990.

* § 5º Ao mé di co re si den te fi li a do ao Sis te ma
Pre vi den ciá rio na for ma do § 1º des te ar ti go são as -
se gu ra dos os di re i tos pre vis tos na Lei nº 3.807, de
26 de agos to de 1960, e suas al te ra ções pos te ri o -
res, bem como os de cor ren tes de aci den tes de tra -
ba lho.

* § 5º com re da ção dada pela Lei nº 8.138. de
28-12– 1990.

§ 6º À mé di ca re si den te será as se gu ra da a
con ti nu i da de da bol sa de es tu do du ran te o pe río do
de 4 (qua tro) me ses, quan do ges tan te, de ven do,
po rém, o pe río do da bol sa ser pror ro ga do por igual
tem po para fins de cum pri men to das exi gên ci as
cons tan tes des ta Lei.

* § 6º com re da ção dada pela Lei nº 8.138 de
28-12-1990.

Art 5º Os pro gra mas dos cur sos de Re si dên cia
Mé di ca res pe i ta rão o má xi mo de 60 (ses sen ta) ho -
ras se ma na is, ne las in clu í das um má xi mo de 24
(vin te e qua tro) ho ras de plan tão.

§ 1º mé di co re si den te fará jus a 1 (um) dia de
fol ga se ma nal e a 30 (trin ta) dias con se cu ti vos de
re pou so, por ano de ati vi da de.

§ 2º Os pro gra mas dos cur sos de Re si dên cia
Mé di ca com pre en de rão, no mí mi mo de 10% (dez
por cen to) e num má xi mo de 20% (vin te por cen to)
de sua car ga ho rá ria, ati vi da des teó ri co-prá ti cas,
sob a for ma de ses sões atu a li za das, se mi ná ri os,
cor re la ções clí ni co– pa to ló gi cas ou ou tras, de acor -
do com os pro gra mas pre es ta be le ci dos.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 10.187, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Insti tui a Gra ti fi ca ção de Incen ti vo à
do cên cia e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 2.125-12, de 2001, que o



Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga i hães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º Fica ins ti tu í da, a par tir de 1º de ja ne i ro de
2000, a Gra ti fi ca ção de Incen ti vo à Do cên cia, de vi da
aos ocu pan tes dos car gos efe ti vos de Pro fes sor de lº
e 2º Gra us nas ins ti tu i ções fe de ra is de en si no re la ci o -
na das no Ane xo 1.

§ 1º A Gra ti fi ca ção ins ti tu í da no ca put des te ar -
ti go terá como li mi te má xi mo oi ten ta pon tos por ser vi -
dor, cor res pon den do cada pon to ao va lor es ta be le ci -
do no Ane xo II, obe de ci do o li mi te fi xa do no art. 2º da
Lei nº 8.852, de 4 de fe ve re i ro de 1994.

§ 2º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal cor -
res pon de rá, em cada ins ti tu i ção, a se ten ta e três ve -
zes o nú me ro de pro fes so res de 1º e 2º Gra us ati -
vos, e a pon tu a ção atri bu í da a cada pro fes sor ob -
ser va rá re gu la men to por ela es ta be le ci do, que in clu -
i rá, obri ga to ri a men te, a car ga ho rá ria se ma nal em
sala de aula, o nú me ro de alu nos sob sua res pon sa -
bi li da de, a ava li a ção qua li ta ti va de suas au las e a
par ti ci pa ção em pro gra mas e pro je tos de in te res se
da ins ti tu i ção.

§ 3º É con di ção obri ga tó ria para a atri bu i ção
de pon tu a ção ao pro fes sor de que tra ta esta lei a
pres ta ção de, no mí mi mo, oito ho ras se ma na is de
au las, ad mi tin do-se a re du ção des te li mi te à me -
ta de nas hi pó te ses pre vis tas nas in ci sos II e III do 
art. 4º.

§ 4º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá os re qui -
si tos bá si cos para o re gu la men to de que tra ta o §
2º.

§ 5º As ins ti tu i ções fe de ra is de en si no, cons -
tan tes do Ane xo I des ta lei, da rão co nhe ci men to
pré vio aos res pec ti vos Mi nis té ri os a que se vin cu -
lem dos re gu la men tos re fe ri dos no § 2º e os pu -
bli ca rão no Diá rio Ofi ci al da União, com vi gên cia 
a par tir de trin ta dias da re fe ri da pu bli ca ção.

§ 6º A pe ri o di ci da de da re vi são da pon tu a -
ção dos pro fes so res, nos ter mos do § 2º, não po -
de rá ser su pe ri or a um ano.

§ 7º Para fins de cál cu lo da Gra ti fi ca ção nos
me ses de fé ri as do ser vi dor dor ou dos alu nos,
será con si de ra da a pon tu a ção mé dia al can ça da
nos doze me ses ime di a ta men te an te ri o res à com -
pe tên cia do efe ti vo pa ga men to.

Art. 2º A Gra ti fi ca ção de que tra ta o ar ti go an -
te ri or será paga em con jun to, de for ma não cu mu la -

ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de de que tra ta a
Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de 1992.
....................................................................................

LEI Nº 10.302, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001

Dis pões so bre os ven ci men tos dos
ser vi do res que men ci o na das ins ti tu i -
ções fe de ra is de en si no vin cu la das ao
Mi nis té rio da Edu ca ção, 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, 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 Os ven ci men tos dos car gos e em pre gos
dos ser vi do res téc ni cos ad mi nis tra ti vos e téc ni co-ma -
rí ti mos ati vos e ina ti vos e dos pen si o nis tas das ins ti tu -
i ções fe de ra is de en si no vin cu la das ao Mi nis té rio da
Edu ca ção, de que tra ta a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, res sal va dos os de pro fes sor de 3º grau, de
pro fes sor de 1º e 2º gra us e dos in te gran tes da área
ju rí di ca abran gi dos pela Me di da Pro vi só ria nº
2.229-43 de 6 de se tem bro de 2001, pas sam a ser os
cons tan tes do Ane xo a esta lei a par tir de 1º de ja ne i ro 
de 2002.

Art. 2º O es ta be le ci do no art. 1º apli ca-se tam -
bém aos car gos re dis tri bu í dos para as ins ti tu i ções fe -
de ra is de en si no, bem como aos em pre gos, não en -
qua dra dos no Pla no Úni co de Clas si fi ca ção e Re tri -
bu i ção de Car gos e Empre gos – PUCRCE, até a data
de pu bli ca ção des ta lei.

§ 1º Fi cam en qua dra dos no PUCRCE, apar tir de 
1º de ja ne i ro dá 2002, os ser vi do res ocu pan tes de
car gos efe ti vos de que tra ta o ca put.



§ 2º O en qua dra men to ob ser va rá as nor mas
per ti nen tes ao PUCRCE?

§ 3º A di fe ren ça que se ve ri fi car en tre a re mu ne -
ra ção per ce bi da e aque la a que os ser vi do res pas sa -
rem a fa zer jus após o en qua dra men to será as se gu ra -
da como van ta gem pes so al no mi nal men te iden ti fi ca -
da, a ser ab sor vi da por oca sião do de sen vol vi men to
no car go.

§ 4º A van ta gem pes so al de que tra ta o § 3º es -
ta rá su je i ta ex lu si va men tee à atu a li za ção de cor ren te
de re vi são ge ral da re mu ne ra çao dos ser vi do res pú -
bli cos fe de ra is.
....................................................................................

LEI Nº 8.138, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

Alte ra a re da ção do art. 4º da Lei nº
6.932, de 7 de ju lho de 1981, que dis põe
so bre as ati vi da des do mé di co re si den te
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 O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de ju lho de
1981, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 4º Ao mé di co re si den te será as se gu ra da
bol sa de es tu do no va lor de se ten ta e cin co por cen to
dos ven ci men tos do mé di co do Mi nis té rio da Edu ca -
ção, Ní vel V, acres ci do de um adi ci o nal de cem por
cen to, por re gi me es pe ci al de tre i na men to ao ser vi ço
de ses sen ta ho ras se ma na is.

§ 1º O mé di co re si den te é fi li a do ao Sis te ma
Pre vi den ciá rio na qua li da de de se gu ra do au tô no mo.

§ 2º Para efe i to do re em bol so pre vis to no art. 69
da Lei nº 3.807, de 26 de agos to de 1960, com re da -
ção dada pela Lei nº 5.890, de 8 de ju nho de 1973,

com bi na da com o § 1º do art. 1º do De cre to-Lei nº
1.910, de 29 de de zem bro de 1981, o va lor da bol sa
re fe ri da nes te ar ti go será acres ci do de dez por cen to
so bre o sa lá rio-base ao qual está vin cu la da a con tri -
bu i ção do mé di co re si den te, em sua qua li da de de se -
gu ra do au tô no mo do Sis te ma Pre vi den ciá rio.

§ 3º Para fa zer jus ao acrés ci mo de que tra ta o §
2º des te ar ti go o mé di co re si den te de ve rá com pro var,
men sal men te, os re co lhi men tos efe ti va dos para a
Pre vi dên cia So ci al.

§ 4º As ins ti tu i ções de sa ú de res pon sá ve is por
pro gra mas de re si dên cia mé di ca ofe re ce rão aos re si -
den tes ali men ta ção e mo ra dia no de cor rer do pe río do 
do re si dên cia.

§ 5º Ao mé di co re si den te fi li a do ao Sis te ma Pre -
vi den ciá rio na for ma do § 1º des te ar ti go são as se gu -
ra dos aos di re i tos pre vis tos na Lei nº 3.807, de 26 de
agos to de 1960 e suas al te ra ções pos te ri o res, bem
como os de cor ren tes de aci den tes de tra ba lho.

§ 6º A mé di ca re si den te será as se gu ra da a con -
ti nu i da de de bol sa de es tu dos du ran te o pe río do de
qua tro me ses, quan do ges tan te, de ven do, po rém, o
pe río do da bol sa ser pror ro ga do por igual tem po para
fins de cum pri men to das exi gên ci as cons tan tes des ta 
lei.“

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

Art. 3º Re vo ga-se a Lei nº 7.601, de 15 de maio
de 1987.

Bra sí lia, 28 de de zem bro de 1990; 169º da Inde -
pen dên cia e 102º da Re pú bli ca. – FERNANDO
COLLOR, Car los Chi a rel li, Alce ni Gu er ra, Antô nio
Ma gri.

LEI Nº 8.725, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1993

Dá nova re da ção ao ca put do ar ti go
4º da Lei nº 6.932, de 7 de Ju lho de 1981,
al te ra do pela Lei nº 8.138, de 28 de de -
zem bro de 1990.

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 O ca put do ar ti go 4º da Lei nº 6.932, de 7

de ju lho de 1981, al te ra do pela Lei nº 8.138, de 28 de
de zem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 4º Ao mé di co re si den te será as se gu ra da
bol sa de es tu do no va lor cor res pon den te a oi ten ta e
cin co por cen to da re mu ne ra ção atri bu í da ao ser vi dor
ocu pan te do car go de mé di co, Clas se D, Pa drão I,



cons tan te da Ta be la de Ven ci men to, Ane xo III, qua -
ren ta ho ras, da Lei nº 8.460(3), de 17 de se tem bro de
1992, acres ci do de cem por cen to, por re gi me es pe ci -
al de tre i na men to em ser vi ço de ses sen ta ho ras se -
ma na is”.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção. ITA MAR FRAN CO, Pre si den te da Re pú bli -
ca – Mu ri lio de Avel lar Hin gel.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 2001
(Nº 5.493/2001, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a cri a ção da Gra ti fi ca -
ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni -
co-Ad mi nis tra ti va – GDATA, 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 da, a par tir de 1º de fe ve re i ro

de 2002, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni co-Admi nis tra ti va – GDATA, de vi da aos ser vi do -
res al can ça dos pelo Ane xo V da Lei nº 9.367, de 16 de 
de zem bro de 1996, e pela Lei nº 6.550, e de 5 de ju lho 
de 1978, que não es te jam or ga ni za dos em car re i ra,
que não te nham tido al te ra ção em sua es tru tu ra re -
mu ne ra tó ria en tre 30 de se tem bro de 2001 e a data
da pu bli ca ção des ta lei, bem como não per ce bam
qual quer ou tra es pé cie de van ta gem que te nha como
fun da men to o de sem pe nho pro fis si o nal, in di vi du al ou 
ins ti tu ci o nal ou a pro du ção.

Art. 2º A gra ti fi ca ção ins ti tu í da no art. 1º terá
como li mi tes:

I – má xi mo, cem pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, dez pon tos por ser vi dor, cor res pon -

den do cada pon to ao va lor es ta be le ci do no Ane xo.
§ lº O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -

vel de que dis põe cada ór gão ou en ti da de para ser
atri bu í do aos ser vi do res cor res pon de rá a se ten ta e
cin co ve zes o nú me ro de ser vi do res ati vos por ní vel,
que faz jus à GDATA, em exer cí cio no ór gão ou en ti da -
de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e in di vi du al.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos
ob je ti vos or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je -
tos e ati vi da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de

tra ba lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas
de cada ór gão ou en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
a afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das
atri bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i -
ção in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za -
ci o na is.

Art. 3º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção 
das ava li a ções e do pa ga men to da gra ti fi ca ção, in clu -
si ve na hi pó te se de ocu pa ção de car gos e fun ções de
con fi an ça.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de atri bu i ção da GDATA se rão es ta be le ci -
dos em ato dos ti tu la res dos ór gãos e das en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Art. 4º A GDATA será paga em con jun to, de for -
ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de
de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer 
ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 5º A GDATA in te gra rá os pro ven tos da apo -
sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos, quan -
do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses sen ta me ses.

Pa rá gra fo úni co. Às apo sen ta do ri as e às pen -
sões exis ten tes quan do da pu bli ca ção des ta lei apli -
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que se jam
edi ta dos os atos re fe ri dos no art. 3º, a GDATA será
paga aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou
car gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que
a ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a trin ta
e sete vír gu la cin co pon tos por ser vi dor.

Art. 7º A GDATA será paga, com a ob ser vân cia
do dis pos to no art. 6º, até que se efe ti vem as ava li a -
ções que con si de rem as con di ções es pe cí fi cas de
exer cí cio pro fis si o nal, em va lor cor res pon den te a cin -
qüen ta pon tos aos ser vi do res al can ça dos pelo art. 1º:

I – ce di dos aos Esta dos do Ama pá, Ro ra i ma e
Ron dô nia, com fun da men to no art. 31 da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, e no § 2º do art. 19, da
Lei Com ple men tar nº 41, de 22 de de zem bro de 1991;
ou

II – à dis po si ção de Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou
Mu ni cí pi os, con for me dis pos to no art. 20 da Lei nº
8.210, de 17 de de zem bro de 1991.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to de que tra ta o
art. 3º po de rá es ta be le cer me ca nis mos de re pas se de 



re cur sos que per mi tam aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral
e Mu ni cí pi os im ple men tar o pa ga men to da GDATA.

Art. 8º Ao ser vi dor ati vo be ne fi ciá rio da gra ti fi ca -
ção ins ti tu í da por esta lei que ob ti ver pon tu a ção in fe ri -
or a cin qüen ta pon tos em duas ava li a ções in di vi du a is
con se cu ti vas será as se gu ra do pro ces so de ca pa ci ta -
ção, de res pon sa bi li da de do ór gão ou en ti da de de lo -
ta ção.

Art. 9º A GDATA não será de vi da àque les que
não se en con tra no de sem pe nho de atri bu i ções de -
cor ren tes da con di ção de ser vi dor pú bli co fe de ral.

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor em 1º de fe ve re i ro 
de 2002.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.493, DE 2001

Dis põe so bre a cri a ção da Gra ti fi ca -
ção de De sem pe nho de Ati vi da de Téc ni -
co-Admi nis tra ti va – GDATA, 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 da, a par tir de 1º de fe ve re i ro

de 2002, a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da de
Téc ni co-Admi nis tra ti va – GDATA, de vi da aos ser vi do -
res al can ça dos pelo Ane xo V da Lei nº 9.367, de 16 de 
de zem bro de 1996. e pela Lei nº 6.550, de 5 de ju lho
de 1978, que não es te jam or ga ni za dos em car re i ras e 
não per ce bam qual quer ou tra es pé cie de van ta gem
que te nha como fun da men to o de sem pe nho pro fis si -
o nal, in di vi du al ou ins ti tu ci o nal ou a pro du ção.

Art. 2º A gra ti fi ca ção ins ti tu í da no art. 1º terá
como li mi tes:

I – má xi mo, cem pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, dez pon tos por ser vi dor, cor res pon -

den do cada pon to ao va lor es ta be le ci do no Ane xo.
§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -

vel de que dis põe cada ór gão ou en ti da de para ser

atri bu í do aos ser vi do res cor res pon de rá a se ten ta e
cin co ve zes o nú me ro de ser vi do res ati vos por ní vel,
que faz jus à GDATA, em exer cí cio no ór gão ou en ti da -
de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e in di vi du al.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho co le ti vo no al can ce dos
ob je ti vos or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je -
tos e ati vi da des pri o ri tá ri as –, e con di ções es pe ci a is
de tra ba lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi -
cas de cada ór gão ou en ti da de.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
a afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das
atri bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i -
ção in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos or ga ni za -
ci o na is.

Art. 3º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção 
das ava li a ções e do pa ga men to da gra ti fi ca ção, in clu -
si ve na hi pó te se de ocu pa ção de car gos e fun ções de
con fi an ça.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de atri bu i ção da GDATA se rão es ta be le ci -
dos em ato dos ti tu la res dos ór gãos e das en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Art. 4º A GDATA será paga em con jun to, de for -
ma não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de
de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer 
ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 5º A GDATA in te gra rá os pro ven tos da apo -
sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos
ses sen ta me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a dez pon tos, quan -
do per ce bi da por pe río do in fe ri or a ses sen ta me ses,

Pa rá gra fo úni co. As apo sen ta do ri as e às pen -
sões exis ten tes quan do da pu bli ca ção des ta Lei apli -
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 6º Até 31 de maio de 2002 e até que se jam
edi ta dos os atos re fe ri dos no art. 3º, a GDATA será
paga aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou
car gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que
a ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a trin ta
e sete vír gu la cin co pon tos por ser vi dor.

Art. 7º A GDATA será paga, com a ob ser vân cia
do dis pos to no art. 6º, até que se efe ti vem as ava li a -
ções que con si de rem as con di ções es pe cí fi cas de



exer cí cio pro fis si o nal, em va lor cor res pon den te a cin -
qüen ta pon tos aos ser vi do res al can ça dos pelo art. 1º:

I – ce di dos aos Esta dos do Ama pá, Ro ra i ma e
Ron dô nia, com fun da men to no art. 31 da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, e no § 2º do art. 19, da
Lei Com ple men tar nº 41, de 22 de de zem bro de 1981;
ou

II – à dis po si ção de Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou
Mu ni cí pi os, con for me dis pos to no art. 2º da Lei nº
8.270, de 17 de de zem bro dc 1991.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to de que tra ta o
art. 3º po de rá es ta be le cer me ca nis mos de re pas se de 
re cur sos que per mi tam aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral
e Mu ni cí pi os im ple men tar o pa ga men to da GDATA.

Art. 8º Ao ser vi dor ati vo be ne fi ciá rio da gra ti fi -
ca ção ins ti tu í da por esta lei que ob ti ver pon tu a ção
in fe ri or a cin qüen ta pon tos em duas ava li a ções in di -
vi du a is con se cu ti vas será as se gu ra do pro ces so de
ca pa ci ta ção, de res pon sa bi li da de do ór gão ou en ti -
da de de lo ta ção.

  Art. 9º A GDATA não será de vi da àque les que 
não se en con tram no de sem pe nho de atri bu i ções
de cor ren tes da con di ção de ser vi dor pú bli co fe de ral.

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor em 1º de fe ve re -
i ro de 2002.

Bra sí lia,

ANE XO

Tabelas de Valor dos Pontos

NÍVEL DO CARGO VALOR DO PONTO (Em R$)

Su pe ri or 5,04

Inter me diá rio 1,48

Au xi li ar 0,68

MENSAGEM Nº 1.075, 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 do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Dis põe
so bre a cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va – GDATA, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 8 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 312/MP

Bra sí lia, 21 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 su pe ri or de li be ra ção de Vos sa Exce -

lên cia a ane xa pro pos ta de pro je to de lei que dis põe
so bre a cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da de Téc ni co-Admi nis tra ti va – GDATA, para os
ser vi do res al can ça dos pelo Ane xo V da Lei nº 9.367,
de 16 de de zem bro de 1996, e pela Lei nº 550, de 5 de 
ju lho de 1978, que não es te jam or ga ni za dos em car -
re i ras e não per ce bam qual quer ou tra es pé cie de van -
ta gem que te nha como fun da men to o de sem pe nho
pro fis si o nal, in di vi du al ou ins ti tu ci o nal ou a pro du ção.

2. A pre sen te pro pos ta visa a con so li da ção de
me di da, já anun ci a da por Vos sa Exce lên cia, re la ti va à 
me lho ria de re mu ne ra ção de cer ca de du zen tos e trin -
ta mil ser vi do res pú bli cos ati vos, que cons ti tu em em
gru pos de exe cu ção de im por tan tes ati vi da des téc ni -
cas e ad mi nis tra ti vas do Po der Exe cu ti vo, atu an do em 
ser vi ços de re le van te in te res se so ci al, como sa ú de,
pre vi dên cia, edu ca ção, re for ma agrá ria e meio-am bi -
en te, sen do ex ten si va, tam bém a cer ca de qua tro cen -
tos e cin co mil apo sen ta do ria e pen sões.

3. A cri a ção da GDATA, tal como está sen do pro -
pos ta, in se re-se em um con tex to am plo de im ple men -
ta ção de uma po lí ti ca de re cur sos hu ma nos, ini ci a da
em 1995, ten do como es co po a va lo ri za ção do ser vi -
dor pú bli co, com re fle xos no sis te ma de re mu ne ra ção
e nos pro ces sos de re cru ta men to e se le ção, qua li fi ca -
ção e de sen vol vi men to pro fis si o nal.

4. Nes se sen ti do, foi im ple men ta da a re vi são
de di ver sas es tru tu ras re mu ne ra tó ri as vi gen tes na
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, abran gen do prin ci -
pal men te os ser vi do res per ten cen tes às car re i ras
or ga ni za das, com a in tro du ção e a con so li da ção de
par ce las va riá ve is vin cu la das ao de sem pe nho e ins -
ti tu ci o nal e in di vi du al que per mi tem o re co nhe ci men -
to das com pe tên ci as pro fis si o na is e a re tri bu i ção
pro por ci o nal à con tri bu i ção do ser vi dor para o atin gi -
men to dos ob je ti vos or ga ni za ci o na is.

5. A re mu ne ra ção va riá vel, com base na va lo ri -
za ção de com pe tên ci as, tem sido um im por tan te es -
tí mu lo ao de sem pe nho dos ser vi do res, com re tor nos 
po si ti vos no to can te ao de sem pe nho das or ga ni za -
ções, o que re co men da a sua ex ten são a ou tras ca -
te go ri as pro fis si o na is, de for ma que não fi que res tri -
ta às car re i ras.

6. Assim, a pro pos ta ora en ca mi nha da con tri bui
para a con so li da ção de uma po lí ti ca de va lo ri za ção
do ser vi dor e de suas com pe tên ci as, fe chan do pra ti -



ca men te um ci clo de re vi são das es tru tu ras sa la ri a is,
du ran te o qual fo ram con tem pla dos, em di fe ren tes
mo men tos, os di ver sos seg men tos que com põem o
ser vi ço pú bli co.

7. Na ela bo ra ção do pro je to de lei em pa u ta, cu i -
dou-se para que fos sem es ta be le ci dos os va lo res má -
xi mos e mí ni mos, por ní vel de es co la ri da de, da gra ti -
fi ca ção que está sen do cri a da, re me ten do para ato
do Po der Exe cu ti vo os cri té ri os e pro ce di men tos ge -
ra is dos pro ces sos de ava li a ção ins ti tu ci o nal e in di vi -
du al que re sul ta rão no pa ga men to da GDATA, sem
des cu rar do es pa ço que deve ser re ser va do para o
es ta be le ci men to de re gra men to es pe cí fi co, con for -
me as pe cu li a ri da des de cada ór gão ou en ti da de.
Inclu iu-se, tam bém, dis po si ti vo que ga ran te a in te gra -
ção da GDATA aos pro ven tos da apo sen ta do ria e às
pen sões.

8. Fi nal men te, é im por tan te res sal tar que a cri a -
ção da gra ti fi ca ção pro pos ta re pre sen ta rá para os
ser vi dor abran gi dos acrés ci mos re mu ne ra tó ri os que,
so ma dos aos ín di ces de re vi são ge ral de 3,5% e
3,17% já pre vis tos para o pró xi mo ano, per mi ti rão ga -
nhos que po de rão che gar a oi ten ta e seis por cen to
para ní vel su pe ri or, trin ta e oito por cen to para o ní vel
in ter me diá rio e vin te e um por cen to para o ní vel au xi -
li ar. Na mé dia, es ses ser vi do res fa rão jus a ga nhos
eqüi va len tes a trin ta e seis, vin te e de zes se te por cen -
to, de pen den do do ní vel.

9. Qu an to ao dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, pode
ser con si de ra do ple na men te aten di do, uma vez que
as des pe sas re la ti vas à GDATA em 2002, da or dem
de R$519,8 mi lhões, en con tram-se pre vis tas no Pro -
je to de Lei Orça men tá ria Anu al, com re cur sos alo ca -
dos em fun ci o nal es pe cí fi ca jun to ao Mi nis té rio do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, sen do ab sor vi -
das pela mar gem lí qui da de ex pan são para des pe -
sas de ca rá ter con ti nu a do cal cu la da e de mons tra da
no ane xo à Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para
2002.

10. Nos exer cí ci os de 2003 e sub se qüen tes, a
des pe sa es ti ma da em R$655,8 mi lhões re pre sen ta rá
um acrés ci mo R$136 mi lhões em re la ção a 2002,
mon tan te que re du zi rá a mar gem lí qui da de ex pan são 
para des pe sas de ca rá ter con ti nu a do da que les exer -
cí ci os, o que se mos tra com pa tí vel com o au men to de
re ce i ta de cor ren te do cres ci men to real da eco no mia
pre vis to, con for me de mons tra a sé rie his tó ri ca re la ti -
va à am pli a ção da base de ar re ca da ção nos úl ti mos
anos.

11. Estas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões
que me le vam a sub me ter à ele va da apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de lei.

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.

LEI Nº 9.367, DE DEZEMBRO DE 1996

Fixa cri té ri os para a pro gres si va
uni fi ca ção das ta be las de ven ci men tos
dos ser vi do res, al te ra o ane xo II da Lei nº 
8.237, de 30 de se tem bro de 1991, para
im ple men ta ção da iso no mia a que se re -
fe re o § 1º do art. 39 da Cons ti tu i ção, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Esta Lei dis põe so bre o pro ces so de im -
ple men ta ção da iso no mia de ven ci men tos dos ser vi -
do res do Po der Exe cu ti vo com os dos Po de res Le gis -
la ti vo e Ju di ciá rio, do Tri bu nal de Con tas da União e
do Mi nis té rio Pú bli co da União.

Art. 2º A equi pa ra ção do ven ci men to bá si co dos
ser vi do res ci vis do Po der Exe cu ti vo ao dos ser vi do res 
dos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, bem como do
Tri bu nal de Con tas da União e do Mi nis té rio Pú bli co
da União, far-se-á de for ma gra da ti va e nos li mi tes
das dis po ni bi li da des fi nan ce i ras e or ça men tá ri as da
União, me di an te a con ces são das di fe ren ças pa gas,
se pa ra da men te ou já in cor po ra das.

§ 1º Para os fins pre vis tos no ca put des te ar ti go, 
as ta be las de ven ci men to bá si co, as sim de fi ni do na
alí nea a do in ci so I do art. 1º da Lei nº 8.852, de 4 de
fe ve re i ro de 1994, pas sam a vi go rar, nos me ses de
se tem bro, ou tu bro no vem bro de 1994 na con for mi da -
de do dis pos to nos Ane xos I, II e III des ta Lei.

§ 2º A apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go aos
ser vi do res ci vis que, por for ça de de ci são ju di ci al ou
ad mi nis tra ti va, já es te jam per ce ben do ven ci men to
bá si co equi pa ra do aos das ta be las vi gen tes para o
Po der Le gis la ti vo, far-se-á me di an te com pen sa ção de 
va lo res, sem re du ção do va lor do ven ci men to.
....................................................................................

ANEXO V DA LEI Nº 9.367
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996

Ta be la de ven ci men to bá si co apli cá ve is aos ser -
vi do res das Car re i ras de Di plo ma ta, Au di to ria do Te -
sou ro Na ci o nal, Po li cia Fe de ral, Po li cia Ci vil do DF e
dos Po li ci a is Ci vis dos Extin tos Ter ri tó ri os Fe de ra is,
Orça men to, de Fi nan ças e Con tro le, Pro cu ra do ria da
Fa zen da Na ci o nal, Espe ci a lis tas em Po lí ti cas Pú bli -
cas e Ges tão Go ver na men tal, Car re i ra de Ciên cia e
Tec no lo gia, dos ser vi do res da SAE, FCBIA, SUSEP,



CVM, IPEA, IBAMA, EMBRATUR, INCRA, CFIAer,
IBPC, IBAC, FBN, FCRB, FCP, LBA, FUNAI, FUNAG,
FAE, ENAP, FNS, ROQUETTE PINTO, FNDE,
SUDAM, SUFRAMA, SUDENE, CEPLAC, Ta be la de
Espe ci a lis tas, dos Téc ni cos-ad mi nis tra ti vos das Insti -
tu i ções Fe de ra is de Ensi no, con for me art. 3 e se guin -
tes da Lei nº 7.596/87 e aos Car gos do Sis te ma de
Car gos ins ti tu í dos pe las Leis nºs 5.645/70 e 6.550/78.

LEI Nº 6.550, DE 05 DE JULHO DE 1978

Esta be le ce di re tri zes para a clas si fi -
ca ção de car gos, em pre gos e fun ções do 
Ser vi ço ci vil dos Ter ri tó ri os Fe de ra is, e
dá ou tras pro vi den 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 A clas si fi ca ção de car gos, em pre gos e
fun ções do Ser vi ço Ci vil dos Ter ri tó ri os Fe de ra is, ex -
clu í dos o de Fer nan do de No ro nha, obe de ce rá às di -
re tri zes es ta be le ci das na pre sen te lei.

Art 2º Os car gos se rão clas si fi ca dos como de
pro vi men to em co mis são e de pro vi men to efe ti vo: as
fun ções, como de con fi an ça e os em pre gos, como
per ma nen tes, en qua dran do-se, ba si ca men te, nos se -
guin tes Gru pos:

De pro vi men to em co mis são ou de con fi an ça:
I – Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res;
II – Di re ção e Assis tên cia Inter me diá ri as;
De pro vi men to efe ti vo:
III – Tri bu ta ção, Arre ca da ção e Fis ca li za ção;
IV – Po lí cia Ci vil;

De em pre gos per ma nen tes:
V – Ou tras Ati vi da des de Ní vel Su pe ri or;
VI – Ma gis té rio;
VII – Ser vi ços Au xi li a res;
VIII– Ou tras Ati vi da des de Ní vel Mé dio;
IX – Ser vi ços de Trans por te Ofi ci al e Por ta ria;
X – Arte sa na to.

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

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

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 IV
Da Des pe sa Pú bli ca

Se ção I
Da Ge ra ção da Des pe sa

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.

SUB SE ÇÃO 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.

§ 1º 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 § 1º 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.

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

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

LEI DELEGADA Nº 13, DE 27 DE
AGOSTO DE 1992

Insti tui Gra ti fi ca ções de Ati vi da de
para os ser vi do res ci vis do Po der Exe cu -
ti vo, pre vê van ta gens e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que no
uso da de le ga ção cons tan te da Re so lu ção CN nº 1,
de 30 de ju lho de 1992 de cre to a se guin te lei:

Art. 1º Fi cam ins ti tu í das gra ti fi ca ções de ati vi da -
de de pes so al ci vil, de vi das men sal men te aos ser vi -
do res do Po der Exe cu ti vo, re gi dos pela Lei nº 8.112,
de 11 de de zem bro de 1990, em va lor cal cu la do so bre 
o ven ci men to bá si co, nos ter mos des ta lei de le ga da.

Art. 2º Os ser vi do res das car re i ras de Di plo ma ta 
e os Ju í zes do Tri bu nal Ma rí ti mo re ce be rão Gra ti fi ca -
ção de Ati vi da de no per cen tu al, não cu mu la ti vo, de
160%, sen do:

I – 80% a par tir de 1º de agos to de 1992;
II – 100% a par tir de 1º de ou tu bro de 1992;
III – 120% a par tir de 1º de no vem bro de 1992;
IV – 140% a par tir de 1º de fe ve re i ro de 1993;
V – 160% a par tir de 1º de abril de 1993.

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 41, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1981

Cria o Esta do de Ron dô nia, e dá ou -
tras pro vi den 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 IV
Do Pes so al

....................................................................................
Art. 19. Os ser vi do res não-en qua dra dos na for -

ma do pa rá gra fo úni co do ar ti go an te ri or se rão in clu í -
dos em qua dro ou ta be la em ex tin ção, que fi ca rá sob
a ad mi nis tra ção do Go ver no do Esta do e su per vi são
do Mi nis té rio do Inte ri or.

§ 1º Ca be rá ao Mi nis té rio do Inte ri or, em ar ti cu -
la ção com o De par ta men to Admi nis tra ti vo do Ser vi ço
Pú bli co – DASP, ado tar as pro vi dên ci as para o apro -
ve i ta men to do pes so al de que tra ta este ar ti go em ór -



gãos da União, pre fe ren te men te lo ca li za dos no Esta -
do de Ron dô nia, ou ces são a en ti da des pú bli cas es ta -
du a is ou mu ni ci pa is, as se gu ra dos, pela União, os di -
re i tos e van ta gens per ti nen tes.

§ 2º O pes so al in flu í do no qua dro ou ta be la em
ex tin ção con ti nu a rá pres tan do ser vi ço ao Go ver no do
Esta do de Ron dô nia, na con di ção de ce di do, até que
ve nha a ser lo ca li za do de fi ni ti va men te em ou tros ór -
gãos, me di an te atos da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º Este ar ti go não se apli ca aos ocu pan tes de
car gos em co mis são ou em pre gos de di re ção ou as -
ses so ra men to su pe ri or, bem como de fun ções de
con fi an ça, em qual quer ní vel.

§ 4º O Mi nis té rio do Inte ri or, ou vi do o DASP, ex -
pe di rá ins tru ções des ti na das a dis ci pli nar a exe cu ção
do dis pos to nes te ar ti go.
....................................................................................
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19,
DE 4 DE JUNHO DE 1998

Mo di fi ca o re gi me e dis põe so bre
prin cí pi os e nor mas da Admi nis tra ção
Pú bli ca, ser vi do res e agen tes po lí ti cos,
con tro le de des pe sas e fi nan ças pú bli cas 
e cus te io de ati vi da des a car go do Dis tri -
to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 esta emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:
....................................................................................

Art. 31. Os ser vi do res pú bli cos fe de ra is da ad mi -
nis tra ção di re ta e in di re ta, os ser vi do res mu ni ci pa is e
os in te gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar dos ex-Ter ri tó -
ri os Fe de ra is do Ama pá e de Ro ra i ma, que com pro va -
da men te en con tra vam-se no exer cí cio re gu lar de suas
fun ções pres tan do ser vi ços àque les ex-Ter ri tó ri os na
data em que fo ram trans for ma dos em es ta dos; os po li ci -
a is mi li ta res que te nham sido ad mi ti dos por for ça de lei
fe de ral, cus te a dos pela União e, ain da, os ser vi do res
ci vis nes ses es ta dos com vín cu lo fun ci o nal já re co nhe -
ci do pela União, cons ti tu i rão qua dro em ex tin ção da
ad mi nis tra ção fe de ral, as se gu ra dos os di re i tos e van -
ta gens ine ren tes aos seus ser vi do res, ve da do o pa ga -
men to, a qual quer tí tu lo, de di fe ren ças re mu ne ra tó ri as.

§ 1º Os ser vi do res da car re i ra po li ci al mi li tar
con ti nu a rão pres tan do ser vi ços aos res pec ti vos es ta -
dos, na con di ção de ce di dos, sub me ti dos às dis po si -
cões le ga is e re gu la men ta res a que es tão su je i tas as
cor po ra ções das res pec ti vas Po lí ci as Mi li ta res, ob -

ser va das as atri bu i ções de fun ção com pa tí ve is com
seu grau hi e rár qui co.

§ 2º Os ser vi do res ci vis con ti nu a rão pres tan do
ser vi ços aos res pec ti vos es ta dos, na con di ção de ce -
di dos, até seu apro ve i ta men to em ór gão da ad mi nis -
tra ção fe de ral.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.270, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991

Dis põe so bre re a jus te da re mu ne ra -
ção dos ser vi do res pú bli cos, cor ri ge e
re es tru tu ra ta be las de ven ci men tos, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 20. Com vis tas à im ple men ta ção do Sis te ma 

Úni co de Sa ú de, cri a do pela Lei nº 8.080, de 19 de se -
tem bro de 1990, o Mi nis té rio da Sa ú de po de rá co lo -
car seus ser vi do res, e os das au tar qui as e fun da ções
pú bli cas vin cu la das, à dis po si ção dos Esta dos, do
Dis ti to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, me di an te con vê nio,
sem pre ju í zo dos di re i tos e van ta gens do car go efe ti -
vo.

Art. 21. Os ser vi do res pú bli cos fe de ra is do mi ci li -
a dos no ex tin to Ter ri tó rio de Fer nan do de No ro nha
po de rão ser co lo ca dos à dis po si ção do Esta do de
Per nam bu co, me di an te con vê nio, sem pre ju í zo dos
di re i tos e van ta gens do car go efe ti vo.
....................................................................................
....................................................................................

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

PARECERES

PARECER Nº 1.450, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 248, de
2001, (nº 1.250/2001, na ori gem), do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que en ca mi nha ple i -
to do Esta do do Pi a uí, so li ci tan do au to ri -
za ção do Se na do Fe de ral para con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran -
tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va -
lor de US$22.500.000,00 (vin te e dois mi -
lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca,).
Re la tor: Se na dor Pe dro Piva



I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca, por in ter mé dio da
Men sa gem nº 248, de 2001 en ca mi nha ple i to de
Esta do de Pi a uí, que so li ci ta au to ri za ção do Se na do
Fe de ral para con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
com ga ran tia da União, om o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va -
lor de US$22.500.000,00 (vin te e dois mi lhões e qui -
nhen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Os re cur sos des sa ope ra ção de cré di to des ti -
nam-se ao fi nan ci a men to do Pro je to de Com ba te a
Po bre za Ru ral – PCPR II. Esse pro je to, como já é de
co nhe ci men to des ta Casa, visa à me lho ria das con di -
ções eco nô mi cas e so ci a is das co mu ni da des ru ra is
mais po bres do es ta do, por meio da im plan ta ção de
pro je tos de in fra-es tru tu ra e de ser vi ços de con su mo
co le ti vo.

Se gun do in for ma ções con ti das no pa re cer da
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal o cus to to tal do pro je -
to está es ti ma do em US$30,0 mi lhões, sen do que,
além dos re cur sos de cor ren tes des se en prés ti mo
pre ten di do, se rão apor ta dos, como con tra par ti da lo -
cal, até US$7,5 mi lhões pelo Te sou ro do Esta do do
Pi a uí.

Des ta for ma, a ope ra ção de cré di to ex ter no pre -
ten di da será re a li za da nas se guin tes con di ções:

Cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção 
e De sen vol vi men to – BIRD;

Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, ten -
do como con tra ga ran tia co tas de par ti ci pa ção do
Esta do do Pi a uí em fun dos cons ti tu ci o na is, re ce i tas
pró pri as do Esta do ou ações de que seja pos su i dor;

Va lor: US$22.500.000,00 (vin te e dois mi lhões e 
qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca), equi va len tes a R$60.086.250,00 (ses sen ta mi -
lhões, oi ten ta e seis mil e du zen tos e cin qüen ta re a is), 
em 28-9-2001;

Pra zo de De sem bol so: até 30 de ju nho de 2005;
Mo da li da de de Emprés ti mo: Sin gle Cur rency

Loan (mo e da úni ca – dó lar dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com taxa de ju ros va riá vel (LIBOR + Spre -
ad) e es que ma de amor ti za ção ”Le vel Re pay ment of
Prin ci pal”

Ju ros: cal cu la dos à “Li bor Base ROL” mais “Li -
bor To tal Spre ad” para seis me ses em dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, pa gá ve is se mes tral men -
te, em 15-1 e 15-7 de cada ano;

Co mis são de Com pro mis so: 0,75% ao ano so -
bre o mon tan te não de sem bol sa do do em prés ti mo,
exi gi da se mes tral men te nas mes mas da tas de pa ga -

men tos dos ju ros, con ta da a par tir de ses sen ta dias
após a data da as si na tu ra do con tra to;

Co mis são à Vis ta: 1% so bre o va lor do em prés ti -
mo, à vis ta, pa gos na data de sua efe ti vi da de;

Amor ti za ção: em 20 (vin te) par ce las se mes tra is, 
igua is e con se cu ti vas, pa gá ve is em 15-1 e 15-7 de
cada ano, após ses sen ta me ses de ca rên cia.

II – Aná li se

Essa mo da li da de de ope ra ção de cré di to está
su je i ta à ob ser vân cia e ao cum pri men to das con di -
cões e exi gên ci as es ti pu la das pe las Re so lu ções nºs
96/89 e 78/98, do Se na do Fe de ral, que dis ci pli nam,
res pec ti va men te, as ope ra ções de cré di to in ter no e
ex ter no da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os.

Nos ter mos dos arts. 1º, 2º e 3º da Re so lu ção nº
96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a con ces são de qua -
is quer ga ran ti as por par te da União cor res pon de a
ope ra ção de cré di to que one ra os seus li mi tes de en -
di vi da men to, su je i tan do-a, tão-so men te, para ope ra -
ções fi nan ce i ras ex ter nas, ou in ter nas que ex tra po -
lem aque les li mi tes, a pré via au to ri za ção do Se na do
Fe de ral.

Essas ope ra ções fi nan ce i ras es tão nes sa pri -
me i ra ins tân cia, por tan to su je i tas ao cum pri men to
das con di ções e exi gên ci as es ta be le ci das nas re fe ri -
das re so lu ções que, além de ob ser vân cia quan to aos
as pec tos de na tu re za es tri ta men te fi nan ce i ra, exi ge
que a União ob ser ve as se guin tes con di ções pré vi as
à pres ta ção de ga ran ti as:

1) ofe re ci men to de con tra ga ran ti as su fi ci en tes
para o pa ga men to de qual quer de sem bol so que a
União pos sa vir a fa zer se cha ma da a hon rar a ga ran -
tia;

2) adim plên cia do to ma dor do em prés ti mo para
com a União e com as en ti da des con tro la das pelo Po -
der Pú bli co Fe de ral.

Infor ma o Pa re cer da Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal que o ga ran ti do, o Esta do do Pi a uí, foi clas si fi -
ca do na ca te go ria B em sua ava li a ção so bre a ca pa ci -
da de de pa ga men to do em prés ti mo, su fi ci en te, as -
sim, para que a União pres te a ga ran tia so li ci ta da.

Ade ma is, há pre vi são do ofe re ci men to de ga -
ran ti as da par te do Esta do do Pi a uí, que, de acor do
com ava li a ção da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, ne -
ces si ta ri am ser acres ci das de re ce i tas es ta be le ci das
no art. 157 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para que fos sem
con si de ra das su fi ci en tes para res sar cir à União caso
essa ve nha a hon rar os com pro mis sos as su mi dos.



Por ou tro lado, ain da de acor do com in for ma -
ções con ti das no pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da
Fa zen da Na ci o nal, “Con sul ta re a li za da por meio ele -
trô ni co in di cou a exis tên cia de dé bi tos, na pre sen te
data, em nome de en ti da des da Admi nis tra ção Esta -
du al Indi re ta do Pi a uí jun to ao Se tor Pú bli co Pe de ral”.

Por ou tro lado, cum pre res sal tar que não há re -
gis tro de dé bi to em nome do Esta do do Pi a uí em ope -
ra ções de cré di to já ga ran ti das, de acor do com in for -
ma ção pres ta da pela STN.

Com efe i to, nos ter mos des se mes mo pa re cer, o 
Esta do do Pi a uí acha-se adim plen te quan to ao pa ga -
men to de fi nan ci a men tos e re fi nan ci a men tos de vi dos
à União. As obri ga ções ad vin das com a pre sen te con -
tra ta ção de em prés ti mo, bem como aque las do con -
tra to de ga ran tia da União, “são pas sí ve is de cum pri -
men to pe las par tes en vol vi das, não atri bu in do ao Te -
sou ro Na ci o nal ris cos su pe ri o res àque les nor mal -
men te as su mi dos em ope ra ções já con tra ta das com
agên ci as ofi ci a is de cré di to”.

Des sa for ma, en ten de mos, S.M.J., es ta ri am sen -
do sa tis fa to ri a men te ob ser va das as exi gên ci as de fi ni -
das no § 9º do art. 3º da Re so lu ção nº 96, de 1989.

Re la ti va men te aos as pec tos de na tu re za fi nan -
ce i ra, nos ter mos das con di ções e exi gên ci as de fi ni -
das na Cons ti tu i ção Fe de ral e nas Re so lu ções nºs 96, 
de 1989, e 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, apli cá ve -
is ao fi nan ci a men to pre ten di do, ca bem os se guin tes
es cla re ci men tos:

a) os li mi tes de en di vi da men to da União, es ti pu -
la dos nos ar ti gos 2º 3º e 4º da re fe ri da re so lu ção, são
aten di dos, con for me é in for ma do no Pa re cer
STN/COREF nº 377, de 17 de ou tu bro de 2001;

b) o Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal, PGN/COF/Nº 1.908/2001, en ca mi nha do ao 
Se na do Fe de ral, no exa me das cláu su las da mi nu ta
con tra tu al, con clui que elas são ad mis sí ve is e es tão
de acor do com a le gis la ção bra si le i ra apli cá vel à es -
pé cie, ten do sido ob ser va do o dis pos to no art. 5º da
Re so lu ção nº 96/89, que veda dis po si ção con tra tu al
de na tu re za po lí ti ca ou aten ta tó ria à so be ra nia na ci o -
nal e à or dem pú bli ca;

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci o nal de
que pro gra mas ou pro je tos cons tem do Pla no Plu ri a -
nu al e da Lei Orça men tá ria Anu al, é in for ma do que os 
in ves ti men tos pre vis tos no pro gra ma men ci o na do en -
con tram-se am pa ra dos na Lei nº 5.149, de 5 de ju lho
de 2000, que apro vou o Pla no Plu ri a nu al do Esta do
do Pi a uí para o pe río do de 2000-2003.

Ain da, as do ta ções pre vis tas no or ça men to do
Esta do de ve rão ser su fi ci en tes para a sua exe cu cão

no exer cí cio de 2001, con for me o cro no gra ma es ti ma -
ti vo apre sen ta do à STN. Para este exer cí cio, há pre vi -
sões de re cur sos para fa zer fren te ao pa ga men to dos
en car gos, à con tra par ti da lo cal e ao in gres so dos re -
cur sos ex ter nos con tra ta dos. Ca be rá ao Esta do do Pi -
a uí, como de pra xe, pro vi den ci ar, nas épo cas opor tu -
nas, a su ple men ta ção or ça men tá ria ou as al te ra ções
do cro no gra ma de de sem bol so do em prés ti mo, de
modo a com pa ti bi li zá-lo com as do ta ções pre vis tas;

d) o Pa re cer do Ban co Cen tral do Bra sil –
DEDIP-2001/035, de 29 de no vem bro de 2001, ane -
xa do à men sa gem en ca mi nha da ao Se na do Fe de ral,
res sal ta que a ope ra ção de cré di to pre ten di da pelo
Esta do do Pi a uí acha-se ex pli ci ta men te in se ri da no
Pro gra ma de Ajus te Fis cal in te gran te do Con tra to de
Re fi nan ci a men to de Dí vi das, apro va do pelo Se na do
Fe de ral, nos ter mos das Re so lu ções nºs 109 e 61, de
19-12-1966 e 25-11-1999. Con clui, em con se qüên -
cia, que à ope ra ção de cré di to pre ten di da não se apli -
cam os li mi tes de en di vi da men to cons tan tes nos arts.
5º, 6º e 7º da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do
Fe de ral, e seus de ma is con di ci o nan tes fi nan ce i ros;

e) a des pe i to des se en ten di men to do Ban co
Cen tral do Bra sil, é de se res sal tar a ado ção de in ter -
pre ta cão equi va len te pelo Se na do Fe de ral em oca -
siões e si tu a ções se me lhan tes: em prés ti mos para os
Esta dos de São Pa u lo, Ba hia, Rio Gran de do Sul,
para o pró prio Esta do do Pi a uí, Ce a rá, Rio de Ja ne i ro
e Dis tri to Fe de ral. Ade ma is, o Tri bu nal de Con tas do
Esta do do Pi a uí ates ta o cum pri men to, pelo Esta do,
do dis pos to na de no mi na da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, en fa ti zan do, en tre ou tros as pec tos, os ex pli ci -
ta men te exi gi dos nos ter mos da Re so lu ção nº 18, de
2001, do Se na do Fe de ral;

f) a pró pria Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, me -
di an te Ofí ci os STN/COREM nºs 568, de 2001, ates ta
que a ope ra ção de cré di to pre ten di da in se re-se no
Pro gra ma de Ajus te Fis cal do es ta do e que o Mi nis té -
rio da Fa zen da con si de rou o Esta do do Pi a uí adim -
plen te em re la ção às me tas e com pro mis sos es ta be -
le ci dos.

Não é de ma is en fa ti zar que essa ope ra ção de
cré di to foi cre den ci a da pelo Ban co Cen tral do Bra sil,
nos ter mos da car ta CECEC/GABIN – 2001/159, de
10 de ou tu bro de 2001, evi den ci an do, por tan to que
ela aten de à po lí ti ca de cap ta ção de re cur sos ex ter -
nos do País.

Res sal te-se ain da que, de acor do com cál cu los
es ti ma ti vos re a li za dos pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, a ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá
im pli car um cus to efe ti vo equi va len te a 3,80% ao ano,



sen do, por tan to, in di ca ti vo de con di ções fi nan ce i ras
fa vo rá ve is e ace i tá ve is pela re fe ri da se cre ta ria.

As de ma is con di ções e exi gên ci as es ti pu la das
pe las Re so lu ções nºs 96/89 e 78/98, am bas do Se na -
do Fe de ral, são aten di das pelo Esta do do Pi a uí, con -
for me evi den ci a do pe los do cu men tos que acom pa -
nham a men sa gem em ques tão. Em par ti cu lar, foi
apre sen ta da Cer ti dão do Tri bu nal de Con tas do Esta -
do do Pi a uí ates tan do o cum pri men to do dis pos to na
Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, con for me de ter -
mi na o in ci so XI do art. 1º da Re so lu ção nº 78, de
1998, do Se na do Fe de ral.

III – Voto

Em con clu são, o ple i to en ca mi nha do pelo Esta -
do do Pi a uí en con tra-se de acor do com o que pre ce i -
tu am as Re so lu ções nºs 96/89 e 78/98, do Se na do
Fe de ral, de ven do ser con ce di da a au to ri za ção para a
con tra ta ção da ope ra ção de cré di to ex ter no pre ten di -
da, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 62, DE 2001

Au to ri za o Esta do do Pi a uí a con tra -
tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga -
ran tia da União, com o Ban co Inter na ci o -
nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men -
to – BIRD, no va lor de US$22.500.000,00
(vin te e dois mi lhões e qui nhen tos mil
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do do Pi a uí au to ri za do a con tra -

tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da
União, com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tu ção
e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor de
US$22.500.000,00 (vin te e dois mi lhões e qui nhen tos 
mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to ex ter no re fe ri da no ca put des ti -
nam-se ao fi nan ci a men to do ”Pro je to de Com ba te à
Po bre za Ru ral – PCPR II“.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

I – cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD;

II – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
ten do como con tra ga ran tia co tas de par ti ci pa ção do
Esta do do Pi a uí em fun dos cons ti tu ci o na is, re ce i tas
pró pri as do Esta do ou ações de que seja pos su i dor;

III – va lor: USS22.500.000,00 (vin te e dois mi -
lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), equi va len tes a R$60.086.250,00 (ses -

sen ta mi lhões, oi ten ta e seis mil e du zen tos e cin -
qüen ta re a is), em 28-9-2001;

IV – pra zo de de sem bol so: até 30 de ju nho de
2005;

V – mo da li da de de em prés ti mo: Sin gle Cur rency 
Loan (mo e da úni ca – dó lar dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com taxa de ju ros va riá vel (LIBOR + Spre -
ad) e es que ma de amor ti za ção “Le vel Re pay ment of
Prin ci pal”;

VI – ju ros: cal cu la dos à “Li bor Base Rate” mais
“Li bor To tal Spre ad” para seis me ses em dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, pa gá ve is se mes tral men -
te em 15-1 e 15-7 de cada ano;

VII – co mis são de com pro mis so: 0,75% ao ano
so bre o mon tan te não de sem bol sa do do em prés ti mo,
exi gi da se mes tral men te nas mes mas da tas de pa ga -
men tos dos ju ros, con ta da a par tir de ses sen ta dias
após a data da as si na tu ra do con tra to;

VIII  – co mis são à vis ta: 1% so bre o va lor do em -
prés ti mo, à vis ta, pa gos na data de sua efe ti vi da de;

IX – amor ti za ção: em 20 (vin te) par ce las se mes -
tra is, igua is e con se cu ti vas, pa gá ve is em 15-1 e 15-7
de cada ano, após 60 (ses sen ta) me ses de ca rên cia.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men tos do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te -
ra das em fun ção da data de as si na tu ra dos con tra tos.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a con ce der ga -
ran tia ao Esta do do Pi a uí na ope ra ção de cré di to ex -
ter no re fe ri da no art. 1º des ta re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção pre vis ta no ca -
put fica con di ci o na da a que o Esta do do Pi a uí vin cu -
le, como con tra ga ran ti as à União, as trans fe rên ci as
cons ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus,
com ple men ta das por suas re ce i tas pró pri as, e ou tras
em di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li za ção de con -
tra to de con tra ga ran tia, po den do o Go ver no Fe de ral
re ter im por tân ci as ne ces sá ri as di re ta men te das con -
tas cen tra li za do ras da ar re ca da ção do Esta do.

Art. 4º O pra zo má xi mo para o exer cí cio da
pre sen te au to ri za ção é de qui nhen tos e qua ren ta
dias, con ta dos a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala de Co mis são, 11 de de zem bro, de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pe dro Piva, Edu ar do Su plicy, Ge -
ral do Melo Jef fer son Pe res, Pa u lo Har tung, Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, Gil ber to Mes tri nho, Bel lo
Par ga, Fre i tas Neto, Ro me ro Jucá, Pa u lo Sou to,
José Fo ga ça, Anto nio Car los Jú ni or, Car los Be -
zer ra, José Agri pi no, He lo í sa he le na.



PARECER Nº 1.451, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, so bre o Ofí cio S nº 49, de 2001, (nº
3.251/2001, na ori gem), do Pre si den te do
Ban co Cen tral do Bra sil, que en ca mi nha
ao Se na do Fe de ral pe di do do Esta do do
To can tins para con tra tar ope ra ção de cré -
di to com o Me di o cre di to Cen tra le para fi -
nan ci a men to do Pro je to de Ei xos Ro do viá -
ri os d Inte gra ção e De sen vol vi men to, no
va lor de US$100.341.982,50 (cem mi lhões,
tre zen tos e qua ren ta e um mil, no ve cen tos
e oi ten ta e dois dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca e cin qüen ta cen ta vos).

Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra

I – Re la tó rio

Nos ter mos do in ci so I, do art. 21, da Re so lu ção
nº 78, de 1998, o Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra -
sil en ca mi nha a esta Casa, me di an te o Ofí cio “S” nº 49,
de 2001 (Ofí cio PRESI-2001/3.251, de 5-12-2001, na
ori gem) pe di do do Esta do do To can tins para con tra tar
ope ra ção de cré di to com o Me di o cre di to Cen tra le, no
va lor de US$100.341.982,50 (cem mi lhões, tre zen tos
e qua ren ta e um mil, no ve cen tos e oi ten ta e dois dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e cin qüen ta cen ta -
vos), equi va len tes a R$268.043.538,85 (du zen tos e
ses sen ta e oito mi lhões, qua ren ta e três mil, qui nhen -
tos e trin ta e oito re a is e oi ten ta e cin co cen ta vos), em
28-9-2001.

Os re cur sos ad vin dos do em prés ti mo se rão uti li -
za dos para o fi nan ci a men to do Pro je to de Ei xos Ro -
do viá ri os de Inte gra ção e De sen vol vi men to da que le
Esta do, ten do a ope ra ção de cré di to as se guin tes ca -
rac te rís ti cas:

TRANCHE I

a) Va lor: US$50.000.000,00 (cin qüen ta 
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca) equi va len tes a R$133.565.000,00
(cen to e trin ta e três mi lhões, qui nhen tos e
ses sen ta e cin co mil re a is), em 28-9-2001;

b) Ju ros: taxa fixa de 5,76% a.a., pa -
gos se mes tral men te;

e) Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do 
Bra sil;

d) Pra zo: 120 me ses;
e) Ca rên cia: 24 me ses, a par tir do de -

sem bol so;
f) Co mis são de Com pro mis so: 0,25%

so bre o va lor não

de sem bol sa dos;

g) Co mis são de Agen ci a men to: 0,50%
so bre cada tran che, exi gí vel na pri me i ra li -
be ra ção de cada tran ce;

h) Ou tros en car gos: no va lor de
US$80.000,00 (oi ten ta mil dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca) pa gos no ato da
con tra ta ção me di an te apre sen ta ção de fa tu -
ras.

TRANCHE II

a) Va lor: US$50.341.982,50 (cin qüen ta 
mi lhões, tre zen tos e qua ren ta e um mil, no -
ve cen tos e oi ten ta e dois dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca e cin qüen ta cen ta -
vos) equi va len tes a R$134.478.537,85 (cen -
to e trin ta e qua tro mi lhões, qua tro cen tos e
se ten ta e oito mil, qui nhen tos e trin ta e sete
re a is e oi ten ta e cin co cen ta vos) em
28-9-2001.

b) Ju ros: taxa fixa de 5,76% a.a., pa -
gos se mes tral men te;

c) Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do 
Bra sil;

d) Pra zo: 150 me ses;

e) Ca rên cia: 54 me ses, a par tir do de -
sem bol so;

f) Co mis são de Com pro mis so: 0,25%
so bre o va lor não de sem bol sa do;

g) Co mis são de Agen ci a men to: 0,50%
so bre cada tran che exi gí vel na pri me i ra li be -
ra ção de cada tran che.

CON DI ÇÕES DE PA GA MEN TO

TRANCHE I

a) do prin ci pal: amor ti za do em 17 (de -
zes se te) par ce las se mes tra is, igua is e con -
se cu ti vas, ven cen do-se a pri me i ra em
30-4-2004;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, 
em 30-4 e 30-10 de cada ano, ini ci an do em
30-10-2002;

c) da co mis são de com pro mis so: pa -
gá vel se mes tral men te, ini ci an do em
30-4-2002;

d) da co mis são de agen ci a men to: pa -
gá vel após a efe ti va ção do con tra to, em
1º-3-2002, 30-4-2002 e 30-10-2002.



e) dos ou tros en car gos: pa gos no ato
da con tra ta ção me di an te apre sen ta ção de
fa tu ras.

TRANCHE II
a) do prin ci pal: amor ti za do em 17 (de -

zes se te) par ce las se mes tra is igua is e con -
se cu ti vas, ven cen do-se a pri me i ra em
20-10-2006;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos
em 30-4 e 30-10 de cada ano, ini ci an do em
30-4-2004;

c) da co mis são de com pro mis so: pa -
gá vel se mes tral men te, ini ci an do em
30-10-2003;

d) da co mis são de agen ci a men to: pa -
gá vel após a efe ti va ção do con tra to, em
1º-3-2002, 30-4-2002 e 30-10-2002.

As da tas de pa ga men to po de rão ser al te ra das
em fun ção da data da as si na tu ra do con tra to.

Acom pa nham o pe di do o Pa re cer do Ban co
Cen tral – DEDIP2001/38 PT9900964508, de
5-12-2001 fa vo rá vel à ope ra ção; a so li ci ta ção do Che -
fe do Po der Exe cu ti vo es ta du al, a au to ri za ção le gis la -
ti va para a re a li za ção da ope ra ção, as cer ti dões de re -
gu la ri da de jun to ao FGTS, de qui ta ção de tri bu tos fe -
de ra is, de ne ga ti va de dé bi to jun to ao INSS, do STN
quan to ao cum pri men to do dis pos to no in ci so III do
art. 3º da Re so lu ção nº 78/98, do Tri bu nal de Con tas
do Esta do do To can tins, no que diz res pe i to ao cum -
pri men to do dis pos to na Lei Com ple men tar nº 101, de 
2000, bem como pa re ce res dos ór gãos téc ni cos e ju -
rí di cos es ta du a is.

Como os bens e ser vi ços a se rem ad qui ri dos
são de ori gem ita li a na sen do o Esta do de To can tins
seu im por ta dor fi nal, não in ci dem so bre es tes os en -
car gos de im por ta ção, tor nan do-se en tão ne ces sá ria
a in clu são de ar ti go es pe cí fi co so bre a de so ne ra ção
per mi ti da.

II – Aná li se

As ope ra ções de cré di to ex ter nos de in te res se
dos es ta dos es tão re gu la men ta das pela Re so lu ção
nº 78, de 1998. Como a pre sen te ope ra ção en vol ve a
con ces são de aval da União, apli ca-se ao ple i to, tam -
bém, o dis pos to na Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta -
be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de 1992, to das do Se -
na do Fe de ral.

Re la ti va men te às con di ções es ta be le ci das para 
os es ta dos, as in for ma ções do Ban co Cen tral de -
mons tram que a ope ra ção está den tro dos li mi tes de
en di vi da men to da uni da de da fe de ra ção e que, quan -

to à po lí ti ca de en di vi da men to ex ter no e ao im pac to
cam bi al, a ope ra ção em tela sa tis faz a po lí ti ca de cap -
ta ção ex ter na do País.

Com re la ção ao mé ri to, a Se cre ta ria de in fra-es -
tru tu ra do Esta do do To can tins in for ma que a exe cu -
ção do pro je to ei xos ro do viá ri os de in te gra ção e de -
sen vol vi men to pro pi ci a rá be ne fí ci os so ci a is, na me di -
da em que a in te gra ção fí si ca e eco nô mi ca de di ver -
sas re giões do es ta do con tri bu i rá tan to para a re du -
ção de de si gual da des, como para a eli mi na ção de in -
ter rup ções sa zo na is no trans por te de car gas. Assim,
os pro du to res ru ra is te rão ma i o res fa ci li da des de
aces so aos in su mos e de es co a men to da pro du ção.

Re le va-se, tam bém, a si ner gia do pro je to com
di ver sos pro je tos fe de ra is,  es ta do, no âm bi to do Pro -
gra ma Avan ça Bra sil e com os pro je tos de de sen vol vi -
men to do es ta do, a exem plo do Pro je to de Ge ren ci a -
men to da Ma lha Ro do viá ria, fi nan ci a do par ci al men te
pelo Ban co Mun di al e Exim bank do Ja pão. Esta agên -
cia fi nan cia, in clu si ve, o Pro je to de Ele tri fi ca ção Ru ral
do Esta do.

Do pon to de vis ta dos be ne fí ci os eco nô mi cos
de ri va dos do pro je to des ta cam-se o au men to es pe -
ra do de re ce i ta or di ná ria do es ta do; as con di ções fi -
nan ce i ras do fi nan ci a men to in fe ri o res aos cus tos
al ter na ti vos, es pe ci al men te os do més ti cos; a aber -
tu ra do mer ca do fi nan ce i ro eu ro peu para no vos pro -
je tos e a eco no mia de re cur sos atu al men te gas tos
em re cu pe ra ção de pon tos e de es tra das não pa vi -
men ta das.

Por fim, os cus tos de fi nan ci a men to do pro je to
não com pro me tem a ca pa ci da de de pa ga men to do
es ta do, pois os da dos in di cam a ma nu ten ção de su -
pe rá vit pri má rio su fi ci en te para a qui ta ção do ser vi -
ço da dí vi da do es ta do, in clu si ve o pre sen te em -
prés ti mo.

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so pa re cer
pela apro va ção do ple i to nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 63, DE 2001

Au to ri za o Esta do do To can tins a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
jun to ao Me di o cre di to Cen tra le, no va lor
de US$100,341,982.50 (cem mi lhões, tre -
zen tos e qua ren ta e um mil, no ve cen tos e 
oi ten ta e dois dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca e cin qüen ta cen ta vos),
eqüi va len tes a R$268.043.538,85 (du zen -
tos e ses sen ta e oito mi lhões, qua ren ta e
três mil, qui nhen tos e trin ta e oito re a is e
oi ten ta e cin co cen ta vos), em 28-9-01.



O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do do To can tins au to ri za do a con -

tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Me di o cre di -
to Cen tra le, no va lor de US$100,341,982.50 (cem mi -
lhões, tre zen tos e qua ren ta e um mil, no ve cen tos e oi -
ten ta e dois dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e 
cin qüen ta cen ta vos) eqüi va len tes a
R$268.043.538,85 (du zen tos e ses sen ta e oito mi -
lhões, qua ren ta e três mil, qui nhen tos e trin ta e oito
re a is e oi ten ta e cin co cen ta vos) em 28-9-01.

§ 1º A ope ra ção de cré di to a que se re fe re o ca -
put, cu jos re cur sos se rão de des ti na dos para o fi nan -
ci a men to do Pro je to de Ei xos Ro do viá ri os de Inte gra -
ção e De sen vol vi men to do Esta do, será re a li za da
com as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I) TRANCHE I

a) Va lor: US$50,000,000.00 (cin qüen ta 
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca) eqüi va len tes a R$133.565.000,00
(cen to e trin ta e três mi lhões, qui nhen tos e
ses sen ta e cin co mil re a is), em 28-9-01;

b) Ju ros: taxa fixa de 5,76% a.a., pa -
gos se mes tral men te;

c) Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do 
Bra sil;

d) Pra zo: 120 me ses;

e) Ca rên cia: 24 me ses, a par tir do de -
sem bol so;

f) Co mis são de Com pro mis so: 125%
so bre o va lor não de sem bol sa do;

g) Co mis são de Agen ci a men to: 0,50%
so bre cada tran che, exi gí vel na pri me i ra li -
be ra ção de cada tran ce;

h) Ou tros en car gos: no va lor de
US$80.000,00 (oi ten ta mil dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca) pa gos no ato da
con tra ta ção me di an te apre sen ta ção de fa tu -
ras.

II) TRANCHE II

a) Va lor: US$50,341,982.50 (cin qüen ta 
mi lhões, tre zen tos e qua ren ta e um mil, no -
ve cen tos e oi ten ta e dois dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca e cin qüen ta cen ta -
vos) equi va len tes a R$134.478.537,85 (cen -
to e trin ta e qua tro mi lhões, qua tro cen tos e
se ten ta e oito mil, qui nhen tos e trin ta e sete
re a is e oi ten ta e cin co cen ta vos), em
28-9-2001;

b) ju ros: taxa fixa de 5,76% a.a., pa gos 
se mes tral men te;

c) ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

d) pra zo: 150 me ses;
e) ca rên cia: 54 me ses, a par tir do de -

sem bol so
f) co mis são de Com pro mis so: 0,25%

so bre o va lor não de sem bol sa do;
g) co mis são de agen ci a men to: 0,50%

so bre cada tran che, exi gí vel na pri me i ra li -
be ra ção de cada tran che.

§ 2º A ope ra ção de cré di to será re a li za da com
as se guin tes con di ções de pa ga men to:

I)TRANCHE I

a) do prin ci pal: amor ti za do em 17 (de -
zes se te) par ce las se mes tra is, igua is e con -
se cu ti vas, ven cen do-se a pri me i ra em
30-4-2004;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, 
em 30-4 e 30-10 de cada ano, ini ci an do em
30-10-2002;

c) da co mis são de com pro mis so: pa -
gá vel se mes tral men te, ini ci an do em
30-4-2002;

d) da co mis são de agen ci a men to: pa -
gá vel após a efe ti va ção do con tra to, em
1º-3-20O2, 30-4-2002 e 30-10-2002.

e) dos ou tros en car gos: pa gos no ato
da con tra ta ção me di an te apre sen ta ção de
fa tu ras.

II) TRANCHE II

a) do prin ci pal: amor ti za do em 17 (de -
zes se te) par ce las se mes tra is, igua is e con -
se cu ti vas, ven cen do-se a pri me i ra em
30-10-2006;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, 
em 30-4 e 30-10 de cada ano, ini ci an do em
30-4-2004;

c) da co mis são de com pro mis so: pa -
gá vel se mes tral men te, ini ci an do em
30-10-2003;

d) da co mis são de agen ci a men to: pa -
gá vel após a efe ti va ção do con tra to, em
1º-3-2002, 30-4-2002 e 30-10-2002.

§ 3º As da tas de pa ga men to po de rão ser al te -
ra das em fun ção da data da as si na tu ra do con tra to.



Art. 2º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia 
à ope ra ção de cré di to que se re fe re o ar ti go an te ri or,
me di an te o ofe re ci men to de con tra ga ran ti as pelo Go -
ver no do Esta do do To ca nins.

Art. 3º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te au -
to ri za ção é de qui nhen tos e qua ren ta dias con ta das
da sua pu bli ca ção.

Art. 4º So bre os bens e ser vi ços ob je to des ta
ope ra ção de cré di to ex ter no, não in ci dem en car gos
de im por ta ção, uma vez que o Esta do do To can tins é
seu im por ta dor fi nal.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Car los Be zer ra, Re -
la tor – Edu ar do Si que i ra Cam pos – He lo í sa He le na
– Ge ral do Melo – José Agri pi no – Pa u lo Har tung –
Bel lo Par ga – Pa u lo Sou to – Gil ber to Mes tri nho –
José Fo ga ça – Pe dro Piva – Fre i tas Neto – Ro me ro 
Jucá – Edu ar do Su plicy – Ro meu Tuma – Anto nio
Car los Jú ni or.

PARECER Nº 1.452, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 257, de
2001, do Pre si den te da Re pú bli ca, que
en ca mi nha ple i to do Go ver no do Esta do
de Ser gi pe, so li ci tan do au to ri za ção do
Se na do Fe de ral para con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, com o Ban -
co Inter na ci o nal para Re cons tru cão e De -
sen vol vi men to (BIRD), no va lor de
US$20.800.000,00 (vin te mi lhões e oi to -
cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca).
Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca, por in ter mé dio da
Men sa gem nº 257, de 2001, en ca mi nha ple i to do Go -
ver no do Esta do de Ser gi pe, so li ci tan do au to ri za ção
do Se na do Fe de ral para con tra tar ope ra ção de cré di -
to ex ter no, com ga ran tia da União, com o Ban co Inter -
na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
(BIRD), no va lor de US$20.800.000,00 (vin te mi lhões
e oi to cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca).

Os re cur sos des sa ope ra ção de cré di to des ti -
nam-se ao fi nan ci a nen to par ci al da se gun da fase do
Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru ral – PCPR II. Esse

pro je to, de acor do com in for ma ções con ti das no pro -
ces so em tra mi ta ção nes ta Casa, visa a me lho ria das
con di ções eco nô mi cas e so ci a is das co mu ni da des
ru ra is mais po bres do Esta do, por meio da im plan ta -
ção de pro je tos de in fra-es tru tu ra e de ser vi ços de
con su mo co le ti vo.

Se gun do in for ma ções con ti das no pa re cer da
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, o cus to to tal do pro -
je to está es ti ma do em US$30,0 mi lhões, sen do que,
além dos re cur sos de cor ren tes des se em prés ti mo
pre ten di do, se rão apor ta dos, como con tra par ti da lo -
cal, até US$ 9,20 mi lhões pelo Te sou ro do Esta do de
Ser gi pe.

Des ta for ma, a ope ra ção de cré di to ex ter no pre -
ten di da será re a li za da nas se guin tes con di ções:

Cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção 
e De sen vol vi men to – BIRD;

Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil – Mi -
nis té rio da Fa zen da, ten do como con tra ga ran tia co tas 
de re par ti ção cons ti tu ci o nal das re ce i tas tri bu tá ri as,
es ta be le ci das nos ar ti gos 157 e 159, com ple men ta -
das pe las re ce i tas pró pri as, nos ter mos do ar ti go 167, 
§ 4º, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral bem como ou tras
ga ran ti as em di re i to ad mi ti das;

Va lor: US$20.800.000,00 (vin te mi lhões e oi to -
cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
equi va len tes a R$56.291.040,00 (cin qüen ta e seis mi -
lhões, du zen tos e no ven ta e um mil e qua ren ta re a is),
em 31-10-2001;

Pra zo de De sem bol so: até 30 de ju nho de 2006;

Mo da li da de de Emprés ti mo: Sin gle Cur rency
Loan (mo e da úni ca – dó lar dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com taxa de ju ros va riá vel (LIBOR + Spre -
ad) e es que ma de amor ti za ção ”Le vel Re pay ment of
Prin ci pal“;

Ju ros: cal cu la dos à ”Li bor Base Rate“ para seis
me ses em dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
mais “Li bor To tal Spre ad”, pa gá ve is se mes tral men te,
em 15-3 e 15-9 de cada ano;

Co mis são de Com pro mis so: 0,75% ao ano, exi -
gi da se mes tral men te, nas mes mas da tas do pa ga -
men to dos ju ros, so bre o mon tan te não de sem bol sa -
do do em prés ti mo, en tran do em vi gor ses sen ta dias
após a data da as si na tu ra do con tra to;

Co mis são de Aber tu ra: 1% so bre o va lor do em -
prés ti mo, sa ca dos da con ta do em prés ti mo após a as -
si na tu ra do con tra to;

Amor ti za ção: em 20 (vin te) par ce las se mes tra is, 
con se cu ti vas, pa gá ve is em 15-3 e 15-9 de cada ano,
após ses sen ta me ses de ca rên cia;



II – Aná li se

Essa mo da li da de de ope ra ção de cré di to está
su je i ta à ob ser vân cia e ao cum pri men to das con di -
cões e exi gên ci as es ti pu la das pe las Re so lu ções nºs
96/89 e 78/98, do Se na do Fe de ral, que dis ci pli nam,
res pec ti va men te, as ope ra ções de cré di to in ter no e
ex ter no da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os.

Nos ter mos dos arts. 1º, 2º e 3º da Re so lu ção nº
96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a con ces são de qua -
is quer ga ran ti as por par te da União cor res pon de a
ope ra ção de cré di to que one ra os seus li mi tes de en -
di vi da men to, su je i tan do-a, tão-so men te, para ope ra -
ções fi nan ce i ras ex ter nas, ou in ter nas que ex tra po -
lem aque les li mi tes, a pré via au to ri za ção do Se na do
Fe de ral.

Essas ope ra ções fi nan ce i ras es tão nes sa pri -
me i ra ins tân cia, por tan to su je i tas ao cum pri men to
das con di ções e exi gên ci as es ta be le ci das nas re fe ri -
das re so lu ções que, além de ob ser vân cia quan to aos
as pec tos de na tu re za es tri ta men te fi nan ce i ra, exi ge
que a União ob ser ve as se guin tes con di ções pré vi as
à pres ta ção de ga ran ti as:

1) ofe re ci men to de con tra ga ran ti as su fi ci en tes
para o pa ga men to de qual quer de sem bol so que a
União pos sa vir a fa zer se cha ma da a hon rar a ga ran -
tia;

2) Adim plên cia do to ma dor do em prés ti mo para
com a União e com as en ti da des con tro la das pelo Po -
der Pú bli co Fe de ral.

De pre en de-se do Pa re cer da Se cre ta ria do Te -
sou ro Na ci o nal que o ga ran ti do, Esta do de Ser gi pe,
tem con di ções de cum prir com as obri ga ções fi nan -
ce i ras a se rem ga ran ti das pela União. Isso por que:

a) há pre vi são do ofe re ci men to de ga ran ti as da
par te do Esta do de Ser gi pe, com pro van do a sua ca -
pa ci da de de hon rar os com pro mis sos as su mi dos.
Para tan to, é pre vis ta a for ma li za ção de con tra to en tre 
o Esta do de Ser gi pe e o Te sou ro Na ci o nal para a con -
ces são de con tra ga ran ti as, sob a for ma de vin cu la ção 
das co tas de re par ti ção cons ti tu ci o nal das re ce i tas tri -
bu tá ri as es ta be le ci das nos arts. 157 e 159, com ple -
men ta das por re cur sos pró pri os, nos ter mos do art.
167, in ci so 4º, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ou tras 
ga ran ti as em di re i to ad mi ti das;

b) as sim sen do, po de rá o Go ver no Fe de ral re -
que rer trans fe rên ci as de re cur sos, ne ces sá ri os para
co ber tu ra dos com pro mis sos hon ra dos, di re ta men te
das con tas cen tra li za do ras da ar re ca da ção do Esta do 
que, de acor do com es tu do ela bo ra do pela
COREF/STN acer ca do com pro me ti men to das re ce i -

tas do Esta do de Ser gi pe, de ve rão ser su fi ci en tes
para res sar cir a União, caso esta ve nha a hon rar com -
pro mis so na con di ção de ga ran ti do ra da ope ra ção de
cré di to pre ten di da.

Por ou tro lado, de acor do com in for ma ções con -
ti das nes se pa re cer da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o -
nal, con sul ta re a li za da por meio ele trô ni co não in di -
cou a exis tên cia de dé bi tos, na pre sen te data, em
nome do Go ver no do Esta do de Ser gi pe jun to à União 
e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Como ain da en fa ti za do no re fe ri do pa re cer da
STN, o Esta do de Ser gi pe re ver teu, já em 2000, a sé -
rie de re sul ta dos pri má ri os ne ga ti vos que vi nha apre -
sen tan do, e que pro je ções in di cam ten dên cia de re -
sul ta dos po si ti vos e cres cen tes para os pró xi mos
anos. Enfa ti za, ade ma is, que o Esta do tem aten di do e 
cum pri do as me tas fis ca is, eco nô mi cas e de ma is
com pro mis sos as su mi dos com o Go ver no Fe de ral.

Essa nova ten dên cia, acre di ta mos, atua no sen -
ti do de re com por a en tão in su fi ci en te ca pa ci da de de
pa ga men to do em prés ti mo, con sig na da na Nota Téc -
ni ca STN/COREM nº 733, de 27-8-2001, que clas si fi -
ca o Esta do na ca te go ria “C”, in su fi ci en te para a con -
ces são de ga ran tia da União.

Enten de mos, aliás, como tam bém, im pli ci ta -
men te, é re co nhe ci do pela pró pria STN, ser pos sí vel
dis pen sar tra ta men to ex cep ci o nal a esse ple i to de ga -
ran tia, pois (i) não ape nas são con si de ra das su fi ci en -
tes e ade qua das as con tra ga ran ti as a se rem pres ta -
das, como (ii) o pro je to a ser con tem pla do com o em -
prés ti mo é con si de ra do re le van te pelo Go ver no Fe de -
ral, e (iii) o Esta do de Ser gi pe con ta com re cur sos su -
fi ci en tes, de vi da men te de mons tra dos, para o aten di -
men to das con tra par ti das a seu car go, não im pon do,
por tan to, res tri ções a atu al si tu a ção fis cal do es ta do,
nem atri bu in do ao Te sou ro Na ci o nal ris cos su pe ri o res 
àque les nor mal men te as su mi dos em ope ra ções já
con tra ta das com agên ci as ofi ci a is de cré di to.

Ade ma is, não há re gis tro de dé bi to em nome do
Esta do de Ser gi pe em ope ra ções de cré di to já ga ran -
ti das, de acor do com in for ma ção pres ta da pela STN.

Com efe i to, nos ter mos des se mes mo pa re cer, o 
Esta do de Ser gi pe acha-se adim plen te quan to ao pa -
ga men to de fi nan ci a men tos e re fi nan ci a men tos de vi -
dos à União.

É de re gis trar que o Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da, nos ter mos da Por ta ria nº 276, de 23 de ou tu -
bro de 1997, au to ri zou, em ca rá ter ex cep ci o nal, a
con ces são de ga ran tia da União.

Des sa for ma, en ten de mos, S.M.J., es ta ri am
sen do sa tis fa to ri a men te ob ser va das as exi gên ci as



de fi ni das no § 9º do art. 3º da Re so lu ção nº 96, de
1989.

Re la ti va men te aos as pec tos de na tu re za fi nan -
ce i ra, nos ter mos das con di ções e exi gên ci as de fi ni -
das na Cons ti tu i ção Fe de ral e nas Re so lu ções nºs 96, 
de 1989, e 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, apli cá ve -
is ao fi nan ci a men to pre ten di do, ca bem os se guin tes
es cla re ci men tos:

a) os li mi tes de en di vi da men to da
União, es ti pu la dos nos ar ti gos 2º, 3º e 4º da
re fe ri da re so lu ção, são aten di dos, con for me
é in for ma do no Pa re cer STN/COREF nº
408, de 9 de no vem bro de 2001;

b) o Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da
Fa zen da Na ci o nal, PGN/COF/Nº
2.006/2001, en ca mi nha do ao Se na do Fe de -
ral, no exa me das cláu su las da mi nu ta con -
tra tu al, con clui que elas são ad mis sí ve is e
es tão de acor do com a le gis la ção bra si le i ra
apli cá vel à es pé cie, ten do sido ob ser va do o
dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96/89,
que veda dis po si ção con tra tu al de na tu re za
po lí ti ca ou aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal
e à or dem pú bli ca;

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci -
o nal de que pro gra mas ou pro je tos cons tem 
do Pla no Plu ri a nu al e da Lei Orça men tá ria
Anu al, é in for ma do que os in ves ti men tos
pre vis tos no pro gra ma men ci o na do en con -
tram-se am pa ra dos na Lei nº 4.188, de 23
de de zem bro de 1999, que apro vou  Pla no
Plu ri a nu al do Esta do de Ser gi pe para o pe -
río do de 2000-2003.

Ain da, as do ta ções pre vis tas na pro -
pos ta de or ça men to do Esta do de Ser gi pe
para 2002 de ve rão ser su fi ci en tes para a
sua exe cu ção na que le exer cí cio, já que a
as si na tu ra do con tra to de em prés ti mo é pre -
vis ta acon te cer so men te em 2002. Para
esse exer cí cio há pre vi sões de re cur sos
para fa zer fren te ao pa ga men to dos en car -
gos, a con tra par ti da lo cal e ao in gres so dos
re cur sos ex ter nos con tra ta dos. De qual quer
for ma, ca be rá ao Esta do  Ser gi pe, como de
pra xe, pro vi den ci ar, nas épo cas opor tu nas,
a su ple mer ta ção or ça men tá ria ou as al te ra -
cões do cro no gra ma de de sem bol so do em -
prés ti mo, de modo a com pa ti bi li zá-lo com as 
do ta ções pre vis tas;

d) o Pa re cer do Ban co Cen tral do Bra -
sil – DEDIP-2001/028, de 7 de no vem bro de 

2001, ane xo à Men sa gem en ca mi nha da ao
Se na do Fe de ral, res sal ta que a ope ra ção de 
cré di to pre ten di da pelo Esta do de Ser gi pe
acha-se ex pli ci ta men te in se ri da no Pro gra -
ma de Ajus te Fis cal in te gran te do Con tra to
de Re fi nan ci a men to de Dí vi das, apro va do
pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da Re so -
lu ção nº 108, de 19 de de zem bro de 1996.
Con clui, em con se qüên cia, que à ope ra ção
de cré di to pre ten di da não se apli cam os li -
mi tes de en di vi da men to cons tan tes nos arts. 
5º, 6º e 7º da Re so lu ção nº 78, de 1998, do
Se na do Fe de ral, e seus de ma is con di ci o -
nan tes fi nan ce i ros. Mes mo com esse en ten -
di men to, ex pe di en te do Ban co Cen tral do
Bra sil, en ca mi nha do à Se cre ta ria do Te sou -
ro Na ci o nal, in for ma que o Esta do de Ser gi -
pe ob ser va os li mi tes de en di vi da men to fi xa -
dos nos arts. 5º, 6º e 7º da Re so lu ção nº 78, 
de 1998, do se na do Fe de ral;

e) a des pe i to des se en ten di men to do
Ban co Cen tral do Bra sil, é de se re sal tar a
ado ção de in ter pre ta ção equi va len te pelo
Se na do Fe de ral em oca siões e si tu a ções
se me lhan tes: em prés ti mos para os Esta dos
de São Pa u lo, Ba hia, Rio Gran de do Sul,
para o Esta do de Per nam bu co, Ce a rá, Rio
de Ja ne i ro e Dis tri to Fe de ral. Ade ma is, o Tri -
bu nal de Con tas do Esta do de Ser gi pe ates -
ta o cum pri men to, pelo Esta do, do dis pos to
na de no mi na da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, en fa ti zan do, en tre ou tros as pec tos,
os ex pli ci ta men te exi gi dos nos ter mos da
Re so lu ção nº 18, de 2001, do Se na do Fe de -
ral;

f) a pró pria Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal, me di an te a já re fe ri da Nota Téc ni ca
STN/COREM nº 733, de 27-8-2001, ates ta
que a ope ra cão de cré di to pre ten di da in se -
re-se no Pro gra ma de Ajus te Fis cal do es ta -
do e que o Mi nis té rio da Fa zen da con si de -
rou o Esta do de Ser gi pe adim ple te em re la -
ção às me tas e com pro mis sos es ta be le ci -
dos.

Não é de ma is en fa ti zar que essa ope ra ção de
cré di to foi cre den cid da pelo Ban co Cen tral do Bra sil, 
nos ter mos da car ta de cre den ci a men to
DECEC/GABIN – 2001/192, evi den ci an do, por tan to,
que ela aten de à po lí ti ca de cap ta ção de re cur sos
ex ter nos do País.



Res sal te-se ain da que, de acor do com cál cu los
es ti ma ti vos re a li za dos pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, a ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá
im pli car um cus to efe ti vo equi va len te a 4,00% ao ano,
sen do, por tan to, in di ca ti vo de con di ções fi nan ce i ras
fa vo rá ve is e ace i tá ve is pela re fe ri da se cre ta ria.

As de ma is con di ções e exi gên ci as es ti pu la das
pe las Re so lu ções nºs 96/89 e 78/98, am bas do Se na -
do Fe de ral, são aten di das pelo Esta do de Ser gi pe,
con for me evi den ci a do pe los do cu men tos que acom -
pa nham a men sa gem em ques tão. Em par ti cu lar, foi
apre sen ta da Cer ti dão do Tri bu nal de Con tas do Esta -
do de Ser gi pe ates tan do o cum pri men to do dis pos to
na Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, con for me de -
ter mi na o in ci so XI do art. 1º da Re so lu ção nº 78, de
1998, do Se na do Fe de ral.

III – Voto

Em con clu são, o ple i to en ca mi nha do pelo Esta -
do de Ser gi pe en con tra-se de acor do com o que pre -
ce i tu am as Re so lu ções nºs 96/89 e 78/98, do Se na do
Fe de ral, de ven do ser con ce di da a au to ri za ção para a
con tra ta ção da ope ra ção de cré di to ex ter no pre ten di -
da, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 64, DE 2001

Au to ri za o Esta do de Ser gi pe a con -
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com
ga ran tia da União, com o Ban co Inter na -
ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD, no va lor de
US$20.800.000,00 (vin te mi lhões e oi to -
cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do de Ser gi pe au to ri za do a con -

tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da
União, com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção 
e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor de
US$20.800.000,00 (vin te mi lhões e oi to cen tos mil dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to ex ter no re fe ri da no ca put des ti -
nam-se ao fi nan ci a men to par ci al da se gun da fase do
Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru ral – PCPR II.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da nas se guin tes con di ções:

I – cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD;

II – ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil –
Mi nis té rio da Fa zen da, ten do como con tra ga ran tia co -

tas de re par ti ção cons ti tu ci o nal das re ce i tas tri bu tá ri -
as, es ta be le ci das nos ar ti gos 157 e 159, com ple men -
ta das pe las re ce i tas pró pri as, nos ter mos do ar ti go
167, § 4º, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como
ou tras ga ran ti as em di re i to ad mi ti das;

III – va lor: US$20.800.00000 (vin te mi lhões e oi -
to cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca), equi va len tes a R$56.291.040,00 (cin qüen ta e
seis mi lhões, du zen tos e no ven ta e um mil e qua ren ta
re a is), em 31-10-2001;

IV – pra zo de de se sem bol so: até 30 de ju nho de
2006;

V – mo da li da de de em prés ti mo: Sin gle Cur rency 
Loan (mo e da úni ca – dó lar dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com taxa de ju ros va riá vel (LIBOR + Spre -
ad) e es que ma de amor ti za ção “Le vel Re pay ment of
Prin ci pa”;

VI – ju ros: cal cu la dos à Li bor Base Rate para
seis me ses em dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca mais Li bor To tal Spre ad, pa gá ve is se mes tral men -
te, em 15-3 e 15-9 de cada ano;

VII – co mis são de Com pro mis so: 0,75% ao ano,
exi gi da se mes tral men te, nas mes mas da tas do pa ga -
men to dos ju ros, so bre o mon tan te não de sem bol sa -
do do em prés ti mo, en tran do em vi gor ses sen ta dias
após a data da as si na tu ra do con tra to;

VIII – co mis são de aber tu ra: 1% so bre o va lor do 
em prés ti mo, sa ca dos da con ta do em prés ti mo após a
as si na tu ra do con tra to;

IX – amor ti za ção: em 20 (vin te) par ce las se mes -
tra is, con se cu ti vas, pa gá ve is em 15/3 e 15/9 de cada
ano, após ses sen ta me ses de ca rên cia.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men tos do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te -
ra das em fun ção da data de as si na tu ra dos con tra tos.

Art. 3º Fica a União au to ri za da a con ce der ga -
ran tia ao Esta do de Ser gi pe na ope ra ção de cré di to
ex ter no re fe ri da no art. 1º des ta Re so lu ção.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção pre vis ta no ca -
put fica con di ci o na da a que o Esta do de Ser gi pe vin -
cu le, como con tra ga ran ti as à União, as trans fe rên ci as 
cons ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus,
com ple men ta das por suas re ce i tas pró pri as, e ou tras
em di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li za ção de con -
tra to de con tra ga ran tia, po den do o Go ver no Fe de ral
re ter im por tân ci as ne ces sá ri as di re ta men te das con -
tas cen tra li za do ras da ar re ca da ção do Esta do.

Art. 4º O pra zo má xi mo para o exer cí cio da pre -
sen te au to ri za ção é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta)
dias, con ta dos a par tir de sua pu bli ca ção.



Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Fre i tas Neto, Re la tor
– Car los Be zer ra – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – He -
lo í sa He le na – Ge ral do Melo – Ro meu Tuma – Pa u -
lo Har tung – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Bel lo
Par ga – Ro me ro Jucá – José Agri pi no – José Fo -
ga ça – Edu ar do Su plicy – Anto nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 1.453, 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 do
Se na do nº 149, de 2001-Com ple men tar,
de au to ria do Se na dor Ro meu Tuma, que
atu a li za a emen ta e al te ra o art. 1º da Lei
Com ple men tar nº 51, de 20 de de zem bro
de 1985, que dis põe so bre a apo sen ta do -
ria do fun ci o ná rio po li ci al, nos ter mos do 
art. 103 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para re -
gu la men tar a apo sen ta do ria da mu lher
ser vi do ra po li ci al.
Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

Nos ter mos re gi men ta is, vem a exa me des ta
Co mis são o Pro je to de Lei do Se na do nº 149, de
2001-Com ple men tar, de au to ria do ilus tre Se na dor
Ro meu Tuma, que atu a li za a emen ta e al te ra o art. 1º
da Lei Com ple men tar nº 51, de 20 de de zem bro de
1985, que “Dis põe so bre a apo sen ta do ria do fun ci o -
ná rio po li ci al, nos ter mos do art. 103 da Cons ti tu i ção
Fe de ral”, para re gu la men tar a apo sen ta do ria da mu -
lher ser vi do ra po li ci al.

Na jus ti fi ca ção, após re fe rir-se à ne ces si da de
de atu a li zar a Emen ta da lei que, à luz da no men cla tu -
ra en tão uti li za da, fala de fun ci o ná rio po li ci al, e não de 
ser vi dor po li ci al, como ago ra o de no mi nam a Lei Ma i -
or e a Lei nº 8.112/90, aduz o au tor a ne ces si da de de
se ade quar a lei ao prin cí pio da iso no mia, para nela
in tro du zir a mes ma di fe ren ça en tre ho mem e mu lher
cons tan te da Car ta Mag na para a apo sen ta do ria vo -
lun tá ria e para o li mi te da apo sen ta do ria com pul só ria.

O art. 1º da lei Com ple men tar nº 51, de 20 de
de zem bro de 1985, dis põe:

”Art. 1º O fun ci o ná rio po li ci al será apo -
sen ta do:

I – vo lun ta ri a men te, com pro ven tos in -
te gra is, após 30 (trin ta) anos de ser vi ço,
des de que con te, pelo me nos, 20 (vin te)

anos de exer cí cio em car go de na tu re za es -
tri ta men te po li ci al;

II – com pul so ri a men te, com pro ven tos
pro por ci o na is ao tem po de ser vi ço, aos 65
(ses sen ta e cin co) anos de ida de, qual quer
que seja a na tu re za dos ser vi ços pres ta dos.

O art. 1º da Pro po si ção im pri me ao dis po si ti vo
a se guin te re da ção:

“Art. 1º O ser vi dor pú bli co po li ci al será
apo sen ta do:

I – com pul so ri a men te, com pro ven tos
pro por ci o na is ao tem po de con tri bu i ção, aos 
65 (ses sen ta e cin co) anos de ida de, qual -
quer que seja a na tu re za dos ser vi ços pres -
ta dos;

II – vo lun ta ri a men te, com pro ven tos in -
te gra is, in de pen den te men te de ida de:

a) após 30 (trin ta) anos de con tri bu i -
ção, des de que con te, pelo me nos, 20 (vin -
te) anos de exer cí cio em car go de na tu re za
es tri ta men te po li ci al, se ho mem;

b) após 25 (vin te e cin co) anos de con -
tri bu i ção, des de que con te, pelo me nos, 15
(quin ze) anos de exer cí cio em car go de na -
tu re za es tri ta men te po li ci al, se mu lher.” (NR)

II – Aná li se

Qu an to ao art. 1º do Pro je to, nada há a ale gar.
No re fe ren te ao art. 2º, po der-se-ia ver sar ele

ma té ria de ini ci a ti va ex clu si va do Pre si den te da Re -
pú bli ca, nos ter mos do dis pos to no art. 61, § 1º, in ci so
II, alí nea ”c“, da Cons ti tu i ção Fe de ral, pelo que pa de -
ce ria de ví cio de in cons ti tu ci o na li da de for mal.

Tra tan do-se, po rém, de lei na ci o nal e, ain da, de
apli ca ção sis te má ti ca da Cons ti tu i ção e, es pe ci fi ca -
men te, do prin cí pio de iso no mia, des ca be tal ale ga -
ção.

III – Pa re cer

Ante o ex pos to, opi na mos pela apro va ção do
Pro je to, por cons ti tu ci o nal, ju rí di co, re gi men tal, de
boa téc ni ca le gis la ti va e, no mé ri to, opor tu no e con ve -
ni en te.

Sala da Co mis são, 5 de de zem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ma ria do Car mo
Alves, Re la to ra – Anto nio Car los Jú ni or – Luiz
Pon tes – Be ní cio Sam pa io – Ge ral do Melo – Jef fer -
son Pé res – Sér gio Ma cha do – Ro meu Tuma – Pe -
dro Si mon – Fran ce li no Pe re i ra – Íris Re zen de –
Bel lo Par ga – Luiz Otá vio.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de ca gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de

5-2-98:

“c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;’

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os

(*) Re da çio dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de

11-9-2001:

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art.
84, VI;

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de

5-2-98:

“f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju rí -
di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da de re -
mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re ser va.”
....................................................................................

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos 
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe -
de ra is.

PARECER Nº 1.454, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 264 de 2001 
(nº 1.301, de 3-12-2001, na ori gem) do
Pre si den te da Re pú bli ca, pro pon do a ele -
va ção tem po rá ria do li mi te de en di vi da -
men to da Pe tro brás Trans por te S.A.
(Trans pe tro), no va lor de R$ 1,01 bi lhão;
des ti na do à as sun ção de dí vi da re la ti va a 
na vi os trans fe ri dos à em pre sa pela Pe -
tro brás S.A. (R$595 mi lhões), à aqui si ção
de no vas em bar ca ções (R$379 mi lhões) e 
à aqui si ção de sede e in ves ti men tos em
in for má ti ca (R$36 mi lhões).

Re la tor: Se na dor. José Agripino Maia

I – Re la tório

O Sr. Pre si den te da Re pú bli ca pro põe ao Se na -
do Fe de ral, atra vés da Men sa gem nº 264 de 2001 (nº
1.301, de 3-12-2001, na ori gem) a ele va ção tem po rá -
ria do li mi te de en di vi da men to da Pe tro brás Trans por -
te S.A. (Trans pe tro), no va lor de R$1 .010.000,G0 (um 
bi lhão e dez mi lhões de re a is) des ti na dos a:

a)  as sun ção de di vi da da Pe tro brás S.A. re la ti va 
a vin te e seis na vi os hi po te ca dos ao Fun do de Ma ri -
nha Mer can te, ge ri do pelo Ban co Na ci o nal de De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES:
R$595.000.000,00 (qui nhen tos e no ven ta e cin co mi -
lhões de re a is) em va lo res de abril de 2.001;

b) con tra ta ção de fi nan ci a men tos para aqui si -
ção de qua tro no vos pe tro le i ros, no âm bi to do Pro je to 
Na ve ga Bra sil: R$379.000.000,00 (tre zen tos e se -
ten ta e nove mi lhões de re a is);

c) pro gra ma de in ves ti men tos, onde se con tem -
pla aqui si ção de sede para a em pre sa, as sim como
de equi pa men tos de in for má ti ca e te le co mu ni ca ções:
R$36.000.000,00 (trin ta e seis mi lhões de re a is).

De ta lho, a se guir, cada uma des sas ope ra ções.
a) Assun ção de Dí vi da da Pe tro brás
A Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al nº 05

1/MME/MP/MF, ane xa da à Men sa gem Pre si den ci al
em co men to, es cla re ce que a Trans pe tro é uma em -
pre sa nova, cri a da em ju nho de 1998, com vis tas a
aten der à nova le gis la ção re gu la do ra das ati vi da des
do se tor pe tro lí fe ro (Lei 9.478/97). De fato, em seu ar -
ti go 65, a re fe ri da Lei es ta be le ce que:

Art. 65 A Pe fro brás de ve rá cons ti tu ir
uma sub si diá ria com atri bu i ções es pe ci fi cas 
de ope rar e cons tru ir seus du tos, ter mi na is
ma rí ti mos e em bar ca ções para frans por te



de pe fró leo, seus de ri va dos e gás na tu ral, fi -
can do fa cul ta do a essa sub si diá ria as so ci -
ar-se, ma jo ri tá ria ou mi no ri ta ri a men te, a ou -
tras em pre sas.

Assim sen do, para que a lei seja cum pri da, a Pe -
tro brás pre ci sa trans fe rir a pro pri e da de de sua fro ta
de cin qüen ta e nove na vi os à nova sub si diá ria (Trans -
pe tro). No úl ti mo mês de mar ço, vin te em bar ca ções
fo ram trans fe ri das, na for ma de apor te de ca pi tal em
bens. É pre ci so trans fe rir os trin ta e nove na vi os res -
tan tes. Des ses, 26 es tão hi po te ca dos jun to ao Fun do
de Ma ri nha Mer can te, ge ri do pelo Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), em
ga ran tia de con tra tos de fi nan ci a men to a sua Cons -
tru ção.

Tra ta-se, por tan to, de trans fe rên cia de ati vos
(vin te e seis em bar ca ções) e do pas si vo cor res pon -
den te (dí vi da de R$ 595 mi lhões, em va lo res e abril de 
2.001).

b) Aqui si ção de no vos na vi os
Pre ten de a Trans pe tro ad qui rir qua tro no vos pe -

tro le i ros. Se gun do a Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis -
te ri al nº 51/MME/MP/MF, a Trans pe tro deu iní cio à re -
ver são do qua dro de ob so les cên cia, re a li zan do con -
cor rên cia pú bli ca para a co lo ca ção de en co men da de
qua tro pe tro le i ros (...) Esta aqui si ção é per ce bi da
como es sen ci al ao pro ces so de re cu pe ra ção da cons -
tru ção na val do País e à di na mi za ção da eco no mia do 
Esta do do Rio de Ja ne i ro, no âm bi to do Pro je to
NAVEGA BRASIL (...). Tra ta-se de em pre i ta da que irá 
re que rer en di vi da men to es ti ma do em
R$379.000.000,00 (tre zen tos e se ten ta nove mi lhões
de re a is).

c) Pro gra ma de in ves ti men tos
Por se tra tar de em pre sa nova, a Trans pe tro uti li -

za ins ta la ções e equi pa men tos (em es pe ci al de in for -
má ti ca e te le co mu ni ca ções) alu ga dos. Com vis tas a
ad qui rir sede e equi pa men tos pró pri os, com ca rac te -
rís ti cas ade qua ras às ope ra ções da em pre sa, é so li ci -
ta da au to ri za ção para con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to es ti ma da em R$36.000.000,00 (trin ta e seis
mi lhões de re a is).

II – Análise

O ple i to em aná li se foi en ca mi nha do ao Se na do
Fe de ral por for ça da Re so lu ção nº 96/89 que dis põe
so bre li mi tes glo ba is para as ope ra ções de cré di to ex -
ter no e in ter no da União, de suas au tar qui as e de ma is 
en ti da des con tro la das pelo Po der Pú bli co Fe de ral ...
Em sen do a Pe tro bras e suas sub si diá ri as en ti da des
“con tro la das pelo Po der Pú bli co Fe de ral”, suas ope ra -

ções de cré di to de vem es tar su je i tas aos di ta mes da
Re so lu ção nº 96/89 do Se na do Fe de ral.

A Re so lu ção nº 96/89, por sua vez, cons ti tui o
cum pri men to, pelo Se na do Fe de ral, de com pe tên cia
pri va ti va que lhe foi ou tor ga da pelo art. 52, in ci so VII,
da Cons ti tu i ção Fe de ral:

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

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la -
das pelo Po der Pú bli co Fe de ral.
....................................................................................

Os li mi tes que o Se na do Fe de ral es ta be le ceu
para as ope ra ções em aná li se es tão con ti dos nos ar ti -
gos 7º da Re so lu cão nº 96/89:

Art. 7º O mon tan te glo bal anu al das ope ra ções
de cré di to, in ter no e ex ter no, das fun da ções ins ti tu í -
das e man ti das pelo Po der Pú bli co Fe de ral, bem
como das em pre sas em que a União, di re ta ou in di re -
ta men te, de te nha ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to 
a voto, não po de rá ul tra pas sar:

I – o va lor dos en car gos e das amor ti za ções da
dí vi da paga; e

II – o equi va len te a 10% (dez por cen to) do va lor
do ati vo per ma nen te e a 10% (dez por cen to) do pa tri -
mô nio lí qui do da en ti da de no mês ime di a ta men te an -
te ri or ao que es ti ver em cur so.

Por se tra tar de em pre sa nova, a Tans pe tro não
pos sui dí vi das em va lor sig ni fi ca ti vo. O ba lan ço pa tri -
mo ni al da em pre sa apon ta um exi gí vel a lon go pra zo
de ape nas R$12,6 mi lhões de re a is. Va lor mo des to
fren te ao por te da em pre sa. Assim sen do, seu li mi te
de en di vi da men to, re la ti vo ao in ci so I do ar ti go 7º, aci -
ma ci ta do, é pra ti ca men te nulo.

Isto ocor re por que a Re so lu ção nº 96/89 foi es -
cri ta vi san do li dar com dí vi das de em pre sas em ple no
fun ci o na men to e que, por tan to, já têm um his tó ri co de 
en di vi da men to. Qu an do apli ca mos o tex to da re so lu -
ção à uma em pre sa nova, sur ge uma in con gruên cia:
por não ter dí vi das a pa gar, o li mi te do in ci so I do art.
7º im pe de a em pre sa de to mar em prés ti mos. Ou seja, 
por não ter di vi das an ti gas a pa gar, a em pre sa nova
não pode to mar em prés ti mos.

Da mes ma for ma, os li mi tes im pos tos pelo in ci -
so II do art. 7º pre ju di cam as em pre sas re cen te men te
cons ti tu í das. O pa tri mô nio lí qui do e o ati vo per ma nen -
te da Trans pe tro ain da es tão em for ma ção, apre sen -



tan do va lo res mo des tos de, res pec ti va men te, R$98,5
mi lhões e R$293 mi lhões.

Para uma ope ra ção ple i te a da de R$1,01 bi lhão,
te ría mos um en di vi da men to equi va len te a dez ve zes
o va lor do pa tri mô nio lí qui do, quan do o li mi te es ta be -
le ci do pelo in ci so II, do ar ti go 7º, aci ma ci ta do, é de
ape nas 10% do pa tri mô nio lí qui do.

Não se tra ta de um en di vi da men to ex ces si vo,
como pode pa re cer à pri me i ra vis ta, mas, sim, de uma 
si tu a ção atí pi ca, em que uma em pre sa em for ma ção
não apre sen ta, ain da, con tas pa tri mo ni a is e ope ra ci o -
na is em va lo res com pa tí ve is com sua es ca la de ope -
ra ções.

Esta é a jus ti fi ca ti va para que a em pre sa ple i te ie 
a ele va ção tem po rá ria dos li mi tes fi xa dos no ar ti go 7º. 
Esta pos si bi li da de é ga ran ti da pelo art 9º da Re so lu -
ção nº 96/89:

Art. 9º Em caso ex cep ci o nal, de vi da men te jus ti -
fi ca do, a União po de rá ple i te ar a ele va ção tem po rá ria
dos li mi tes fi xa dos nos arts. 3º, 4º e 7º des ta re so lu -
çâo.

Pa rá gra fo úni co. Os pe di dos de que tra ta este
ar ti go de ve rão ser en ca mi nha dos ao Se na do Fe de ral
ins tru í dos com:

I – lei au to ri za ti va;
II – ca rac te rís ti cas da ope ra ção: pra zo, ta xas de

ju ros, en car gos, cro no gra ma fi ran ce i ro; e
III – in for ma ções so bre a si tu a ção fi nan ce i ra do

re que ren te.
O caso em aná li se é, por tan to, pas sí vel de en -

qua dra men to na pos si bi li da de de ele va ção tem po rá -
ria de li mi tes. A Trans pe tro jus ti fi ca que a sua fal ta de
li mi te de en di vi da men to de cor re, ex clu si va men te, de
sua si tu a ção de em pre sa nova, ain da em for ma ção.
Cum pre, por tan to, o re qui si to de jus ti fi car seu ple i to,
como exi gi do pelo ca put do ar ti go 9º.

III – Voto 

Fren te ao ex pos to, apre sen to a esta Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos pa re cer fa vo rá vel à ele va -
ção tem po rá ria de li mi tes de en di vi da men to no va lor
de R$1.010.000.000,00 (um bi lhão e dez mi lhões de
re a is) so li ci ta da pela Trans pe tro nos ter mos do se -
guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 65, DE 2001

Au to ri za a ele va ção tem po rá ria do li -
mi te de en di vi da men to da Pe tro bras
Trans por te S.A. (TRANSPETRO) em mais
R$1.010.000.000,00 (um bi lhão e dez mi -
lhões de re a is).

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É a Pe tro bras Trans por tes S.A.
(TRANSPETRO) au to ri za da, nos te mos do art. 52, in -
ci so VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e da Re so lu ção nº
96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a ele var, tem po ra ri a -
men te e em ca rá ter ex cep ci o nal, seu li mi te de en di vi -
da men to em mais R$1.010.000.000,00 (um bi lhão e
dez mi lhões de re a is) com a fi na li da de de:

I – as su mir dí vi da da Pe tro bras S.A. re la ti va a
vin te e seis na vi os hi po te ca dos ao Fun do de Ma ri nha
Mer can te, ge ri do pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), em ga ran tia de
con tra tos de fi nan ci a men to a sua cons tru ção, no va lor 
de R$595.000.000,00 (qui nhen tos e no ven ta e cin co
mi lhões de re a is);

II – con tra tar fi nan ci a men tos para aqui si ção de
qua tro no vos pe tro le i ros, no âm bi to do Pro je to Na ve -
ga Bra sil;

III – exe cu tar pro gra ma de in ves ti men tos, onde
se con tem pla aqui si ção de sede para a em pre sa, as -
sim como de equi pa men tos de in for má ti ca e te le co -
mu ni ca ções.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no in -
ci so I do art. 1º ca rac te ri za-se por trans fe rên cia con tá -
bil de ati vos e pas si vos en tre a Pe tro bras S.A. e a sua
sub si diá ria Pe tro bras Trans por tes S.A. –
TRANSPETRO, com as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – trans fe rên cia de vin te e seis na vi os da Pe tro -
brás S.A. para a Pe tro bras Trans por tes S.A.
(TRANSPETRO);

II – trans fe rên cia de dí vi da re la ti va aos vin te e
seis na vi os ci ta dos no in ci so I da Pe tro bras S.A. para
a Pe tro bras Trans por tes S.A. (TRANSPETRO), que
se en con tram hi po te ca dos ao Fun do de Ma ri nha Mer -
can te, ge ri do pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), em ga ran tia de
con tra tos de fi nan ci a men to a sua cons tru ção.

Art. 3º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no in -
ci so II do art. 1º apre ser ta rá as se guin tes ca rac te rís ti -
cas fi nan ce i ras bá si cas:

I – em pres ta dor: Fun do de Ma ri nha Mer can te,
ge ri do pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co e So ci al (BNDES);

II – mon tan te: R$379.000.000,00 (tre zen tos e
se ten ta e nove mi lhões de re a is);

III – pra zo: 20 (vin te) anos;
IV – ca rên cia: pe río do de cons tru ção da em bar -

ca ção ou 4 (qua tro) anos, o que for me nor;
V – ju ros: 4% (qua tro por cen to) ao ano mais

cor re ção cam bi al pelo dó lar nor te-ame ri ca no;



VI – amor ti za ção: sis te ma de amor ti za ção cons -
tan te (SAC).

Art. 4º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no in -
ci so III do art. 1º apre sen ta rá as se guin tes ca rac te rís -
ti cas fi nan ce i ras bá si cas:

I – mo da li da de: le a sing a ser con tra ta do jun to
ao sis te ma fi nan ce i ro pri va do;

II – mon tan te: R$36.000.000,00 (trin ta e seis mi -
lhões de re a is);

III – pra zo: não su pe ri or a 6 (seis) anos;

IV – ju ros: não su pe ri or a 15% (quin ze por cen to) 
ao ano.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu -
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias, con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 11 de de zem bro de 2001.
– Lú cio Alcân ta ra  – José Agri pi no – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – – Fre i tas Neto – Ro meu Tuma –
Bel lo Par ga – Pa u lo Har tung – José Fo ga ça – Pe -
dro Piva – He lo í sa He le na – Pa u lo Sou to – Ge ral do
Melo  – Edu ar do Su plicy – Ro me ro Juca – Antô nio
Car los Jú ni or – Car los Be zer ra.

PARECER Nº 1.455, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 280, de
2001, do Pre si den te da Re pú bli ca, en ca -
mi nhan do ao Se na do Fe de ral pro pos ta
para que seja au to ri za da a Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a
até US$8.880.000,00 (oito mi lhões, oi to -
cen tos e oi ten ta mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal com o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e 
De sen vol vi men to – BIRD.

Re la tor:Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha para
exa me do Se na do Fe de ral pro pos ta para que seja au -
to ri za da a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a
até US$8.880.000,00 (oito mi lhões, oi to cen tos e oi -
ten ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to (BIRD).

Os re cur sos ad vin dos des sa ope ra ção de cré di -
to des ti nam-se ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de 
For ta le ci men to do Ge ren ci a men to Fis cal e Fi nan ce i ro 
– PROGER (Fis cal and Fi nan ci al Ma na ge ment Tech -
ni cal Pro ject).

Esse em prés ti mo ex ter no apre sen ta rá as se -
guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

De ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;

Cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção 
e De sen vol vi men to (BIRD);

Va lor to tal: US$8.880.000,00 (oito mi lhões, oi to -
cen tos e oi ten ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca);

Mo da li da de do em prés ti mo: Va ri a ble Spre ad
Loan (VSL) para dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca;

Pra zo de de sem bol so: até 31-12-2005;
Ju ros: exi gi dos se mes tral men te, ven cí ve is em

15-2 e 15-8 de cada ano, cal cu la dos so bre o sal do de -
ve dor pe rió di co do em prés ti mo, a uma taxa anu al flu -
tu an te (Li bor se mes tral acres ci da de um spre ad). O
spre ad será com pos to de 0,75% (se ten ta e cin co
cen té si mos por cen to) ao ano. So ma do ou di mi nu í do
da di fe ren ça en tre a mar gem mé dia pon de ra da de
cap ta ção do Bird para a co ber tu ra de em prés ti mos
VSL e a Li bor, apu ra dos du ran te os seis me ses an te ri -
o res aos res pec ti vos ven ci men tos;

Amor ti za ção: 20 (vin te) par ce las se mes tra is e
con se cu ti vas, sen do 19 (de ze no ve) no va lor de
US$445.000,00 (qua tro cen tos e qua ren ta e cin co mil
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), e a úl ti ma
no va lor de US$425.000,00 (qua tro cen tos e vin te e
cin co mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
ven cen do-se a pri me i ra em 15-2-2007 e a úl ti ma em
15-8-2016, con for me cro no gra ma es ti pu la do no Ane -
xo 3 da mi nu ta do Acor do de Emprés ti mo;

Co mis são de com pro mis so: 0,75% (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to) ao ano so bre os sal dos
de ve do res não de sem bol sa dos, exi gi da se mes tral -
men te, nas mes mas da tas do pa ga men to dos ju ros,
en tran do em vi gor ses sen ta dias após a as si na tu ra do 
con tra to;

Co mis são à vis ta: 1% (um por cen to) so bre o va -
lor do em prés ti mo, a ser de bi ta da na data em que o
con tra to en trar em vi gor.

II – Aná li se

Essas ope ra ções de cré di to ex ter no es tão su je i -
tas às con di ções e exi gên ci as de fi ni das na Cons ti tu i -
ção Fe de ral e na Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na -



do Fe de ral, às qua is ca bem os se guin tes es cla re ci -
men tos:

a) Os li mi tes de en di vi da men to da União, es ti pu -
la dos nos ar ti gos 2º 3º e 4º da re fe ri da re so lu ção con -
for me é in for ma do no Pa re cer STN/Co ref/Ger fi nº
415, de 20 de no vem bro de 2001.

b) O pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da 
Na ci o nal, PGN/COF/Nº 2.128, de 6 de de zem bro de
2001, en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral, no exa me
das cláu su las das mi nu tas con tra tu a is, con clui que
elas são ad mis sí ve is e es tão de acor do com a le gis la -
ção bra si le i ra apli cá vel à es pé cie, ten do sido ob ser va -
do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96/89, que
veda dis po si ção con tra tu al de na tu re za po lí ti ca ou
aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal e à or dem pú bli ca.

c) re la ti va men te à exi gên cia cons ti tu ci o nal de
que pro gra mas ou pro je tos cons tem do Pla no Plu ri a -
nu al e da Lei Orça men tá ria Anu al, é in for ma do pela
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal que a apro va ção do
cré di to es pe ci al para o Pro gra ma Pro ger na Lei Orça -
men tá ria Anu al au to ma ti ca men te o in clui no Pla no
Plu ri a nu al da União 2000/2003, nos ter mos con ti dos
no art. 7º da Lei nº 9.989, de 21-7-2000.

Ade ma is, quan to à pre vi são or ça men tá ria, a Se -
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal des ta ca que foi apro va -
do pelo Con gres so Na ci o nal e san ci o na do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca o Pro je to de Lei nº 33, de 2001,
que abre no Orça men to Fis cal da União, em fa vor do
Mi nis té rio da Fa zen da e do Mi nis té rio do Pla ne ja men -
to, Orça men to e Ges tão, cré di to es pe ci al des ti na do
ao pro je to em apre ço.

Con clui, ain da, a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o -
nal que os cré di tos or ça men tá ri os to ta is pre vis tos
para o pró xi mo exer cí cio de ve rão ser su fi ci en tes para
a co ber tu ra do flu xo fi nan ce i ro es ti ma do para a ope -
ra ção. No pre sen te exer cí cio não são pre vis tos de -
sem bol sos.

Não é de ma is en fa ti zar que essa ope ra ção de cré -
di to foi cre den ci a da pelo Ban co Cen tral do Bra si1, nas
con di ções cons tan tes da ROFTA nº 128.339, cuja có pia
en con tra-se ane xa ao pro ces sa do em apre ci a ção.

Res sal te-se por fim que, de acor do com cál cu los
es ti ma ti vos re a li za dos pela Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal, a ope ra ção de cré di to pre ten di da de ve rá im pli -
car cus to efe ti vo equi va len te a 2,95% a.a., le van do
aque la Se cre ta ria a con clu ir que a re fe ri da es ti ma ti va
cons ti tui um in di ca ti vo fa vo rá vel e ace i tá vel pela STN.

III – Voto

So mos, as sim, pela au to ri za ção ple i te a da pela
Men sa gem nº 280, de 2001, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÂO Nº 66, DE 2001

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no no va lor equi va len te a até
US$8.880.000,00 (oito mi lhões, oi to cen -
tos e oi ten ta mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), com o Ban co Inter -
na ci o nal para re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – (BIRD).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -

za da a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a até US$8.880.000,00 (oito mi lhões, oi -
to cen tos e oi ten ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to (BIRD).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos des sa
ope ra ção de cré di to des ti nam-se ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro je to de For ta le ci men to do Ge ren ci a -
men to Fis cal e Fi nan ce i ro – PROGER, (Fis cal and Fi -
nan ci al Ma na ge ment Tech ni cal Pro ject).

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope -
ra ção de cré di to são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
II – cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -

ção e De sen vol vi men to (BIRD);
III – va lor to tal: US$8.880.000,00 (oito mi lhões,

oi to cen tos e oi ten ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca);

IV – mo da li da de do em prés ti mo: Va ri a ble Spre -
ad Loan (VSL) para dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca;

V – pra zo de de sem bol so: até 31-12-2005;
VI – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, ven cí ve is

em 15-2 e 15-8 de cada ano, cal cu la dos so bre o sal do 
de ve dor pe rió di co do em prés ti mo, a uma taxa anu al
flu tu an te (Li bor se mes tral acres ci da de um spre ad; O
spre ad será com pos to de 0,75% (se ten ta e cin co cen -
té si mos por cen to) por ano. So ma do ou di mi nu í do da
di fe ren ça en tre a mar gem mé dia pon de ra da de cap ta -
ção do Bird para a co ber tu ra de em prés ti mos VSL e a
Li bor apu ra dos du ran te os seis me ses an te ri o res aos
res pec ti vos ven ci men tos;

VII – amor ti za ção: 20 (vin te) par ce las se mes tra -
is e con sec ti vas, sen do 19 (de ze no ve) no va lor de
US$445.000,00 (qua tro cen tos e qua ren ta e cin co mil
dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), e a úl ti ma
no va lor de US$425.000,00 (qua tro cen tos e vin te e
cin co mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
ven cen do-se a pri me i ra em 15-2-2007 e a úl ti ma em



15-8-2016, con for me cro no gra ma es ti pu la do no Ane -
xo 3 da mi nu ta do Acor do de Emprés ti mo;

VIII – co mis são de com pro mis so: 0,75% (se ten -
ta e cin co cen té si mos por cen to) ao ano so bre os sal -
dos de ve do res não de sem bol sa dos, exi gi da se mes -
tral men te, nas mes mas da tas do pa ga men to dos ju -
ros, en tran do em vi gor ses sen ta dias após a as si na tu -
ra do con tra to;

IX – co mis são à vis ta: 1% (um por cen to) so bre o 
va lor do em prés ti mo, a ser de bi ta da na data em que o
con tra to en trar em vi gor.

Pa rà gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do
prin ci pal e dos fi nan ce i ros po de rão ser al te ra das em
fun ção da data de as si na tu ra do con tra to.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu -
ção de ve rá ser num pra zo de 540 (qui nhen tos e qua -
ren ta) dias, con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala das co mis sões, 11 de de zem bro de 2001. – 
Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Pe dro Piva – Pa -
u lo Sou to –  Ro meu Tuma – Bel lo Par ga – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Pa u lo Har tung – Ge ral do Melo
– Car los Be zer ra – José Agri pi no – Anto nio Car los 
Jú ni or – José Fo ga ça – Fre i tas Neto – Edu ar do
Su plicy.

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 es cla re ce que o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
134, de 2001, lido an te ri or men te, terá tra mi ta ção com
pra zo de ter mi na do de 45 dias, nos ter mos do art. 64,
§1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 375
do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será apre ci a da si mul ta ne a men te pela 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e pela 
Co mis são de Assun tos So ci a is, po den do so men te re -
ce ber emen das pe ran te a pri me i ra Co mis são pelo
pra zo úni co de cin co dias úte is, de acor do com o art.
122, in ci so II, le tra ”b“, com bi na do com o art. 375, in ci -
so I, do Re gi men to Inter no, fin do o qual, sen do apre -
sen ta das emen das, as mes mas de ve rão ser en ca mi -
nha das à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa, a fim de se rem
pu bli ca das no Diá rio do Se na do Fe de ral e, em avul -
sos, para se rem dis tri bu í das às Srªs e Srs. Se na do -
res, na for ma re gi men tal.

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 Lei do
Se na do nº 149, de 2001-Com ple men tar, de au to ria do
Se na dor Ro meu Tuma, que atu a li za a emen ta e al te ra o 
art. 1º da Lei Com ple men tar nº 51, de 20 de de zem bro

de 1985, que dis põe so bre a apo sen ta do ria do fun ci o -
ná rio po li ci al, nos ter mos do art. 103 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para re gu la men tar a apo sen ta do ria da mu lher
ser vi do ra po li ci al, 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 (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Re so -
lu ção nº 62, de 2001 (MSF 248/2001), que au to ri za o
Esta do do Pi a uí a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter -
no, com ga ran tia da União, com o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor 
de vin te e dois mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca; nº 63, de 2001 (OFS S/49), 
que au to ri za o Esta do do To can tins a con tra tar ope ra -
ção de cré di to ex ter no, jun to ao Me di o cre di to Cen tra le,
no va lor de cem mi lhões, tre zen tos e qua ren ta e um mil,
no ve cen tos e oi ten ta e dois dó la res dos Esta dos Uni dos 
da Amé ri ca e cin qüen ta cen ta vos, equi va len tes a du -
zen tos e ses sen ta e oito mi lhões, qua ren ta e três mil,
qui nhen tos e trin ta e oito re a is e oi ten ta e cin co cen ta -
vos, em 28 de se tem bro de 2001; nº 64, de 2001 (MSF
257/2001), que au to ri za o Esta do de Ser gi pe a con tra tar 
ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da União,
com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to – BIRD, no va lor de vin te mi lhões e oi to -
cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca; nº
65, de 2001 (MSF 264/2001), que au to ri za a ele va ção
tem po rá ria do li mi te de en di vi da men to da Pe tro brás
Trans por te S.. (Trans pe tro) em mais um bi lhão e dez mi -
lhões de re a is; e nº 66, de 2001 (MSF 280/2001), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até
oito mi lhões, oi to cen tos e oi ten ta mil dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca, com o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, cu jos
pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a
Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen -
das, nos ter mos do art. 235, II, f, do Re gi men to Inter no,
do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou 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 139, de 1999, de
au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que de ter mi na que
5% (cin co por cen to) do pre ço de bi lhe te ria de fil me
es tran ge i ro seja des ti na do a fi nan ci ar fil me bra si le i ro,
e dá ou tras pro vi dên ci as;



– Pro je to de Lei do Se na do nº 1, de 2000, de au to -
ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, que im põe às em pre sas
pres ta do ras de ser vi ços de te le fo nia a obri ga ção de fa -
zer cons tar de sua pu bli ci da de as ta ri fas dos ser vi ços
por ela pres ta dos; 

– Pro je to de Lei do Se na do nº 38, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, que acres cen ta
dis po si ti vo ao art. 52 e dá nova re da ção ao § 4º do art.
55 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, que ins ti -
tui nor mas ge ra is so bre des por tos e dá ou tras pro vi -
dên ci as; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 177, de 2001, de
au to ria do Se na dor Gil vam Bor ges, que in clui a dis ci pli -
na Di re i to da Ci da da nia no cur rí cu lo do en si no mé dio.

As ma té ri as fo ram apre ci a das ter mi na ti va men te
pe las Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
e de Edu ca ção.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 38, de 2001,
apro va do, vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Os de ma is, re je i ta dos, vão ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po des ti na do aos
ora do res da Hora do Expe di en te da ses são de li be ra ti -
va or di ná ria de ama nhã será de di ca do à apre sen ta ção 
e lan ça men to dos Tra ta dos da Agen da 21 Infan til, em
pro ces so de cons tru ção pela Con fe rên cia da Cri an ça
Bra sil no Mi lê nio – CCBM, en dos sa da pela Agên cia
das Na ções Uni das para Pro gra mas Ambi en ta is –
Unep, nos ter mos do Re que ri men to nº 730, de 2001,
do Se na dor Ra mez Te bet e ou tros Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do Bra sil, o Ofí cio nº 
3.313, de 2001, na ori gem, de 11 do cor ren te, co mu ni -
can do a im pos si bi li da de de re me ter pa re cer con clu -
si vo da que le Órgão acer ca do Ofí cio nº S/40, de
2001 (nº 3.725/2001, na ori gem), que so li ci ta 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, re fe -
ren tes ao Mu ni cí pio de São Pa u lo, con ce di das pela 
Re so lu ção nº 26, de 2000, uma vez que as re fe ri -
das ope ra ções não aten dem, cu mu la ti va men te, aos 
re qui si tos do art. 4º da Re so lu ção CMN 2.827, e
aos li mi tes es ta be le ci dos pe los in ci sos II e III do art. 
6º da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do do Ofí cio
nº S/40, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

É o se guin te o ofí cio re ce bi do:

DIRET-2001/3313

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2001

Se nhor Se na dor,
Re fi ro-me ao ofí cio OF/CAE/04/01, de

11-12-2001, me di an te o qual V.Exa. so li ci ta pa re cer
con clu si vo des te Ban co Cen tral do Bra sil so bre ope -
ra ções de cré di to ple i te a das pela Pre fe i tu ra do Mu ni -
cí plo de São Pa u lo jun to ao Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, no âm bi 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.

2. O pon to es sen ci al da con sul ta é sa ber se o
pa rá gra fo úni co da cláu su la dé ci ma se gun da do Con -
tra to de Re fi nan ci a men to da dí vi da da Ci da de de São
Pa u lo jun to à União dis pen sa ria o exa me da ope ra ção 
à luz das re gras da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se -
na do Fe de ral.

3. O in ci so II da men ci o na da cláu su la es ta be le -
ce que o Mu ni cí pio de São Pa u lo se men te po de rá
con tra ir no vas dí vi das quan do a re la ção “dí vi da fi nan -
ce i ra to tal/re ce i ta lí qui da real” for in fe ri or a 1 (um). O
pa rá gra fo úni co pre vê ex ce ções a esta re gra, es ta be -
le cen do um con jun to de ope ra ções que não se sub -
me te ri am a tal res tri ção.

4. Ou seja, o in ci so II re tro men ci o na do ape nas
im põe con di ção mais res tri ti va que aque la pre vis ta
pelo in ci so III do art. 6º da Re so lu ção nº 78/98, que
exi ge una re la ção “dí vi da/re ce i ta lí qui da real” de, no
má xi mo, 1,7 (vá li da para o exer cí cio de 2001). Des sa
for ma, a úni ca im pli ca ção do pa rá gra fo úni co da cláu -
su la dé ci ma se gun da do con tra to é re me ter aque las
ope ra ções às con di ções nor ma is da Re so lu ção nº
78/98. Ora, isso de modo al gum eli di ria a ne ces si da -
de de sub me ter as ope ra ções elen ca das às re gras da
Re so lu ção nº 78/98.

5. Isto pos to, os pa rá gra fos se guin tes te cem
con si de ra ções es pe cí fi cas so bre as ope ra ções ple i te -
a das pelo Mu ni cí pio de São Pa u lo.

6. Com re la ção à pri me i ra ope ra ção, no âm bi to
do PMAT, a Re so lu ção nº 47/2000, des se Se na do Fe -
de ral, dis pen sou os mu ni cí pi os dos li mi tes eco nô mi -
cos dos arts. 6º (te tos para as li be ra ções anu a is, para
dis pên di os com ser vi ço da dí vi da a para a re la ção dí -
vi da/re ce i ta lí qui da real) e 7º (re sul ta do pri má rio não
ne ga ti vo) da Re so luão nº 78/98. Entre tan to, as ma ni -
fes ta ções con clu si vas des te Ban co Cen tral do Bra sil,
quan do di ri gi das a essa egré gia Casa Le gis la ti va, já
con tem plam o en qua dra men to das ope ra ções às nor -



mas do con tin gen ci a men to do cré di to ao se tor pú bli co 
es ta be le ci das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

7. No caso, a Re so lu ção CMN nº 2.827, de
30-3-2001, em seu art. 4º, de ter mi na que a ins ti tu i ção
fi nan ce i ra só po de rá con tra tar ope ra ção de cré di to se
o to ma dor aten der aos pa râ me tros eco nô mi co-fi nan -
ce i ros ali es ta be le ci dos (te tos para as li be ra ções anu -
a is, para dis pên di os com ser vi ço da dí vi da e para a
re la ção dí vi da/re ce i ta lí qui da real). O Mu ni cí pio de
São Pa u lo não sa tis faz, cu mu la ti va men te, os pa râ me -
tros men ci o na dos no art. 4º da Re so lu ção nº 2.827,
com base nas in for ma ções de que dis po mos.

8. Ade ma is, dado que não hou ve so li ci ta cão de
au to ri za ção a este Ban co Cen tral do Bra sil para ne -
nhu ma das ope ra ções re fe ri das no pa rá gra fo 1º, esta
Au tar quia não teve pos si bi li da de de exa mi nar os do -
cu men tos do art. 13 da Re so lu ção nº 78/98, nem
aque les ins ti tu í dos pela Lei Com ple men tar nº 101, de
4-5-2000, cir cuns tân cia que, tam bém, im pos si bi li ta
nos sa ma ni fes ta ção con clu si va, uma vez que não po -
de mos pres cin dir da aná li se des ses do cu men tos.

9. Fi nal men te, em bo ra não seja pos sí vel re me -
ter nos so pa re cer con clu si vo em face de não ter sido
pos sí vel a aná li se do cu men tal nem o aces so aos da -
dos eco nô mi co-fi nan ce i ros atu a li za dos, po de mos di -
zer, pre li mi nar men te, que as ope ra ções do PMAT e do
Pro gra ma Pri o ri tá rio de Trans por tes Urba nos não
aten dem, cu mu la ti va men te, aos re qui si tos do art. 4º da 
Re so lu ção CMN 2.827, e que a úl ti ma de las ex tra po la
os li mi tes dos in ci sos II e III do art. 6º da Res. 78/98 do
Se na do Fe de ral (te tos de 13% da re ce i ta lí qui da real
para os dis pên di os com ser vi ço da dí vi da e de 1,7 ve -
zes a re ce i ta lí qui da real para o to tal da dí vi da).

Res pe i to sa men te, – Car los Edu ar do de Fre i -
tas, Di re tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1E Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. 

São li dos os se guin tes: 

REQUERIMENTO Nº 741, DE 2001

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro je -
to de Re so lu ção nº 62, de 2001, ad vin do da apro va -
ção da Men sa gem SF nº 248, de 2001, que ”pro põe
ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor to tal equi va len te a
US$22.500.000,00 (vin te e dois mi lhões e qui nhen tos 

mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin -
ci pal, en tre o Go ver no do Esta do do Pi a uí e o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
– BIRD, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o ”Pro je -
to de Com ba te à Po bre za Ru ral – PCPR II“.

Sala das Co mis sões, 11 de de zem bro de 2001.
– Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te –  Fre i tas Neto, Re la -
tor – Ge ral do Melo –  José Agri pi no –  Gil ber to
Mes tri nho – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jef fer -
son Pe res –  Edu ar do Su plicy – Pa u lo Har tung –
Bel lo Par ga – Pa u lo Sou to – José Fo ga ça – Ro me -
ro Jucá – Anto nio Car los Ju ni or – Car los Be zer ra.

REQUERIMENTO Nº 742, de 2001

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção nº 63, de 2001, ad vin do da apro va -
ção do Ofí cio ”S“ nº 49, de 2001, que ”en ca mi nha ao
Se na do Fe de ral, nos ter mos do in ci so I do ar ti go 21
da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, o
Pa re cer DEDIP-3251, de 5-12-2001, con ten do ma ni -
fes ta ção do Ban co Cen tral do Bra sil acer ca do pe di do
do Esta do de To can tins para con tra tar ope ra ção de
cré di to com o Me di o cre di to Cen tra le para fi nan ci a -
men to do Pro je to de Ei xos Ro do viá ri os de Inte gra ção
e De sen vol vi men to, no va lor de US$100,341,982.50
equi va len te a R$268.043.538,85 (du zen tos e ses sen -
ta e oito mi lhões, qua ren ta e três mil, qui nhen tos e
trin ta e oito re a is e oi ten ta e cin co cen ta vos), em
28-9-2001.

Sala das Co mis sões, 11 de de zem bro de 2001.
–  Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Pe dro Piva, Re la tor
–  Fre i tas Neto  – Gil ber to Mes tri nho –  Ge ral do
Melo – Pa u lo Har tung – José Agri pi no – Edu ar do
Si que i ra Cam pos –  Bel lo Par ga –  Ro meu Tuma –
Ro me ro Jucá –  Pa u lo Sou to –  Edu ar do Su plicy –
Jose Fo ga ça –  Car los Be zer ra –  Anto nio Car los
Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, peço a aten ção de to dos, prin ci pal -
men te dos Srs. Lí de res par ti dá ri os e de ban ca das: há, 
so bre a mesa, cin co re que ri men tos de ur gên cia. O
Re gi men to Inter no per mi te a vo ta ção de dois.

Con sul to as Li de ran ças, prin ci pal men te a do
Blo co de Opo si ção, se con cor dam com a vo ta ção dos
cin co re que ri men tos de ur gên cia. Se não con cor da -
rem, a Mesa terá que cum prir o Re gi men to, co lo can -
do em vo ta ção so men te os dois pri me i ros re que ri -
men tos.



O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, V. Exª po de ria no meá-los?

O SR. PRESIDENTE((Ra mez Te bet) – O pri me i -
ro re que ri men to é um pe di do de em prés ti mo para o
Esta do do Pi a uí – po bre za ru ral.

O se gun do re que ri men to é um pro je to de re so -
lu ção com pe di do do Esta do do To can tins para con -
tra tar ope ra ção de cré di to com o Me di o cre di to Cen -
tra le para fi nan ci a men to do Pro je to de Ei xos Ro do -
viá ri os de Inte gra ção e De sen vol vi men to. 

O ter ce i ro re que ri men to é um pe di do de em -
prés ti mo do Go ver no do Esta do de Ser gi pe para
pro je tos de com ba te à po bre za ru ral.

O quar to re que ri men to é um pe di do de ele va -
ção do li mi te de en di vi da men to da Pe tro brás Trans -
por te S/A.

O úl ti mo é des ti na do ao fi nan ci a men to par ci al
do pro je to de for ta le ci men to de ge ren ci a men to fis cal 
e fi nan ce i ro – Pro ger.

São es ses os cin co re que ri men tos.

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) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos boa von ta de
para tra tar des ses as sun tos, até por que sa be mos
que, no fim do ano, sem pre che ga mos a essa si tu a -
ção. 

Não sei se há ou tras ma té ri as se me lhan tes
aguar dan do vo ta ção na Co mis são. Então, voto a fa -
vor des ses cin co, mas fica o en ten di men to de que
re al men te va mos vo tar e dar pri o ri da de àqui lo que
re al men te é ur gen te. 

Inclu si ve, não vou in clu ir ago ra na dis cus são,
mas, quan do for mos apre ci ar o Item 1 da pa u ta, vou
le van tar uma pon de ra ção com po si ção con trá ria, por -
que con si de ro que o Item 1 não é ques tão de ur gên -
cia. Mas não vou jun tar tudo num pa co te só. 

Em re la ção a es ses cin co itens, con cor da mos
que se jam vo ta dos os re que ri men tos. Mas que re mos
que haja o mes mo en ten di men to quan do sur gi rem
ma té ri as se me lhan tes a se rem vo ta das até o fim da
ses são le gis la ti va. Con cre ta men te, há um caso de
São Pa u lo que está para ser vo ta do hoje e de pen de -
mos ain da da che ga da de um pa re cer do Ban co Cen -

tral a res pe i to do Rio Gran de do Sul. Mas que re mos
que o tra ta men to seja equâ ni me para to dos os ca sos
se me lhan tes.

Então, den tro des se es pí ri to, vo ta mos fa vo ra vel -
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Go ver -
no já se ma ni fes tou fa vo ra vel men te, o Blo co de Opo -
si ção tam bém. 

Con sul to o PMDB. Se na dor Na bor Jú ni or?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O
PMDB é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
PMDB tam bém é fa vo rá vel.

Con sul to o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
O PFL é fa vo rá vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, só para fa zer um re gis tro: a Li de ran -
ça do Go ver no con cor da e vai en ca mi nhar fa vo ra vel -
men te tam bém à ques tão de São Pa u lo, no mo men -
to ne ces sá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Pre si den te, o PSB acom pa nha o
Blo co de Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSB
tam bém se ma ni fes ta fa vo ra vel men te.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – O PTB 
tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PTB
tam bém se ma ni fes ta fa vo ra vel men te.

Esses re que ri men tos, por tan to, se rão vo ta dos
após a Ordem do Dia, na for ma do dis pos to no art.
340, II, do Re gi men to Inter no.

São os se guin tes os ou tros re que ri men tos de
ur gên cia.

REQUERIMENTO Nº 743, DE 2000

Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção nº 64, de 2001, ad vin do da apro va -
ção da Men sa gem S.F. Nº 257, de 2001, que “Pro põe
ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor to tal equi va len te a
US$20,800,000.00 (vin te mi lhões e oi to cen tos mil dó -



la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal,
en tre o Go ver no do Esta do de Ser gi pe e o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
– BIRD, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, a se gun -
da fase do “Pro je to de Com ba te à Po bre za Ru ral –
PCPR II”.

Sala das Co mis sões, 11 de de zem bro de 2001. 

Assi na ram o Re que ri men to de Urgên cia em 11
de de zem bro, de 2001, os Se nho res Se na do res: –
Lú cio Alcân ta ra –  Car los Be zer ra –  Ro me ro Juca
–  Edu ar do Si que i ra Cam pos –  Pa u lo Har tung – 
Ro meu Tuma – Pa u lo Sou to –  Bel lo Par ga –  Pe dro 
Piva –  José Agri pi no –  Ge ral do Melo – José Fo ga -
ça –  Edu ar do Su plicy – Anto nio Car los Jú ni or.

REQUERIMENTO Nº 744, DE 2001

Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção nº  65, de 2001, ad vin do da apro va -
ção do MSF nº 264, DE 2001, que “pro põe ao Se na do 
Fe de ral, nos ter mos do ar ti go 9º da Re so lu ção nº 95,
de 1989, do Se na do Fe de ral, a ele va ção tem po rá ria
do li mi te de en di vi da men to da Pe tro bras Trans por te
S/A – Trans pe tro, no va lor de R$1,01 bi lhão”.

Sala das Co mis sões, 11 de de zem bro de 2001.

Assi na ram o Re que ri men to de Urgên cia em 11
de de zem bro, de 2001, os Se nho res Se na do res: –
Lú cio Alcân ta ra – Car los Be zer ra – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Fre i tas Neto –  Ro meu Tuma –
Pa u lo Har tung – Pe dro Piva – José Fo ga ça – Pa u lo 
Sou to – Ge ra do Melo – José Agri pi no – Bel lo Par -
ga – Ro me ro Juca – Edu ar do Su plicy – Anto nio
Car los Jú ni or.

REQUERIMENTO Nº 745, de 2001

Nos ter mos dos Arti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção nº 66, de 2001, ad vin do da apro va -
ção da Men sa gem nº 280, de 2001, que “So li ci ta ao
Se na do Fe de ral au to ri za ção para con tra ção de ope -
ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te a até
US$8,880,000.00 (oito mi lhões e oi to cen tos e oi ten ta
mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin -
ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban -
co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro je to de For ta le ci men to do Ge ren ci a men to Fis cal e
Fi nan ce i ro – PROGER (Fis cal and Fi nan ci al Ma na ge -
ment Tech ni ca Assis tan ce Pro jet)”.

Sala das Co mis sões, 11 de de zem bro de 2001.

Assi na ram o Re que ri men to de Urgên cia em 11
de de zem bro, de 2001, os Se nho res Se na do res: – Lú -
cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – José Agri pi no – Pe -
dro Piva – Car los Be zer ra – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Fre i tas Neto – Ro meu Tuma – Bel lo Par -
ga – José Fo ga ça – Ge ral do Melo – Pa u lo Sou to –
Edu ar do Su plicy – Pa u lo Har tung – Anto nio Car -
los Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2001

Dis põe so bre a isen ção de res pon -
sa bi li da de ci vil para pes so as vo lun tá ri as
que pres tam ser vi ços de as sis tên cia ou
aten di men to de emer gên cia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pes soa vo lun tá ria que, de boa-fé e sem

re mu ne ra ção, pres ta ser vi ços de aten di men to ou as -
sis tên cia de emer gên cia, não pode ser res pon sa bi li -
za da ci vil men te por dano de cor ren te de ação ou
omis são pra ti ca da quan do de tal pres ta ção de ser vi -
ços, nos ter mos des ta lei.

Art. 2º A pes soa que, de boa-fé e sem re mu ne ra -
ção, pres ta aten di men to ou as sis tên cia de emer gên cia 
a pes soa do en te ou fe ri da, no lo cal de um aci den te, in -
cên dio, na u frá gio, ca tás tro fe ou ou tra si tu a ção de ris co
de vida, ou no per cur so de tal lo cal para um hos pi tal,
clí ni ca, con sul tó rio ou ou tro es ta be le ci men to mé di co,
não será res pon sa bi li za da ci vil men te por dano de cor -
ren te de ação ou omis são co me ti da quan do da pres ta -
ção de tal aten di men to ou as sis tên cia.

§ 1º A pes soa vo lun tá ria não é obri ga da a pres -
tar os pri me i ros so cor ros, ex ce to se obri ga da pela
atri bu i ção da sua pro fis são, mas deve pe dir so cor ro à
au to ri da de pú bli ca.

§ 2º O con sen ti men to para o tra ta men to mé di co, 
em si tu a ção de ris co de vida, é in fe ri do, quan do nem
a ví ti ma nem o seu res pon sá vel pu der con sen tir.

§ 3º Se a ví ti ma es ti ver cons ci en te e pu der res -
pon der, a pes soa vo lun tá ria deve pri me i ro pe dir-lhe
per mis são para so cor rê-la.

§ 4º A pes soa vo lun tá ria não é obri ga da a ofe re -
cer os pri me i ros so cor ros, se hou ver pe ri go de con ta -
mi na ção.

Art. 3º  A pes soa que, sem ne gli gên cia ex ces si -
va, pres ta aten di men to ou as sis tên cia obs té tri ca de
emer gên cia à mu lher em tra ba lho de par to, que não



te nha sido an te ri or men te aten di da du ran te a ges ta -
ção por tal pes soa ou por ou tra pes soa pro fis si o nal -
men te a ela as so ci a da, e cujo pron tuá rio não es te ja
ra zo a vel men te aces sí vel a tal pes soa, não será res -
pon sa bi li za da ci vil men te por dano de cor ren te de
ação ou omis são co me ti da quan do da pres ta ção de
tal aten di men to mé di co de emer gên cia.

Art. 4º A pes soa que, sem ne gli gên cia ex ces si -
va, ad mi nis tra epi ne fri na à pes soa a quem foi pres cri -
to tra ta men to para pi ca da de in se to, se ti ver ra zão
para crer que a pes soa que re ce beu a in je ção está so -
fren do ou está a pon to de so frer uma re a ção ana fi lá ti -
ca que com por te ris co de vida, não será res pon sa bi li -
za da ci vil men te por dano de cor ren te de ação ou
omis são co me ti da quan do da pres ta ção de tal tra ta -
men to.

Art. 5º A pes soa que pres ta as sis tên cia, me di an -
te so li ci ta ção de ór gão po li ci al, cor po de bom be i ros,
equi pe de res ga te ou de emer gên cia, ou ór gão go ver -
na men tal, no caso de aci den te ou ou tra emer gên cia
que en vol va o uso, ma nu se io, trans por te, trans mis são 
ou ar ma ze na gem de gás li que fe i to de pe tró leo, gás
na tu ral li que fe i to, ma te ri al ou re sí du os pe ri go sos con -
for me de fi ni dos em lei, não será res pon sa bi li za da ci -
vil men te por dano re sul tan te de sua ação ou omis são
du ran te a pres ta ção, de boa-fé, de tal as sis tên cia.

Art. 6º A pes soa, sen do aten den te ou téc ni ca de
ser vi ços mé di cos de emer gên cia, de ten to ra de cer ti fi -
ca do vá li do, ex pe di do pela au to ri da de com pe ten te,
que pres ta, de boa-fé, aten di men to ou as sis tên cia de
emer gên cia, pes so al men te, por te le fo ne ou por ou tro
meio de co mu ni ca ção a pes soa fe ri da ou do en te, no
lo cal do aci den te, in cên dio ou em ou tro lo cal, ou no
tra je to do trans por te da pes soa fe ri da ou do en te para
o hos pi tal, clí ni ca, con sul tó rio ou ou tro es ta be le ci -
men to mé di co, ou a par tir de um des ses lo ca is, ou en -
tre tais lo ca is, não será res pon sa bi li za da ci vil men te
por dano em vir tu de de ação ou omis são re sul tan te
da pres ta ção de tal aten di men to, tra ta men to ou as sis -
tên cia de emer gên cia, mes mo que isso en vol va a vi o -
la ção de re gu la men tos.

Art. 7º A pes soa, que ten do fe i to e con clu í do
com êxi to um cur so de res sus ci ta ção car di o pul mo nar
apro va do pelo ór gão com pe ten te, pres ta ou ad mi nis -
tra, de boa-fé e sem re mu ne ra ção, res sus ci ta ção car -
di o pul mo nar de emer gên cia, des fi bri la ção car día ca,
in clu in do o uso de des fi bri la dor ex ter no au to má ti co ou 
ou tros tra ta men tos ou pro ce di men tos de emer gên cia
para res sus ci ta ção ou pro lon ga men to da vida, apro -
va dos pela au to ri da de com pe ten te, à pes soa do en te
ou fe ri da, seja no lo cal de in cên dio, aci den te ou ou tro
lo cal, ou du ran te o trans por te de tal pes soa para hos -

pi tal, clí ni ca, con sul tó rio ou ou tro es ta be le ci men to
mé di co, ou a par tir de um des ses lo ca is será con si de -
ra da qua li fi ca da para ad mi nis trar tais tra ta men tos e
pro ce di men tos de emer gên cia, e não será res pon sa -
bi li za da ci vil men te por dano em vir tu de de ação ou
omis são re sul tan te da pres ta ção de tais tra ta men tos
ou pro ce di men tos res sus ci ta ti vos de emer gên cia.

Art. 8º A pes soa que pres ta ser vi ços de des fi bri -
la ção ex ter na au to má ti ca para emer gên ci as, no lo cal
da emer gên cia, em con for mi da de com as re gras per -
ti nen tes, e com apli ca ção de pru dên cia ra zoá vel, será 
isen ta de res pon sa bi li da de ci vil por le sões cor po ra is
re sul tan tes de ação ou omis são no uso de des fi bri la -
dor ex ter no au to má ti co, sal vo se tais le sões cor po ra is 
re sul ta rem de ne gli gên cia ex ces si va ou de má con du -
ta in ten ci o nal.

Art. 9º A pes soa que, na qua li da de de fun ci o ná -
rio de es ta be le ci men to es co lar, au to ri za da pelo emis -
sor da re ce i ta e tre i na da na ad mi nis tra ção de in su li na
e glu ca gon, me di an te so li ci ta ção por es cri to dos pais,
au xi lia, sem ne gli gên cia ex ces si va, na ad mi nis tra ção
de in su li na ou ad mi nis tra glu ca gon a es tu dan te di ag -
nos ti ca do como por ta dor de di a be tes e que pre ci sa
de in je ções de in su li na ao lon go do dia es co lar, ou
para quem o glu ca gon foi pres cri to para o tra ta men to
de emer gên cia de hi po gli ce mia, não será res pon sa bi -
li za da ci vil men te por ação ou omis são re sul tan te da
pres ta ção de tal tra ta men to, se a in su li na for ad mi nis -
tra da de acor do com o cro no gra ma de me di ca ção da
cri an ça, ou se tal fun ci o ná rio ti ver ra zões para crer
que o es tu dan te que re ce beu o glu ca gon está so fren -
do ou está na imi nên cia de so frer hi po gli ce mia com
ris co de vida.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se ca rac te ri za da nes -
te ar ti go, o es ta be le ci men to es co lar não será, igual -
men te, ci vil men te res pon sa bi li za do.

Art. 10. O mé di co que tra ba lha, sem re mu ne ra ção, 
como di re tor mé di co ope ra ci o nal para um ór gão pres ta -
dor de ser vi ços mé di cos de emer gên cia, não será res -
pon sa bi li za do ci vil men te por ação ou omis são re sul tan -
tes da pres ta ção de ser vi ços mé di cos de emer gên cia,
de boa-fé, por fun ci o ná ri os des se ór gão, sal vo se tal
ação ou omis são for de cor ren te de ne gli gên cia ex ces si -
va ou má con du ta in ten ci o nal de tal mé di co.

Art. 11. A pes soa que tra ba lha, sem re mu ne ra -
ção, como che fe de des pa cho para ór gão pú bli co ou
sem fins lu cra ti vos pres ta dor de ser vi ços de emer gên -
cia, não será res pon sa bi li za da ci vil men te por ação ou
omis são re sul tan te da pres ta ção, de boa-fé, de ser vi -
ços de emer gên cia por fun ci o ná ri os de tal ór gão, sal vo
se tal ação ou omis são hou ver re sul ta do de ne gli gên -
cia ex ces si va ou má con du ta in ten ci o nal de tal che fe.



Art. 12. A pes soa de vi da men te cre den ci a da
como ins tru tor de ser vi ços mé di cos de emer gên cia,
de con for mi da de com con vê nio por es cri to com a res -
pec ti va ins ti tu i ção com pe ten te, que, de boa-fé e no
cum pri men to de suas atri bu i ções, pro por ci o na tre i na -
men to a ou tras pes so as com o fim de cre den ci a men to 
ou re cre den ci a men to como téc ni cos para a pres ta ção 
de ser vi ços mé di cos de emer gên cia de su por te bá si -
co ou su por te avan ça do de vida, não será res pon sa -
bi li za da ci vil men te por ação ou omis são di re ta men te
re la ci o na da com suas ati vi da des em nome da ins ti tu i -
ção, sal vo se tal ação ou omis são for re sul ta do de ne -
gli gên cia ex ces si va ou má con du ta in ten ci o nal por tal
ins tru tor de ser vi ços mé di cos de emer gên cia.

Art. 13. O mé di co que tra ba lha, sem re mu ne ra -
ção, como con sul tor mé di co para um sis te ma de
emer gên cia, te le fo nes 190 ou 193 ou si mi lar, não será 
res pon sa bi li za do ci vil men te por ação ou omis são re -
sul tan tes da pres ta ção de con sul to ria mé di ca, de
boa-fé, para o es ta be le ci men to de ma nu a is a se rem
usa dos pe los fun ci o ná ri os do sis te ma, ao aten der a
cha ma das de emer gên cia, sal vo se tal ação ou omis -
são for re sul ta do de ne gli gên cia ex ces si va ou má con -
du ta in ten ci o nal.

Art. 14. O mé di co que co or de na a ofer ta de ser -
vi ços mé di cos de emer gên cia, con for me au to ri za do
pelo ór gão com pe ten te, por in ter mé dio de equi pa -
men to de co mu ni ca ção, não será res pon sa bi li za do ci -
vil men te por ação ou omis são re sul tan te da pres ta -
ção de tais ser vi ços mé di cos de emer gên cia, sal vo se 
tal ação ou omis são for re sul ta do de ne gli gên cia ex -
ces si va ou má con du ta in ten ci o nal.

Art. 15. O pro ve dor de ser vi ços de te le co mu ni -
ca ções, não será res pon sa bi li za do ci vil men te por
ação ou omis são re sul tan te da pres ta ção de tais
ser vi ços, com ou sem co bran ça de taxa, sal vo se tal 
ação ou omis são for re sul ta do de ne gli gên cia ex ces -
si va ou má con du ta in ten ci o nal do pró prio pro ve dor.

Art. 16. O vo lun tá rio que se jun ta aos tra ba lhos 
de res ga te ou de re cu pe ra ção em mina, ou o ope ra -
dor de mina que vo lun ta ri a men te ofe re ce pes so al
para au xi li ar nos tra ba lhos de res ga te ou re cu pe ra -
ção em mina que não lhe per ten ça ou não seja por
ele ope ra da, não será res pon sa bi li za do ci vil men te
por ação ou omis são re sul tan te da pres ta ção, de
boa-fé, de tais tra ba lhos, sal vo se essa ação ou
omis são for re sul ta do de ne gli gên cia ex ces si va ou
má con du ta in ten ci o nal.

Art. 17. Ne nhu ma das dis po si ções des ta lei
será in ter pre ta da de modo a pro por ci o nar ex clu são

da res pon sa bi li da de de cor ren te da ope ra ção de um
ve í cu lo a mo tor.

Art. 18. Para os fins des ta lei, o ter mo “re mu ne -
ra ção” não in clui:

I – os sa lá ri os, sol dos ou ven ci men tos dos po li ci -
a is, bom be i ros ou ou tras au to ri da des ou pes so as que
pres tam as sis tên cia de emer gên cia;

II – os sa lá ri os dos em pre ga dos de em pre sa
pro du to ra de car vão que pres tam ser vi ços téc ni cos
mé di cos de emer gên cia ou ser vi ços de pri me i ros so -
cor ros, de acor do com as dis po si ções le ga is;

III – in gres sos de cor te sia para te le fé ri cos, ali men -
ta ção, hos pe da gem ou ou tras cor te si as, ofe re ci dos
como gra ti fi ca ção a vo lun tá rio por gru po ou agên cia.

Art. 19. Apli cam-se a esta lei as dis po si ções das
Leis nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de 1998, e 10.029,
de 20 de ou tu bro de 2000.

Art. 20. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Hoje, os di re i tos da ci da da nia não são ape nas
vo tar, es co lher os re pre sen tan tes da ci da de, mas tam -
bém par ti ci par da ad mi nis tra ção da ci da de, do ba ir ro,
da es co la, ou de onde hou ver um pro je to de in te res se
pú bli co re le van te, seja do Esta do ou da so ci e da de.

Tra di ci o nal men te, no Bra sil, o vo lun ta ri a do
tem-se con cen tra do na área de sa ú de e no aten di -
men to a pes so as ca ren tes. Cada ne ces si da de so ci al
é uma opor tu ni da de de ação vo lun tá ria, e o sen ti men -
to de es tar sen do útil a al guém tem sido uma mo ti va -
ção for tís si ma para o en vol vi men to de mu i tas pes so -
as em ati vi da des de aju da a ou tro ser hu ma no.

A Lei nº 9.608, de 18 de fe ve re i ro de 1998, que
dis põe so bre o vo lun ta ri a do, con si de ra ser vi ço vo lun -
tá rio a ati vi da de não re mu ne ra da, pres ta da por pes -
soa fí si ca a en ti da de pú bli ca de qual quer na tu re za ou 
ins ti tu i ção pri va da de fins não lu cra ti vos, que te nha
ob je ti vos cí vi cos, cul tu ra is, edu ca ci o na is, ci en tí fi cos,
re cre a ti vos ou de as sis tên cia so ci al, in clu si ve mu tu a -
li da de.

Já a Lei nº 10.029, de 20 de ou tu bro de 2000,
es ta be le ce nor mas ge ra is para a pres ta ção vo lun tá ria 
de ser vi ços ad mi nis tra ti vos e de ser vi ços au xi li a res
de sa ú de e de de fe sa ci vil nas Po lí ci as Mi li ta res e
nos Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Con tu do é im pres cin dí vel que in cen ti ve mos o
ofe re ci men to de aju da das pes so as vo lun tá ri as, pro -
te gen do-as no caso de erro na as sis tên cia ou aten -



di men to de emer gên cia, prin ci pal men te nos ca sos
de aci den tes, in cên di os, ou ou tras si tu a ções em que 
haja pe ri go de vida para as pes so as.

Este pro je to ba se ia-se na dou tri na do Bom Sa -
ma ri ta no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, es pe ci fi ca -
men te na Lei do Bom Sa ma ri ta no de Vir gí nia, que dis -
tin gue hi pó te ses de ir res pon sa bi li da de ci vil para a
pes soa, que, de boa-fé e sem re mu ne ra ção, pres ta
aju da a ou trem do en te ou fe ri do em aci den te, in cên -
dio, ou que se en con tre em si tu a ção de pe ri go. E per -
mi ti do não in de ni zar o dano de cor ren te de ação ou
omis são co me ti do quan do do ofe re ci men to da aju da,
des de que não haja ne gli gên cia ex ces si va.

A dou tri na do bom sa ma ri ta no pre vi ne a pes soa, 
que vo lun ta ri a men te so cor rer a ví ti ma em pe ri go, de
ser pos te ri or men te pro ces sa da por erro em pro ce -
den do no tra ta men to mé di co. Obje ti va pro te ger as
pes so as que re lu tam em so cor rer um es tra nho ne -
ces si ta do por medo da re per cus são le gal, se eles co -
me te rem al gum erro no tra ta men to. Esta dou tri na foi
pri me i ra men te de sen vol vi da para en con tros de pri -
me i ros so cor ros e de po is os vá ri os es ta dos ame ri ca -
nos fi ze ram sua pró pria adap ta ção. O pon to prin ci pal
é o mes mo: ofe re cer pro te ção ao vo lun tá rio con tra
pro ces so de in de ni za ção ci vil.

Em mu i tos es ta dos ame ri ca nos a pes soa vo lun -
tá ria não é obri ga da por lei a dar os pri me i ros so cor -
ros, sal vo se fi zer par te de atri bu i ções de sua pro fis -
são, ob vi a men te. Con tu do, pode ser con si de ra do ato
de ne gli gên cia, se a pes soa vo lun tá ria não pe dir so -
cor ro à au to ri da de com pe ten te. Des sa for ma, a as sis -
tên cia é op ci o nal e vo lun tá ria, com o ob je ti vo de pre -
ser var o pró prio vo lun tá rio de um pro ces so ju di ci al.

No sis te ma ju rí di co, a cláu su la de não in de ni zar
só atin ge as obri ga ções ci vis, não ten do lu gar nas
con se qüên ci as pe na is. Entre tan to, não há cri me
quan do o agen te pra ti ca o fato em es ta do de ne ces si -
da de, le gí ti ma de fe sa, em es tri to cum pri men to do de -
ver le gal ou no exer cí cio re gu lar de di re i to, de acor do
com as dis po si ções do art. 23 do Có di go Pe nal. O ex -
ces so do lo so ou cul po so é pu ni do, con for me o pa rá -
gra fo úni co des te mes mo ar ti go.

Quem age li mi tan do-se a cum prir um de ver que
lhe é im pos to por lei e pro ce de sem abu sos no cum -
pri men to des se de ver não in gres sa no cam po da ili ci -
tu de. O cum pri men to do de ver le gal é ca u sa de jus ti fi -
ca ção, por que o de ver cum pri do re pre sen ta va lor pre -
do mi nan te em re la ção ao in te res se que é le sa do.

Con cla ma mos os ilus tres pa res para a apro va -
ção des te pro je to que, se trans for ma do em lei, aper fe -
i ço a rá a nos sa le gis la ção so bre o vo lun ta ri a do, pro -
por ci o nan do ma i or pro te ção às pes so as vo lun tá ri as,

quan do pres ta rem ser vi ços de as sis tên cia e aten di -
men to de emer gên cia.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Tião Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre o ser vi ço vo lun tá rio 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:
....................................................................................

LEI Nº 10.029, DE 20 DE OUTUBRO DE 2000

Esta be le ce nor mas ge ra is para a
pres ta ção vo lun tá ria de ser vi ços ad mi -
nis tra ti vos e de ser vi ços au xi li a res de sa -
ú de e de de fe sa ci vil nas Po li ci as Mi li ta -
res e nos Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Presidente da Re pú bli ca, Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:
....................................................................................

(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) – O pro je to 
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF Nº 648/01 

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta -
do Eni val do Ri be i ro como ti tu lar em subs ti tu i ção ao
De pu ta do Ary Kara, an te ri or men te in di ca do para in te -
grar a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar
a Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 04 de se tem bro de 
2001, que “Alte ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de
2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos trans -
por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o Con se lho Na ci o -
nal de Inte gra ção de Po lí ti cas de Trans por te, a Agên -



cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par ta men to
Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

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, 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 746, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to no art. 218,
com bi na do com o art. 221, in ci so I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, vo tos de pe sar pelo fa le ci -
men to do ve le ja dor ne o ze lan dês Pe ter Bla ke, ocor ri -
do no dia 05 de de zem bro úl ti mo, em Ma ca pá, com
en vio de con do lên ci as para a fa mí lia, o Go ver no Ne o -
ze lan dês e para a Ra i nha da Ingla ter ra.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ilus tre
Se na dor Se bas tião Ro cha, an tes vou fa zer uma
con sul ta ao Ple ná rio, por que se hou ver mais ora do -
res para en ca mi nhar, vou de i xar esse re que ri men to
para de po is. Se for so men te V. Exª a se pro nun ci ar,
po de re mos vo tar ime di a ta men te o re que ri men to. 

Per gun to às Srªs e aos Srs. Se na do res se con -
cor dam com isso. Se con cor da rem, vo ta re mos logo
o re que ri men to. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra para fa lar, com a ma i or bre -
vi da de pos sí vel, ao Se na dor Se bas tião Ro cha, pois
a Ordem do Dia é mu i to ex ten sa.

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, no dia-a-dia 
da nos sa vida, de pa ra mo-nos com vi tó ri as, com su -
ces sos, com ale gri as e, la men ta vel men te, tam bém
com mo men tos de gran de tris te za, cons ter na ção e
pe sar. É isso que sen ti mos, prin ci pal men te nós, do
Ama pá, pelo ocor ri do com o ma i or na ve ga dor da
atu a li da de, Pe ter Bla ke. 

La men ta vel men te, como dis se, tra ta-se de uma
mor te ocor ri da em nos so Esta do, inex pli cá vel, que
não te ria acon te ci do não fos se o ní vel de vi o lên cia a
que, hoje, todo o Bra sil está sub me ti do.

Esse não é um fato tí pi co do Esta do do Ama pá;
ele de no ta o agra va men to da vi o lên cia do nos so País, 
que atin giu tam bém, de ma ne i ra mu i to sé ria, o Esta do 
do Ama pá. Cer ta men te, isso re sul ta do fra cas so das
po lí ti cas pú bli cas de com ba te à vi o lên cia, dado o ní -
vel de in se gu ran ça que atin ge as po pu la ções dos
Esta dos bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, por tan to, tra go o la men to, o pe -
sar e as con do lên ci as do povo do Ama pá e, cer ta -
men te, do Bra sil – por que esse re que ri men to será
apro va do pelo Se na do da Re pú bli ca –, às au to ri da -
des da Nova Ze lân dia e da Ingla ter ra. Pe ter Bla ke foi
con de co ra do pela Ra i nha da Ingla ter ra. Seus fe i tos o
co lo ca ram no pó dio do mun do, em ter mos de con -
quis tas na na ve ga ção, como ve le ja dor. Nos úl ti mos
anos, re sol veu de di car sua vida a um fe i to ain da ma i -
or, com uma con tri bu i ção à eco lo gia e à de fe sa do
meio am bi en te. 

Então, en ten do que seja nos so de ver nos des cul -
par di an te do povo ne o ze lan dês, que per deu um he rói.
Ima gi nem se, no auge da car re i ra de Ayrton Sen na, ele 
fos se as sas si na do em qual quer país, nas cir cuns tân ci -
as em que foi mor to Pe ter Bla ke. A mes ma co mo ção
que atin giu o Bra sil to mou con ta da Nova Ze lân dia, da
Ingla ter ra, cu jos Par la men tos ho me na ge a ram Pe ter
Bla ke nes te mo men to de sua mor te.

Eu que ria di zer que o cri me não foi de cor ren te
do cri me or ga ni za do ou qual quer ope ra ção ela bo ra da 
que vi sas se ma tar Pe ter Bla ke. Os jo vens de lin qüen -
tes que o ma ta ram, à mar gem da so ci e da de, de sem -
pre ga dos, inex pe ri en tes, não ti nham a me nor no ção
de que na que le ve le i ro es ta va o gran de as tro da na -
ve ga ção mun di al. Mas isso não jus ti fi ca a sua mor te.
O que pre ten do de mons trar nes te pro nun ci a men to é
a si tu a ção de ba na li da de em que o cri me cor ri que i ra -
men te se es ta be le ce na orla do rio Ama zo nas – e as -
sim não é di fe ren te no Ama pá –, e mu i to em de cor -
rên cia da fal ta de uma po lí ti ca res pon sá vel de se gu -
ran ça pú bli ca.

A re vis ta Veja afir ma, numa ma té ria des ta se -
ma na, que so men te no mês de no vem bro, na orla
de Ma ca pá, ocor re ram 43 epi só di os des sa na tu re za, 
o que é ex tre ma men te la men tá vel. Além de um voto
de pe sar e de con do lên ci as às au to ri da des, ao povo 
e à fa mí lia de Pe ter Bla ke, apre sen to um pe di do de
des cul pas ofi ci al. Esse pe di do é mu i to co mum na
Chi na. Tal vez não faça par te da nos sa cul tu ra pe dir
des cul pas quan do um epi só dio des sa na tu re za
acon te ce na nos sa na ção bra si le i ra. Mas, vis lum -
bran do todo esse pro ces so de cul tu ra do povo chi -
nês, faço essa com pa ra ção, a fim de apre sen tar ofi -



ci al men te, por meio do Se na do Fe de ral, nos sas des -
cul pas à Pri me i ra Mi nis tra da Nova Ze lân dia, à Ra i -
nha da Ingla ter ra, ao povo ne o ze lan dês e à fa mí lia
de Pe ter Bla ke. Foi uma per da ir re pa rá vel, ab sur da e 
em cir cuns tân ci as ex tre ma men te de plo rá ve is. 

Mu i to obri ga do.
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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 747, DE 2001

Re quer se jam re me ti dos à apre ci a ção 
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos os 
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 216/99 e
271/00, que tra mi tam em con jun to.

Re que i ro, com fun da men to no ar ti go 255, in ci so
II, alí nea c, nú me ro 12, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, se jam re me ti dos à apre ci a ção da dou ta 
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos os Pro je tos de
Lei do Se na do nºs 216/99 e 271/00.

Ambas as pro po si ções vi sam a sus pen der a co -
mer ci a li za ção e o plan tio de or ga nis mos ge ne ti ca -
men te mo di fi ca dos, que vêm sen do con su mi dos no
mun do todo, in clu si ve no Bra sil, por tan to, ine gá vel o
im pac to so bre a eco no mia do País.

Além dis so, é fato no tó rio, que os pro du tos agrí -
co las são itens im por tan tís si mos de ex por ta ção do
Bra sil e que a pro i bi ção dos or ga nis mos ge ne ti ca -
men te mo di fi ca dos, pro pos ta pe los pro je tos, po de ria
pre ju di car a com pe ti ti vi da de dos agri cul to res bra si le i -
ros.

Em face do ex pos to, re que i ro, ou vi do o Ple ná rio, 
se jam re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos os Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 216/99 e 271/00.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2001. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Se na dor.

REQUERIMENTO Nº 748, DE 2001

Re quer se jam re me ti dos à apre ci a -
ção da Co mis são de Edu ca ção os Pro je -
tos de Lei do Se na do nºs 216/99 e 271/00, 
que tra mi tam em con jun to.

Re que i ro, com fun da men to no ar ti go 255, in ci so II, 
alí nea c, nú me ro 12, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, se jam re me ti dos à apre ci a ção da dou ta Co -
mis são de Edu ca ção os Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 216/99 e 271/00.

Está en tre as com pe tên ci as da Co mis são de
Edu ca ção, elen ca das no ar ti go 102, V, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, opi nar so bre ”cri a ções ci -
en tí fi cas e tec no ló gi cas“.

É des ne ces sá rio lem brar que os or ga nis mos
ge ne ti ca men te mo di fi ca dos es tão en tre os gran des
avan ços tec no ló gi cos des te sé cu lo e que sua pro i bi -
ção, no País, terá for te im pac to so bre a co mu ni da de
ci en tí fi ca.

Alguns exem plos dos avan ços ob ti dos por meio
des sa tec no lo gia – mu i tos dos qua is de au to ria dos ci -
en tis tas da Embra pa – são o ma mão pa pa ia re sis ten -
te a fun gos, fe i jão re sis ten te a fun gos, al go dão re sis -
ten te a pra gas, com a con se qüen te re du ção no uso
de in se ti ci das e as fru tas lon ga vida.

Em face do ex pos to, re que i ro, ou vi do o Ple ná rio, 
se jam re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de Edu -
ca ção os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 216/99 e
271/00.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2001. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Se na dor.

REQUERIMENTO Nº 749, DE 2001

Re quer se jam re me ti dos à apre ci a -
ção da Co mis são Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia os Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 216/99 e 271/00, que tra mi tam em
con jun to.

Re que i ro, com fun da men to no ar ti go 255, in ci so II, 
alí nea c, nú me ro 12, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, se jam re me ti dos à apre ci a ção da dou ta Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia os Pro je -
tos de Lei do Se na do nºs 216/99 e 271/00.

Com pe te à CCJC opi nar so bre a cons ti tu ci o na li -
da de e ju ri di ci da de das ma té ri as que lhe são sub me ti -
das.

O cul ti vo e co mer ci a li za ção de or ga nis mos ge -
ne ti ca men te mo di fi ca dos, as sun tos de que tra tam os
PLS nºs 216/99 e 271/00 são ob je to de vá ri as leis (Lei 
nº 8.974/95) e de cre tos (De cre tos nºs 1.752/95,
2.577/95, 2.519/98, en tre ou tros) já apro va dos pelo
Con gres so Na ci o nal ou edi ta dos pelo Po der Exe cu ti -
vo Fe de ral.

A re gu la men ta ção mais re cen te so bre o tema é
o De cre to nº 3.871/01, que dis ci pli na a ro tu la gem de



ali men tos em ba la dos que con te nham ou se jam pro -
du zi dos com or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca -
dos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Por tan to, é ab so lu ta men te ne ces sá rio que a Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia ana li se e 
opi ne so bre os as pec tos cons ti tu ci o na is e ju rí di cos
dos pro je tos de lei.

Em face do ex pos to, re que i ro, ou vi do o Ple ná -
rio, se jam re me ti dos à apre ci a ção da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 216/99 e 271/00.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2001. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re -
que ri men tos li dos se rão in clu í dos em Ordem do Dia
opor tu na men te, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 731, 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 Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001 (nº 4.302/98, 
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos
da Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974, que 
dis põe so bre o tra ba lho tem po rá rio nas em -
pre sas ur ba nas e dá ou tras pro vi dên ci as e
dis põe so bre as re la ções de tra ba lho na em -
pre sa de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros,
ten do

Pa re ce res sob nºs 1.432, 1.433 e
1.434, de 2001, das Co mis sões:

– de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Mo re i ra Men des, fa vo rá vel, com as
Emen das nº 1 a 4-CAS, de re da ção, que
apre sen ta;

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha, fa vo rá -
vel, nos ter mos do pa re cer da Co mis são de
Assun tos So ci a is; e

– de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Pa u lo Sou to, fa vo rá vel, nos ter mos
da Emen da nº 5-CAE (Subs ti tu ti vo), que ofe -
re ce, com vo tos con trá ri os do Se na dor Edu -
ar do Su plicy e da Se na do ra He lo i sa He le na.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das até o en cer ra men to da
dis cus são.

Dis cus são em con jun to do pro je to, do subs ti tu ti -
vo e das emen das em tur no úni co. (Pa u sa.)

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 Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 750, DE 2001

Nos ter mos do art. 352, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que re mos a ex tin ção da ur gên cia con ce di -
da para o PLC nº 3, de 2001.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de ex tin ção da ur gên cia.

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.

Extin ta a ur gên cia.

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 Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:



REQUERIMENTO Nº 751, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, o en vio do
PLC/3/2001 ao re e xa me da Co mis são de Assun tos
So ci a is, a fim de que este ór gão téc ni co, que é o com -
pe ten te para o exa me do mé ri to da pro po si ção, se
ma ni fes te so bre o Subs ti tu ti vo da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2001 –
José Edu ar do Du tra.

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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – 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.

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, con tra os vo tos dos Se na do res Pa u lo
Sou to, Anto nio Car los Jú ni or, Wal deck Orne las e Fer -
nan do Be zer ra.

A ma té ria con ti nu a rá pe ran te a Mesa cor ren do o 
pra zo para re ce bi men to de emen das, nos ter mos do
art. 235, in ci so II, d, do Re gi men to Inter no, até 13 do
cor ren te. Fin do o re fe ri do pra zo, será re me ti da à Co -
mis são de Assun tos So ci a is para re e xa me, nos ter -
mos da de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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 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 6 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são en cer ra da e a vo ta ção adi a da para
hoje.

Em vo ta ção.

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) – Con ce do
a pa la vra ao 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, esta ma té ria vem a Ple ná rio
em sua fase de se gun do tur no. Hoje, o Ple ná rio des ta
Casa de ci de a res pe i to dos Fun dos de De sen vol vi -
men to da Ama zô nia e do Nor des te. Na ver da de, com
a ex tin ção da Su de ne, fo ram ex tin tos tam bém o Fun -
do de Inves ti men tos do Nor des te (Fi nor) e o Fun do de 
Inves ti men tos da Ama zô nia (Fi nam); o Fi nor, que fi -
nan ci a va, que am pa ra va a eco no mia nor des ti na, e o
Fi nam, a eco no mia da Ama zô nia.

O Go ver no Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca,
por meio da Me di da Pro vi só ria nº 2.146-1, após a gri ta
ge ral das Ban ca das des sas re giões, re sol veu ins ti tu ir 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, por me di da pro vi só ria,
e por me di da de pre ca u ção ela bo rei uma Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal, que foi as si na da por vá ri os
Se na do res de to das as re giões do Bra sil, cons ti tu ci o -
na li zan do aqui lo que ha via sido in se ri do numa me di da
pro vi só ria, ou seja, 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, que al can çam, efe ti va men te, Sr. Pre si den te, as re -
giões mais po bres, mais ca ren tes de nos so País, que
pre ci sam, sem dú vi da al gu ma, de ações que fa çam
com que o Bra sil fi que mais per to de las. Sa be mos que
no Nor des te, por exem plo, ain da per sis tem os ma i o res
ín di ces de po bre za, ex clu são so ci al, anal fa be tis mo,
do en ças en dê mi cas pro vo ca das não ape nas pela
eclo são do fe nô me no das se cas, por que é um fe nô me -
no na tu ral, que deve ser com ba ti do com os avan ços
tec no ló gi cos, que os Go ver nos pas sa ram a as su mir há 
al gum tem po, pela von ta de po lí ti ca que deve ope rar,
não só por meio da lei, mas de ações enér gi cas, pre -
pon de ran tes para sal var o Nor des te e o Nor te de
ações cons tran ge do ras, como tem acon te ci do, du ran -
te as se cas e as chu vas.



Enfim, é pre ci so que haja nes sas re giões uma
in fra-es tru tu ra ade qua da para su por ta rem os efe i tos
pro vo ca dos pelo fe nô me no das se cas, ou das chu vas. 
Faz-se ne ces sá rio, ain da, uma gran de ex pan são eco -
nô mi ca no Nor te, essa re gião que tem mu i tos es pa -
ços va zi os e que po de rá, sem dú vi da al gu ma, con tri -
bu ir para o fu tu ro do nos so País, com a sua imen sa ri -
que za inex plo ra da.

Isso só po de rá acon te cer me di an te uma ação
di fe ren ci a da do Go ver no. Bus ca mos, nas Na ções da
Eu ro pa, o exem plo do Mer ca do Co mum Eu ro peu que, 
ao ser cri a do, lem brou-se que os pa í ses po bres pre ci -
sa ri am de uma pre sen ça di fe ren ci a da do Esta do, ou
dos Esta dos mais ri cos; e a Espa nha, Por tu gal, Gré -
cia e Irlan da es tão mos tran do hoje um ní vel de de sen -
vol vi men to so ci al e eco nô mi co e fa zen do com que os
seus po vos se jam mais fe li zes. Trans plan tan do o
exem plo da Eu ro pa para o nos so Bra sil não po de mos
con ce ber dois Bra sis: o Bra sil rico, das re giões su lis -
tas e o Bra sil po bre do Nor te e do Nor des te. 

De sor te que, se que re mos de sen vol ver o Bra sil
de for ma igua li tá ria e equi li bra da, onde to dos te nham
os mes mos di re i tos e pos sam ter as mes mas con -
quis tas, está em nos sa Cons ti tu i ção, de for ma per ma -
nen te, a cri a ção de dois fun dos que de for ma di re ta
ha ve rá a ação do Esta do para a im plan ta ção de in -
dús tri as e de em pre en di men tos vi san do o de sen vol vi -
men to do Nor te e do Nor des te. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção. (Pa u sa.)

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. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
pede es cu sas, mas o Se na dor Jef fer son Pe res é o re -
la tor e, nes se caso, in da go a S. Exª se usa rá da pa la -
vra ago ra ou pos te ri or men te.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Cedo a vez ao Se na dor Ro ber to Fre i re, que so li ci tou 
pri me i ro.

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. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, on tem, em Re ci fe, ti ve mos uma re u nião, um
ato po lí ti co de ten ta ti va de res ta u rar a Su de ne. 

Tive a im pres são de que nes se pro ces so de
dis cus são que ti ve mos on tem em Re ci fe ha via um
cer to sa u do sis mo, uma cer ta nos tal gia, e não sei se
o en ca mi nha men to deve ser este. É ne ces sá rio ha -
ver uma po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi men to re gi o -
nal. Fa la mos de mun do glo ba li za do, de mun do que
se in te gra, logo, deve ha ver uma po lí ti ca de in te gra -
ção na ci o nal. E o Nor des te tal vez seja o exem plo
ma i or, pois pos sui um ter ço da po pu la ção bra si le i ra
e, de lon ge, os pi o res in di ca do res so ci a is, o que tal -
vez de mons tre a de si gual da de e a in jus ti ça na so ci e -
da de bra si le i ra.

Como in te grar? A Su de ne foi algo iné di to, de -
sem pe nhou pa pel fun da men tal in clu si ve na ques tão
de pla ne ja men to re gi o nal para o mun do, não ape nas
para o Bra sil, mas é evi den te que se es go tou o seu
mo de lo de de sen vol vi men to. E seu fim, in fe liz men te,
foi sem cho ro e sem vela. Não é pos sí vel uma res ta u -
ra ção.

Esta emen da cons ti tu ci o nal vem, tal vez, apon -
tar o ca mi nho para a dis cus são de um novo pro ces so
de pla ne ja men to re gi o nal e para a bus ca de uma in te -
gra ção. É uma de fi ni ção cons ti tu ci o nal de re cur sos,
por lei, de um mon tan te, mas que, pela Cons ti tu i ção
Fe de ral, im pe de todo e qual quer con tin gen ci a men to,
di mi nu i ção ou re ma ne ja men to. Ou seja, cons ti tu ci o -
nal men te, fi xa re mos a cri a ção de um fun do. O que
cabe dis cu tir – e este é um as sun to que abor dei in clu -
si ve em dis cur so que pro fe ri so bre a mor te da Su de ne 
e um Nor des te que con ti nua vivo e, por tan to, é o mes -
mo em re la ção à Ama zô nia – é que po lí ti cas de vem
ser ado ta das para os pro ces sos de in te gra ção.

E se gue um gran de exem plo, que é algo em que
po de mos nos mi rar, até por que já o fi ze mos quan do
cons tru í mos a Su de ne, le van do em con si de ra ção po -
lí ti cas do mez zo gi or no, na Itá lia, que foi a po lí ti ca dos
in cen ti vos fis ca is, ma gis tral men te pen sa da por Cel so
Fur ta do.

A Eu ro pa, hoje, tem toda uma po lí ti ca de al guns
fun dos se to ri a is para de sen vol vi men to das re giões e
al guns pa í ses que têm ín di ces de de sen vol vi men to
bem me nor do que os mais de sen vol vi dos – no caso,
a Ale ma nha, a Fran ça, que po de mos di zer con cre ta -
men te, Por tu gal, Gré cia, Irlan da, que ex pe ri men ta -
ram, por con ta des ses fun dos, um cres ci men to com -
pa tí vel para um pro ces so de ma i or ho mo ge ne i za ção
no de sen vol vi men to da União Eu ro péia. Acho que é
uma ex pe riên cia im por tan te para que le ve mos em
con si de ra ção.



E aí, sim, mor ta a Su de ne, não está mor to o
Nor des te e nem a idéia da cri a ção de um pro je to de
de sen vol vi men to re gi o nal que o in te gre com di nâ mi ca 
pró pria e com ca pa ci da de de ter mos uma ma i or
equa li za ção com o res tan te do de sen vol vi men to do
País. O mes mo se apli ca em re la ção à Ama zô nia. Pa -
re ce-me que esse pro je to tem essa van ta gem.

Por isso, o PPS en ca mi nha fa vo ra vel men te.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, para en ca mi nhar.

O SR. FERNANDO BEZERRA (PTB – RN. Para 
en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, que ro ma ni fes tar, de iní cio, o
meu apo io ao pro je to do Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, que co lo ca de for ma mu i to mais se gu ra na
Cons ti tu i ção a ga ran tia dos re cur sos para o de sen vol -
vi men to re gi o nal.

Mas pres to ape nas um es cla re ci men to, uma vez 
que as mo di fi ca ções que fo ram fe i tas no Fi nor o fo ram 
quan do eu era Mi nis tro da Inte gra ção Re gi o nal. Na
ver da de, o Fi nor e o Fi nam es ta vam sen do con tin gen -
ci a dos pelo Go ver no que os usa va não para o ob je ti vo 
cla ro do de sen vol vi men to re gi o nal, e esse era um
mon tan te já bas tan te ele va do, por que a sis te má ti ca
era uma op ção de re nún cia fis cal, que pre ci sa va pas -
sar por al guns me ca nis mos que, al gu mas ve zes, im -
pe di am os re cur sos de che ga rem à pon ta.

A me di da pro vi só ria do Go ver no ga ran te no
Orça men to até 2013 es ses re cur sos para o de sen -
vol vi men to re gi o nal. É evi den te que con cor do com o 
Se na dor Ro ber to Fre i re no sen ti do de que os re cur -
sos são im por tan tes, mas não sig ni fi cam tudo. Pre -
ci sa mos de po lí ti cas cla ras que pro mo vam o de sen -
vol vi men to des sas re giões. Qu e ro di zer que não al -
te ra fun da men tal men te a emen da do Go ver no, mas
dá uma ga ran tia cons ti tu ci o nal para um pe río do lon -
go, no qual ha ve re mos de ter pelo me nos es ses re -
cur sos ca pa zes de pro mo ver o de sen vol vi men to re -
gi o nal.

Mi nha ma ni fes ta ção é fa vo rá vel à apro va ção do
pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, como úl ti mo ora dor, o Se na dor Jef fer son Pé -
res.

Com a pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na. O
Se na dor Jef fer son Pé res fa la rá como Re la tor.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, evi den te que nós, da
Opo si ção, va mos vo tar fa vo ra vel men te por en ten der -
mos ser de fun da men tal im por tân cia a me di da. 

Já que es ta mos tra tan do de Fun dos, não po de -
ria de i xar de, mais uma vez, fa zer um ape lo ao Go -
ver no no sen ti do de es ta be le cer, por meio de re e di -
ção ou de apo io da base go ver nis ta à Me di da Pro vi -
só ria nº 9, ou da edi ção de uma nova me di da pro vi -
só ria, a re ne go ci a ção das dí vi das do se tor pro du ti vo
ru ral re la ci o na das aos Fun dos Cons ti tu ci o na is. Se -
não, Sr. Pre si den te, es ta re mos cri an do ins tru men tos 
de fun da men tal im por tân cia para su pe rar as de si -
gual da des re gi o na is, como fo ram cri a dos os Fun dos
Cons ti tu ci o na is re la ci o na dos ao Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te, para es ta be le cer me ca nis mos de su -
pe ra ção das de si gual da des re gi o na is, sem in clu ir,
nes te mo men to es pe cí fi co, os de ve do res, aque les
que es tão, de al gu ma for ma, ten tan do di na mi zar a
eco no mia lo cal, ge rar em pre go e ren da, pro du zir ali -
men tos. São jus ta men te os de ve do res dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is que não es tão re ce ben do ne nhu ma
al ter na ti va do Go ver no em re la ção à me di da pro vi só -
ria. Ora se diz que a des cul pa dos Fun dos Cons ti tu -
ci o na is não es ta rem in clu í dos é em fun ção dos Go -
ver na do res que es tão es ta be le cen do obs tá cu los na
re ne go ci a ção, ora se diz que é em fun ção do mix es -
ta be le ci do pe las ins ti tu i ções ofi ci a is ban cá ri as, que
in tro du zi ram re cur sos do FAT como fon te de re cur -
sos. Pro ble ma do Go ver no!

O que não po de mos ace i tar é que ocor ram si tu -
a ções, Se na dor La u ro Cam pos, como a do Esta do
de Ala go as. Para se ter uma idéia, me nos de 5% dos
pro du to res ru ra is do meu Esta do es tão sen do be ne -
fi ci a dos com esta me di da pro vi só ria. O agri cul tor fa -
mi li ar não é be ne fi ci a do por que o Pro naf não está in -
clu í do; os as sen ta dos não são be ne fi ci a dos por que
o Pro ce ra não está in clu í do; e o se tor pro du ti vo, o pe -
que no e o mé dio em pre sá ri os, de ve do res em fun ção
da ques tão dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, tam bém
não es tão con tem pla dos nas Re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te. Por tan to, ao tem po que voto
fa vo ra vel men te à me di da, mais uma vez faço um
ape lo ao Go ver no no sen ti do de que o es ta be le ça.
Tra ta-se de um tema ur gen tís si mo. Na pró xi ma se -
ma na, não ha ve rá mais nada. O se tor pro du ti vo do
Nor des te, do Nor te e do Cen tro-Oes te está ab so lu ta -



men te que bra do. Por tan to, ape lo mais uma vez, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res. S. Exª é o úl ti -
mo ora dor e fa la rá na qua li da de de Re la tor.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Como Re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Se rei bre ve,
Sr. Pre si den te. Pou co te nho a acres cen tar ao que já
foi dito pe los que me an te ce de ram.

Como Re la tor, não po de rei de i xar de con cla -
mar as Srªs e os Srs. Se na do res para da rem seu
voto à pro pos ta do Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res. A pro pos ta é re al men te opor tu na, ten do em vis ta 
que, com a ex tin ção da Su dam, da Su de ne, do Fi -
nam e do Fi nor por me di da pro vi só ria, os Fun dos
que os subs ti tu í ram re sis tem pre ca ri a men te e po -
dem ser mo di fi ca dos, cla ro, por ou tra me di da pro vi -
só ria. Além dis so, há um pra zo até 2013. Tra ta-se de
um pra zo mu i to cur to para Re giões tão po bres quan -
to a Ama zô nia e o Nor des te. 

A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção do Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res cons ti tu ci o na li za e, por -
tan to, dá se gu ran ça ju rí di ca aos Fun dos. Em se gun do 
lu gar, os ins ti tui por pra zo in de ter mi na do.

Como me pa re ce im pen sá vel que a Ama zô nia e
o Nor des te pos sam de sen vol ver-se sem in cen ti vos
fis ca is e sem a ga ran tia de in ves ti men tos pú bli cos por 
um lon go pe río do, essa pro pos ta che ga em boa hora
e me re ce a apro va ção do Ple ná rio.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção a pro pos ta, Srªs e Srs. Se na do res.

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, c/c 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.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca -
das.

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”, fa vo rá vel à emen da.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB, Sr. Pre si den te, re co men da o voto ”sim“, fa vo -
rá vel à emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de -
ran ça do PMDB en ca mi nha o voto “sim”. 

E a Li de ran ça do PFL, Se na dor José Agri pi no?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – A Li de -
ran ça do PFL en ca mi nha o voto “sim”, fa vo rá vel à
emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de -
ran ça do PFL en ca mi nha o voto “sim”.

Se na dor José Edu ar do Du tra, pelo Blo co da
Opo si ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A Li de ran ça do Blo co vota “sim” à emen da do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
vota “sim”.

Se na dor Ge ral do Melo, pelo PSDB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PSDB
en ca mi nha o voto “sim”.

Como vota o PTB, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ten de que é uma pro vi dên cia
mu i to sa lu tar para pro te ger as Re giões Nor te e Nor -
des te. Por tan to en ca mi nha o voto fa vo rá vel à emen -
da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
Srs. Se na do res já po dem vo tar.

A Mesa faz um ape lo às Srªs e Srs. Se na do res
que, por aca so, não se en con trem no ple ná rio que ve -
nham a ele por que es ta mos vo tan do ma té ria que re -
quer apro va ção de três quin tos da com po si ção da
Casa. Tra ta-se de pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
vol ta a re no var o ape lo para que os Srs. Se na do res
que se en con tram em seus ga bi ne tes ve nham ao ple -
ná rio. Esta mos vo tan do ma té ria cons ti tu ci o nal.

(Con ti nua em pro ces so de vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
in da ga das Srªs e dos Srs. Se na do res se to dos já
exer ci ta ram o seu di re i to de voto, uma vez que va mos
en cer rar o pro ces so de vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra do pro ces so de vo ta ção. Va mos ao re sul ta do do
pa i nel. (Pa u sa.)

Vo ta ram SIM 62 Srs. Se na do res, e NÃO 1.
Não hou ve abs ten ção.
To tal de vo tos: 63.
Apro va 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 fi nal.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, pela or dem. Estou che gan do ao ple ná -
rio ago ra. Por tan to, peço a V. Exª que ano te o meu
voto.

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) – 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 fi nal à Pro pos ta de 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 12, de 2001, que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.456, DE 2001
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 12, de 2001.

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 fi nal da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 12, de 2001, 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, pro ce den do 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, 11 de de zem -
bro de 2001. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.456, DE 2001

Re da ção fi nal da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 12, de 2001.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  , DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fos ao art. 43 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do 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 pas sa a
vi go rar acres ci 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 das 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 § 4º 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) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3.

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus -
são, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de 2001
(nº 277/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que al te ra os arts. 149, 155 e 177 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral (dis pon do que as con tri bu i -
ções so ci a is e de in ter ven ção no do mí nio



eco nô mi co não in ci di rão so bre as re ce i tas
de cor ren tes de ex por ta ção, con tu do, po den -
do in ci dir so bre a im por ta ção de bens ou
ser vi ços de te le co mu ni ca ções, de ri va dos de 
pe tró leo e com bus tí ve is, de fi ne alí quo tas e
com pe tên cia), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.350, 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 me ro Jucá.

Trans cor re hoje a ter ce i ra e úl ti ma ses são de
dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung, para

dis cu tir.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. 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, até eco no mi zan do tem po, ler a úl ti -
ma par te de um pa re cer pre pa ra do pelo Dr. José Teó fi lo, 
um es pe ci a lis ta ca pi xa ba, ex-Pro fes sor da USP, so bre a 
ques tão tri bu tá ria, re fle tin do so bre esta PEC.

O úl ti mo item diz o se guin te: “Des sa for ma, di an -
te da in se gu ran ça ju rí di ca re ve la da pe los di ver sos
dis po si ti vos cons tan tes na PEC, re la ti vos à in ci dên cia 
mo no fá si ca do ICMS so bre com bus tí ve is, ali a da à im -
pos si bi li da de de im ple men ta ção do re fe ri do re gi me
no pró xi mo exer cí cio (2002), mos tra-se apro pri a do e
re co men dá vel a su pres são dos re fe ri dos dis po si ti vos, 
man ten do-se inal te ra dos os de ma is itens da PEC, in -
clu si ve quan to à Cide. Vale res sal tar que a su pres são
ora pro pos ta em nada pre ju di ca rá o en ca mi nha men to 
de nova pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal vi san do
es ta be le cer tra ta men to tri bu tá rio ade qua do por par te
dos Esta dos, re la ti va men te às ope ra ções com com -
bus tí ve is, em face da aber tu ra do mer ca do.”

Sr. Pre si den te, na úl ti ma ses são que dis cu tiu
essa ma té ria, re co nhe ci, pri me i ro, o mé ri to da pro -
pos ta, quan do foi fi can do cla ro, no de ba te, que essa
pro pos ta tem um pon to me ri tó rio, que é man ter a
com pe ti ti vi da de da Pe tro bras no mer ca do aber to.
Apre sen tei mi nha pre o cu pa ção e con ti nuo com ela,
Sr. Pre si den te, o que im pos si bi li tou que eu vo tas se a
fa vor da pro pos ta.

A mi nha pre o cu pa ção é re fe ren te, pri me i ro, à
enor me in se gu ran ça ju rí di ca que va mos ter, no de cor -
rer de 2002, em re la ção à in ci dên cia do ICMS na
ques tão do con su mo de com bus tí ve is e lu bri fi can tes.

Se gun da ques tão. Pa re ce-me que nes sa PEC
te mos em bu ti do um ver da de i ro che que em bran co
para o Po der Exe cu ti vo.

Não co nhe ce mos a re gu la men ta ção da Cide. Eu 
não co nhe ço, não sei se ou tros Se na do res ti ve ram
opor tu ni da de de co nhe cer. O jor nal Va lor Eco nô mi co,
edi ção de on tem, trou xe uma ma té ria do con ce i tu a do
jor na lis ta Ri ba mar Oli ve i ra com o se guin te tí tu lo: “Vão 

es ti car a Cide”. Diz a ma té ria: “Exis te uma ar ti cu la ção
no Con gres so para ele var um pou co mais a re ce i ta da 
Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co.
A pre vi são ini ci al era de R$6 bi lhões. Mas já uma nova 
pre vi são de R$7,25 bi lhões, fe i ta pelo Re la tor do
Orça men to e já se fala em R$9 bi lhões e até em mais
que R$9 bi lhões. Pre o cu po-me com isso e acre di to
que, in fe liz men te, va mos apre ci ar hoje, em se gun do
tur no, Sr. Pre si den te, uma ma té ria sem co nhe cer mos
a sua re gu la men ta ção.

Sen do eco nô mi co no uso do tem po, até pela ne -
ces si da de de agi li zar mos as vo ta ções, de i xo aqui mi -
nhas apre en sões, mi nhas in ter ro ga ções em re la ção
ao tema. Cre io que não são ex clu si vi da de des te Par -
la men tar que ora faz uso da pa la vra. Essas dú vi das
per pas sam boa par te da re pre sen ta ção que tem as -
sen to nes ta Casa. Enfim, é um as sun to que veio à ba i -
la no fi nal do ano. A re gu la men ta ção ain da não che -
gou e, pelo que ouço fa lar, che ga rá nas pró xi mas ho -
ras, a par tir da apro va ção des ta PEC, em se gun do
tur no. Acho que es ta mos dan do um tiro no es cu ro.
Espe ro que esse tiro não acer te mu i to lon ge do alvo.

Para quem não sabe, a ar re ca da ção de ICMS
em re la ção a com bus tí ve is e lu bri fi can tes sig ni fi ca,
em mé dia, 30% da ar re ca da ção dos Esta dos fe de ra -
dos. Não es ta mos fa lan do de um re cur so in sig ni fi can -
te, mas de um re cur so que fi nan cia pro gra mas na
área da sa ú de, da edu ca ção, da in fra-es tru tu ra e as -
sim por di an te.

Então, de i xo re gis tra do, num tem po cur to, de for -
ma res pe i to sa pela tra mi ta ção de tan tos pro je tos im por -
tan tes, a mi nha po si ção e as dú vi das que con ti nu am
per me an do a mi nha ca be ça em re la ção a esse tema.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO HARTUNG EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

EMENDA Nº ,  DE 2001

Art. 1º Su pri ma-se do art. 2º da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção Fe de ral nº
42, de 2001 (PEC nº 277–CD), que “al te ra
os arts. 149, 155 e 177 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral”, os se guin tes dis po si ti vos do art. 155:

I – a alí nea h do in ci so XII do § 2º;
II – §§ 4º e 5º.
Art. 2º Su pri ma-se o art. 4º da Pro pos ta 

de Emen da à Cons ti tu i ção Fe de ral nº 42, de
2001 (PEC nº 277–CD), que “al te ra os arts.
149, 155 e 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral”.



Jus ti fi ca ção

1. As prin ci pa is mo di fi ca ções in tro du zi das pela
PEC con sis tem na in ci dên cia mo no fá si ca do ICMS
so bre os com bus tí ve is e lu bri fi can tes, que vi e rem a
se rem de fi ni dos em lei com ple men tar ou, pro vi so ri a -
men te, em con vê nio, e na co bran ça me di an te alí quo -
ta es pe cí fi ca, vale di zer, um va lor fixo em real por li tro
de com bus tí vel.

2. A in ci dên cia mo no fá si ca do ICMS com re la -
ção a de ter mi na do pro du to po de rá pro pi ci ar o sur gi -
men to de inú me ras dis cus sões, quer no âm bi to dou -
tri ná rio, quer no âm bi to dos tri bu na is, en se jan do um
qua dro de in se gu ran ça ju rí di ca que tra rá in cer te za
aos es ta dos quan to à tri bu ta ção dos com bus tí ve is,
que re pre sen ta, em mé dia, 30% de sua ar re ca da ção.

3. O ICMS é um im pos to, por ex ce lên cia, plu ri fá -
si co, que deve obe de cer ao prin cí pio cons ti tu ci o nal da
não cu mu la ti vi da de nas di ver sas eta pas da ca de ia
eco nô mi ca, de modo que a car ga tri bu tá ria seja su por -
ta da, em sua to ta li da de, pelo con su mi dor fi nal. O re fe ri -
do im pos to obe de ce à sis te má ti ca de cré di to e dé bi to,
ca ben do a cada con tri bu in te, em re gra, o re co lhi men to
de cor ren te do va lor agre ga do na ope ra ção res pec ti va.

4. Com a sis te má ti ca pro pos ta, o va lor ar re ca da -
do com a uti li za ção da alí quo ta es pe cí fi ca cor res pon -
de rá à car ga tri bu tá ria lí qui da in ci den te em toda a ca -
de ia de cir cu la ção, des de a in dus tri a li za ção ou im por -
ta ção até o con su mo, o que dará mar gens a ques ti o na -
men tos, se jam fun da dos na ca pa ci da de con tri bu ti va,
se jam fun da dos em even tu al efe i to con fis ca tó rio, em
da das cir cuns tân ci as, já que o peso da car ga tri bu tá ria
re ca i rá so bre um úni co agen te eco nô mi co. Ante isso e
con si de ran do ain da a evi den te pro pen são à li ti gi o si da -
de que o tema “tri bu ta ção de pe tró leo e de ri va dos” traz, 
não há se gu ran ça ju rí di ca na im ple men ta ção do novo
mo de lo cons tan te na PEC, seja em ter mos ab so lu tos,
seja em ter mos com pa ra ti vos ao mo de lo atu al, cor res -
pon den te à subs ti tu i ção tri bu tá ria, que vem se con so li -
dan do na ju ris pru dên cia dos Tri bu na is Su pe ri o res
após lon gos anos de dis pu tas ju di ci a is.

5. Por se tra tar de in ci dên cia mo no fá si ca, me di -
an te alí quo ta es pe cí fi ca, cujo re co lhi men to pro va vel -
men te se dará no iní cio da ca de ia de cir cu la ção, pelo
im por ta dor ou pela re fi na ria, e sem vín cu lo com o va -
lor ou com a mar gem de agre ga ção das ope ra ções
sub se qüen tes, não é pos sí vel de ter mi nar o mon tan te
de cré di to es pe cí fi co re la ti vo a cada eta pa da ca de ia
de cir cu la ção.

6. Tais cir cuns tân ci as po de ri am le var ao en ten -
di men to de que, em ver da de, tra tar-se-ia de um novo
im pos to, cri a do sob as ves tes do ICMS, vez que res ta -
ri am des vir tu a dos a na tu re za e os ins ti tu tos pró pri os
des te tri bu to, pre vis tos na re da ção ori gi nal da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

7. A PEC es ta be le ce ain da a uni for mi za ção das
alí quo tas do ICMS em todo o ter ri tó rio na ci o nal, o que 

de man da ma i or apro fun da men to téc ni co por par te
dos es ta dos, sen do esta me di da de di fí cil  im ple men -
ta ção a cur to pra zo, já que po de ria re pre sen tar per da
de re ce i ta para al guns es ta dos em pro ve i to de ou tros.
À gui sa de exem plo, pode-se ci tar o óleo di e sel, que
atu al men te é tri bu ta do pe las Uni da des Fe de ra das
com alí quo ta va ri an do de 12% a 30%.

8. Por ou tro lado, o art. 155, § 4º, IV, c da CF/88,
se gun do a PEC, es ta be le ce a pos si bi li da de de as alí -
quo tas se rem re du zi das e res ta be le ci das em cada
exer cí cio fi nan ce i ro sem ob ser vân cia do prin cí pio da
an te ri o ri da de.

9. O prin cí pio da an te ri o ri da de cons ti tui li mi ta -
ção ao po der de tri bu tar (art. 150, III, b, CF/88), re pre -
sen tan do di re i to fun da men tal, in sus cep tí vel de mi ti -
ga ção me di an te Emen da Cons ti tu ci o nal, nos ter mos
do art. 60, § 4º, IV da CF/88. O Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, na Adin nº 939–DF, que tra ta va da EC nº. 3/93,
fir mou en ten di men to no sen ti do de que:

“I – uma Emen da Cons ti tu ci o nal, ema -
na da, por tan to, de Cons ti tu in te de ri va da, in -
ci din do em vi o la ção à Cons ti tu i ção ori gi ná -
ria, pode ser de cla ra da in cons ti tu ci o nal, pelo 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, cuja fun ção pre -
cí pua é de guar da da Cons ti tu i ção (art. 102,
I, a da CF).

II – A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de
17-3-93, que, no art. 2º, au to ri zou a União a
ins ti tu ir o IPMF, in ci diu em ví cio de in cons ti -
tu ci o na li da de, ao dis por, no § 2º des se dis -
po si ti vo, que, quan to a tal tri bu to, não se
apli ca “o art 150, III, b e VI da Cons ti tu i ção,
por que, des se modo, vi o lou os se guin tes
prin cí pio e nor mas imu tá ve is (so men te eles, 
não ou tros):

1º – o prin cí pio da an te ri o ri da de, que é
ga ran tia in di vi du al do con tri bu in te (art. 5º § 2º, 
art. 60, § 4º in ci so IV, e art. 150, III, b da
Cons ti tu i ção).

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

10. Por tan to, o STF já se ma ni fes tou no sen ti do
da in cons ti tu ci o na li da de de Emen da Cons ti tu ci o nal
que pre ten deu mi ti gar o prin cí pio da an te ri o ri da de, o
que vul ne ra o con te ú do ju rí di co da PEC em aná li se.

11. Impor tan te res sal tar ain da que, apro va da a
PEC com a atu al re da ção, as mo di fi ca ções por ela in -
tro du zi das so men te po de rão pro du zir efe i tos a par tir
de 1º-1-2003, di an te da im pe ri o sa ne ces si da de de lei
or di ná ria in ter na para pre vi são das alí quo tas e ins ti tu i -
ção dos de ma is as pec tos da re gra de in ci dên cia em
cada es ta do-mem bro e da ab so lu ta im pos si bi li da de
tem po ral de tra mi ta ção, apro va ção e pro mul ga ção das



re fe ri das leis na pre sen te ses são le gis la ti va, para que
pu des sem sur tir efe i tos a par tir do exer cí cio de 2002.

12. Des sa for ma, di an te da in se gu ran ça ju rí di ca
re ve la da pe los di ver sos dis po si ti vos cons tan tes na
PEC re la ti vos à in ci dên cia mo no fá si ca do ICMS so bre 
com bus tí ve is, ali a da à im pos si bi li da de de im ple men -
ta ção do re fen do re gi me no pró xi mo exer cí cio, mos -
tra-se apro pri a do e re co men dá vel a su pres são dos
re fe ri dos dis po si ti vos, man ten do-se inal te ra dos os
de ma is itens da PEC, in clu si ve quan to à CIDE. Vale
res sal tar que a su pres são ora apre sen ta da em nada
pre ju di ca rá o en ca mi nha men to de nova pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal vi san do es ta be le cer tra ta men -
to tri bu tá rio ade qua do por par te dos Esta dos, re la ti va -
men te a ope ra ções com com bus tí ve is, em face da
aber tu ra do mer ca do.

Sala da Co mis são,   de no vem bro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pelo que de pre en di de con ver sas
com o Se cre tá rio de Fa zen da do Esta do do Ce a rá, o as -
sun to não é pa cí fi co. Há Se cre tá ri os de Esta do que acre -
di tam que pos sa ha ver pro ble ma e há Se cre tá ri os de
Esta do que acre di tam que não haja pro ble ma ne nhum.

O Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der no Go ver -
no e Re la tor da ma té ria, ten do ou vi do a área eco nô -
mi ca, ga ran tiu que os Esta dos não te rão re du ção das
suas re ce i tas. Inclu si ve, o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe -
de ral, Eve rar do Ma ci el, che gou a fa lar numa es pé cie
de se gu ro, de que da de ar re ca da ção.

Vo ta rei a fa vor, con fi an do nis so, por que es ta mos 
no fim do exer cí cio, e a ma té ria é de gran de im por tân -
cia. Espe ro que o Se na dor Ro me ro Jucá trans mi ta re -
al men te essa men sa gem que nos tran qüi li za. Ne -
nhum de nós quer ver ama nhã in se gu ran ça ju rí di ca,

ques tões, per da de re ce i ta, por que os Esta dos não
têm como per der re ce i ta.

Pelo que ouvi, as au to ri da des da área eco nô mi -
ca, o Go ver no Fe de ral – falo em nome do pró prio Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so – ga ran te que
não ha ve rá per da de ar re ca da ção. Vo ta rei fa vo ra vel -
men te, com essa con fi an ça. 

Há Se cre tá ri os de Fa zen da que não es tão tran -
qüi los; ou tros pen sam que não ha ve rá pro ble ma.
Deus que i ra que não haja. Se hou ver, es pe ra mos que
o Go ver no Fe de ral cum pra com a sua pa la vra.

Da rei um cré di to de con fi an ça não ao Se na dor
Ro me ro Jucá, por mais que S. Exª me re ça, mas a
uma po si ção do Go ver no trans mi ti da por S. Exª. Con -
fi an do nela, vo ta rei a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, além das pre o cu pa ções ma ni -
fes ta das pe los Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Pa u lo
Har tung, ou tro pon to de i xou-nos bas tan te apre en si -
vos. Essas mu dan ças não são ne u tras do pon -
to-de-vis ta da re par ti ção de re ce i tas en tre os Esta dos.

Há Esta dos pro du to res de pe tró leo e de com -
bus tí ve is lu bri fi can tes, há Esta dos em que exis tem re -
fi na ri as. Entre Esta dos, há alí quo tas di fe ren ci a das
para o óleo di e sel que va ri am de 12% a 30%, e es sas
alí quo tas pas sa rão a ser ho mo gê ne as. 

Exis te uma sé rie de dú vi das so bre esse pro je to
que não es tão su fi ci en te men te sa na das, para que pu -
dés se mos vo tar com tran qüi li da de. Des sa ma ne i ra,
da re mos um voto de con fi an ça ao Lí der do Go ver no,
vis to que S. Exª as se gu ra que não ha ve rá que da de
re ce i ta e que exis te uma re la ti va ne u tra li da de na dis -
tri bu i ção des ses re cur sos en tre os Esta dos. Com
essa ma ni fes ta ção da Li de ran ça, po de mos ter al gu -
ma tran qüi li da de ao vo tar essa ma té ria que mexe na
sis te má ti ca de tri bu ta ção do ICMS so bre pe tró leo,
com bus tí vel, gás etc.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) – 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. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF. Pela

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pre -
ten do fa zer uma re ti fi ca ção no que diz res pe i to ao
item 2 da pa u ta de hoje, que tra ta 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, vis to que a mi nha in ten ção era
vo tar “sim”, e, pelo que vi no pa i nel e pelo que fui aler -
ta do, o meu voto foi “não”.



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
La u ro Cam pos, a ma té ria foi apro va da por una ni mi da -
de. V. Exª vo tou “sim”.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF) –
Fico mu i to sa tis fe i to. Aler ta ram-me equi vo ca da men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do e com par ti lho
a an gús tia de di ver sos co le gas. Mais uma vez, ren de -
mo-nos a cir cuns tân ci as ad vin das de uma si tu a ção
que não foi cri a da por nós Se na do res, prin ci pal men te
os da Opo si ção. 

Qu an do foi apro va da a emen da cons ti tu ci o nal
que fle xi bi li zou o mo no pó lio do pe tró leo – se não me
en ga no, em 1996 –, já se sa bia que se ria ne ces sá rio
cri ar essa con tri bu i ção. O Go ver no en ca mi nhou essa
emen da em agos to de 2000, e a ma té ria fi cou na Câ -
ma ra dos De pu ta dos du ran te um ano e meio. O pior é
que as dú vi das não es tão re la ci o na das à cri a ção da
con tri bu i ção em si – pa re ce que a esse res pe i to há
um cer to con sen so –, mas a pre o cu pa ção, ine ren te
ao Se na do, a Casa da Fe de ra ção, re fe re-se exa ta -
men te ao ICMS. 

Cada Se na dor aca ba con si de ran do seu voto e
suas pre o cu pa ções, na tu ral men te, de acor do com
seus Esta dos. Pe las si mu la ções re a li za das, es tou re -
la ti va men te tran qüi lo em re la ção ao meu Esta do, Ser -
gi pe, mas as pre o cu pa ções dos Se na do res do Ce a rá
e do Espí ri to San to são pla u sí ve is.

Sr. Pre si den te, não te mos mu i to para onde cor rer. 
Se não vo tar mos a ma té ria hoje, não sei qual será o fu -
tu ro da Pe tro bras no pró xi mo ano. Ain da pior, es ta mos
es que cen do que o Con gres so Na ci o nal de ve rá vo tar,
ain da nes te ano, a lei que re gu la men ta rá a pro pos ta.

Ao vo tar mos, nes ta tar de, essa pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção, será pre ci so ins ta lar uma
ses são do Con gres so ain da hoje para pro mul gá-la e
pu bli car a de ci são ama nhã. O Go ver no, en tão, en ca -
mi nha rá um pro je to de lei para re gu la men tar a con tri -
bu i ção, e o Con gres so de ve rá votá-lo até o dia 21 de
de zem bro; a Câ ma ra dos De pu ta dos de ve rá vo tar
ain da nes ta se ma na ou até ter ça-fe i ra pró xi ma, e o
Se na do Fe de ral, até quin ta-fe i ra.

As cir cuns tân ci as, mais uma vez, le vam o Con -
gres so Na ci o nal a agir ra pi da men te, haja vis ta a de -
mo ra do Go ver no em en ca mi nhar o pro je to. Vol to a in -
sis tir: a emen da cons ti tu ci o nal que fle xi bi li zou o mo -
no pó lio do pe tró leo foi apro va da em 1996, o Go ver no
le vou qua tro anos para en vi ar um pro je to ao Con gres -
so Na ci o nal, a Câ ma ra dos De pu ta dos de mo rou um
ano e meio para votá-lo e o Se na do Fe de ral de ve rá
votá-lo em um mês. É can sa ti vo re pe tir mos que o Se -
na do vo ta rá a ma té ria a to que de ca i xa, mas é ne ces -
sá rio fa zer esse re gis tro pela ené si ma vez.

Enquan to Se na dor por Ser gi pe, vo ta rei tran qüi lo,
in clu si ve em re la ção à ques tão do ICMS, mas re co nhe ço 
a an gús tia de al guns co le gas que não sa bem, re al men te, 
como a ques tão fi ca rá no fu tu ro. To dos es tão con fi an do
na pa la vra das Li de ran ças do Go ver no, que di zem que,
efe ti va men te, não ha ve rá per da para os Esta dos.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, a emen da pre ci sa
ser vo ta da hoje e apro va da. Nes se sen ti do, vo ta rei fa -
vo ra vel men te.

No mé ri to, tam bém con cor do com o teor da
emen da – não es tou vo tan do as sim ape nas em vir tu -
de da ce le ri da de.

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
Ro me ro Jucá, Re la tor da ma té 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) – O Se na -
dor Ro me ro Jucá ace na para que faça uso da pa la vra
o Se na dor José Fo ga ça.

Con ce do a pa la vra ao 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.) – Obri ga do pela gen -
ti le za de V. Exª, Sr. Pre si den te.

Ape nas re gis tro o fato de que, na vo ta ção ocor ri -
da na se ma na pas sa da, fui um dos ora do res que le -
van tou a ques tão a res pe i to da per da dos Esta dos.
De po is de fa zer uma aná li se mais acu ra da e apro fun -
da da des te pro je to, con cluí que, pelo me nos para o
pró xi mo ano, é im pos sí vel im plan tar, des de logo, esse 
prin cí pio de ho mo ge ne i da de do ICMS. Des se modo,
em 2002, ain da não terá vi gên cia a nova le gis la ção
re la ti va à ho mo ge ne i da de de co bran ça do ICMS nos
Esta dos, uma vez que de pen de de re u niões do Con -
faz e de Se cre tá ri os de Fa zen da.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
tran qüi li zei-me quan to à pos sí vel ou à even tu al per da
dos Fis cos es ta du a is. Mas re a fir mo, e de cer ta for ma
até se con so li da, a pre o cu pa ção tam bém por mim ma -
ni fes ta da na que la dis cus são, em que eu di zia que esta
Emen da Cons ti tu ci o nal não é auto-exe cu tá vel, não
tem exe qüi bi li da de. Uma vez apro va da e pro mul ga da,
ela não se re a li za no mun do ju rí di co, no mun do dos fa -
tos, no mun do da re a li da de do Di re i to, por si só; ela exi -
ge uma re gu la ção, leis re gu la do ras. E mais, tais leis
têm que ser vo ta das an tes do fim des ta Ses são Le gis -
la ti va, por tan to até o dia 15 de de zem bro ou, even tu al -
men te, numa con vo ca ção ex tra or di ná ria, até o dia 21.

Mas, pelo que sei, o Pre si den te da Casa, se vier
a fa zer con vo ca ção ex tra or di ná ria, será tão-so men te
do Con gres so Na ci o nal, para vo ta ção da lei or ça men -
tá ria e para ma nu ten ção da ati vi da de da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção, o que im pe di rá que uma lei re gu la do ra seja vo ta -
da na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral.



Logo, em dois dias, ama nhã e quin ta-fe i ra, a lei re gu -
la do ra terá que ser vo ta da para dar exe qüi bi li da de, ou 
exe cu ta bi li da de a esta Emen da Cons ti tu ci o nal. Sem
essa lei, a Cide, que é a Con tri bu i ção por Inter ven ção
no Do mí nio Eco nô mi co, não po de rá ser apli ca da no
pró xi mo ano, só em 2003.

Ora, o pro ble ma já vai se ma ni fes tar no ano que
vem. A de fe sa dos in te res ses da Pe tro bras tor na im -
pres cin dí vel que já no ano que vem a Cide pos sa ser
co bra da, nas no vas re gras e nas no vas for mu la ções
apre sen ta das por esta Emen da Cons ti tu ci o nal.

Re i te ro essa pre o cu pa ção jun to à Li de ran ça do
Go ver no. Te re mos um pra zo ex tre ma men te exí guo,
mu i to li mi ta do, con for me aler tei na vo ta ção an te ri or.
Mas, de qual quer for ma, é evi den te que meu voto é fa -
vo rá vel.

Agra de ço a gen ti le za, Sr. Pre si den te, por ter me
ga ran ti do a pa la vra an tes de con ce dê-la ao Sr. Re la -
tor. Obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Re la tor da ma té ria, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, se rei bre ve por que esse as sun to já foi bas tan te dis -
cu ti do no pri me i ro tur no e, ago ra, com a in ter ven ção
dos Srs. Se na do res, cre io que a ques tão fi cou cla ra.

É in so fis má vel a im por tân cia des sa con tri bu i ção 
para a pro te ção da Pe tro bras e para a im por ta ção de
de ri va dos a par tir do pró xi mo ano. A dú vi da que exis -
tia so bre a in se gu ran ça ju rí di ca re fe ren te ao ICMS foi
de ba ti da. Na se ma na pas sa da, ti ve mos aqui Se cre tá -
ri os da Fa zen da e o Pre si den te do Con faz dis cu tin do
a ques tão. Escla re ce mos to dos os pon tos e es ta mos
as se gu ran do que não há ne nhum pre ju í zo para os
Esta dos no to can te à di mi nu i ção de ar re ca da ção.
Pelo con trá rio, Esta dos que es tão ar re ca dan do me -
nos, por for ça de li mi na res na Jus ti ça, con ce di das a
dis tri bu i do res de pe tró leo, co me ça rão a ar re ca dar
mais, por que es ta re mos fe chan do a por ta para esse
tipo de so ne ga ção.

Enca mi nho fa vo ra vel men te e peço o voto das
Srªs e dos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encer ra -
da a dis cus são.

Os Srs. Lí de res já po dem ori en tar as suas Ban -
ca das.

Como vota o PFL, Se na dor José Agri pi no?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL

en ca mi nha o voto fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ten de que se tra ta de uma lei
que en cer ra vá ri as con di ci o nan tes.

Te mos con fi an ça de que o Go ver no e o Con -
gres so Na ci o nal apre ci a rão a ma té ria de ti da men te,
mas en ten de mos que a in ci dên cia mo no fá si ca do
ICMS tem o gran de mé ri to de sim pli fi car a co bran ça,
evi tar a so ne ga ção e tam bém aca bar com a guer ra
fis cal.

Por tan to, o PTB re co men da o voto ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Blo co de Opo si ção, Se na dor José Edu ar do Du -
tra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, como vota o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, en ca mi nho, em nome do PMDB, o voto
fa vo rá vel à apro va ção da emen da, com a pre o cu pa -
ção de não ca ir mos na ques tão da in se gu ran ça ju rí di -
ca nem pro vo car mos per das para os Esta dos. De
modo que aguar da mos a re mes sa ime di a ta da re gu -
la men ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Piva, como vota o PSDB?

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) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res po dem vo tar. (Pa u sa)

A Mesa faz um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do -
res que por aca so se en con trem em seus ga bi ne tes
que ve nham ao ple ná rio, pois es ta mos apre ci an do
ma té ria cons ti tu ci o nal, que exi ge 3/5 da com po si ção
da Casa para sua apro va ção.

A Mesa es cla re ce ao Ple ná rio que ha ve rá, ain da 
no dia de hoje, mais três vo ta ções no mi na is.

Peço aos Srs. Lí de res que con vo quem os seus
li de ra dos para exer ci tar o di re i to de voto.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, so li ci to a V. Exª que aci o ne a cam pa i nha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A cam pa -
i nha está aci o na da, Se na dor Ro me ro Jucá.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
faz o úl ti mo con vi te às Srªs e aos Srs. Se na do res para 
que exer ci tem o di re i to de voto, por que va mos en cer -
rar o pro ces so de vo ta ção.

To dos os Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)
Está en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)





O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 64 Srs. Se na do res; e NÃO 2 Srs. Se na do res. 

To tal: 66 vo tos. 
A ma té ria está apro va da. 
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos

De pu ta dos. 
A Mesa in for ma aos Srs. Se na do res que pre ten -

de con vo car ses são do Con gres so Na ci o nal para hoje 
ain da a fim de pro mul gar mos essa emen da cons ti tu -
ci o nal.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Pela or dem. Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Qu e ro de cla rar meu voto a fa vor da ma té ria que aca -
bou de ser vo ta da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2001

(Nº 277/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra os ar ti gos 149, 155 e 177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (Dis pon do que as
con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção
no do mí nio eco nô mi co não in ci di rão so -
bre as re ce i tas de cor ren tes de ex por ta -
ção, con tu do po den do in ci dir so bre a im -
por ta ção de bens ou ser vi ços de te le co -
mu ni ca ções, de ri va dos de Pe tró leo e
com bus tí ve is, de fi ne alí quo tas e com pe -
tên cia).

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. 149 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pas sa
a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos, re nu -
me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 149. ...............................................
§ 1º .......................................................
§ 2º As con tri bu i ções so ci a is e de in -

ter ven ção no do mí nio eco nô mi co de que
tra ta o ca put des te ar ti go:

I – não in ci di rão so bre as re ce i tas de -
cor ren tes de ex por ta ção;

II – po de rão in ci dir so bre a im por ta ção
de pe tró leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e
seus de ri va dos e ál co ol com bus tí vel;

III – po de rão ter alí quo tas:
a) ad va lo rem, ten do por base o fa tu -

ra men to, a re ce i ta bru ta ou o va lor da ope ra -
ção e, no caso de im por ta ção, o va lor adu a -
ne i ro;

b) es pe cí fi ca, ten do por base a uni da -
de de me di da ado ta da.

§ 3º A pes soa na tu ral des ti na tá ria das
ope ra ções de im por ta ção po de rá ser equi -
pa ra das a pes soa ju rí di ca, na for ma da lei.

§ 4º A lei de fi ni rá as hi pó te ses em que
as con tri bu i ções in ci di rão uma úni ca vez.”
(NR)

Art. 2º O art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 155. ...............................................
§ 2º .......................................................
IX – .......................................................
a) so bre a en tra da de bem ou mer ca -

do ria im por ta dos do ex te ri or por pes soa fí si -
ca ou ju rí di ca, ain da que não seja con tri bu -
in te ha bi tu al do im pos to, qual quer que seja
a sua fi na li da de, as sim como so bre o ser vi -
ço pres ta do no ex te ri or, ca ben do o im pos to
ao Esta do onde es ti ver si tu a do o do mi cí lio
ou o es ta be le ci men to do des ti na tá rio da
mer ca do ria, bem ou ser vi ço;

XII –.......................................................
h) de fi nir os com bus tí ve is e lu bri fi can -

tes so bre os qua is o im pos to in ci di rá uma
úni ca vez, qual quer que seja a sua fi na li da -
de, hi pó te se em que não se apli ca rá o dis -
pos to no in ci so x, b;

i) fi xar a base de cál cu lo, de modo que 
o mon tan te do im pos to a in te gre, tam bém
na im por ta ção do ex te ri or de bem, mer ca do -
ria ou ser vi ço.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que
tra tam o in ci so II do ca put des te ar ti go e o
art. 153, I e II, ne nhum ou tro im pos to po de rá 
in ci dir so bre ope ra ções re la ti vas a ener gia
elé tri ca, ser vi ços de te le co mu ni ca ções, de ri -
va dos de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne ra is
do País.

§ 4º Na hi pó te se do in ci so XII, h, ob -
ser var-se-á o se guin te:



I – nas ope ra ções com os lu bri fi can tes
e com bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo, o im -
pos to ca be rá ao Esta do onde ocor rer o con -
su mo;

II – nas ope ra ções in te res ta du a is, en -
tre con tri bu in tes, com gás na tu ral e seus de -
ri va dos, e lu bri fi can tes e com bus tí ve is não
in clu í dos no in ci so an te ri or, o im pos to será
re par ti do en tre os Esta dos de ori gem e de
des ti no, man ten do-se a mes ma pro por ci o -
na li da de que ocor re nas ope ra ções com as
de ma is mer ca do ri as;

III – nas ope ra ções in te res ta du a is com 
gás na tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi can tes
e com bus tí ve is não in clu í dos no in ci so I
des te pa rá gra fo, des ti na das a não con tri bu -
in te, o im pos to ca be rá ao Esta do de ori gem;

IV – as alí quo tas do im pos to se rão de -
fi ni das me di an te de li be ra ção dos Esta dos
do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos  do § 2º, XII,
g, ob ser van do o se guin te: 

a) se rão uni for mes em todo o ter ri tó rio
na ci o nal, po den do ser di fe ren ci a das por
pro du tos;

b) po de rão ser es pe cí fi cas, por uni da -
des de me di da ado ta da, ou ad va lo rem, in -
ci din do so bre o va lor da ope ra ção ou so bre
o pre ço que o pro du to ou seu si mi lar al can -
ça ria em uma ven da em con di ções de li vre
con cor rên cia

c) po de rão ser re du zi das e es ta be le ci -
das, não se lhes apli can do o dis pos to no art. 
150, III, b.

§ 5º As re gras ne ces sá ri as à apli ca ção 
do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, in clu si ve
as re la ti vas a apu ra ção e à des ti na ção do
im pos to, se rão es ta be le ci das me di an te de li -
be ra ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
nos ter mos do § 2º, XII, g.”(NR)

Art. 3º art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a 
vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

“Art. 177 ...............................................
§ 4º A lei que ins ti tu ir con tri bu i ção de

in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co re la ti va
às ati vi da des de im por ta ção ou co mer ci a li -
za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás na -
tu ral e seus de ri va dos e ál co ol com bus tí vel
de ve rá aten der aos se guin tes re qui si tos:

I – a alí quo ta da con tri bu i ção po de rá
ser:

a) di fe ren ci a da por pro du to ou uso;
b) re du zi da e res ta be le ci da por ato do

Po der Exe cu ti vo, não se lhe apli can do no
dis pos to no art. 150, III, b;

II – os re cur sos ar re ca da dos se rão
des ti na dos:

a) ao pa ga men to de sub sí di os a pre -
ços ou trans por te 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;

b) ao fi nan ci a men to de pro je tos am bi -
en ta is re la ci o na dos com a in dús tria do pe -
tró leo e do gás;

c) ao fi nan ci a men to de pro gra mas de
in fra-es tru tu ra de trans por tes.”(NR)

Art. 4º Enquan to não en trar em vi gor a lei com -
ple men tar de que tra ta o art. 155, § 2º, XII, h, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, os Esta dos e o Dis tri to Fe de -
ral, me di an te con vê nio ce le bra do nos ter mos do §
2º, XII, g, do mes mo ar ti go, fi xa rão nor mas para re -
gu lar pro vi so ri a men te a ma té ria.

Art. 5º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PARECER Nº 1.429, DE 2001
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.429, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estru tu ra, so bre a Men sa gem nº
251, de 2001 (nº 1.257/2001, na ori gem),
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 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 o nome do Se nhor Se bas -
tião do Rego Bar ros Net to, para exer cer o
car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal
do Pe tró leo – ANP.

Dis cus são do pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção, que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to. Os vo tos e
as so bre car tas en con tram-se à dis po si ção das Sr.ªs e 
dos Srs. Se na do res na ca bi ne in de vas sá vel. Há três
ur nas em fren te à mesa, iden ti fi ca das com o nome
dos in di ca dos, onde as so bre car tas de ve rão ser de -
po si ta das.

Em vo ta ção.



So li ci to aos Se na do res que se en con tram em
ou tras de pen dên ci as da Casa que ve nham ao ple ná -
rio para vo tar. A vo ta ção será no mi nal.

As Sr.ªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item nº 5:

PARECER Nº 1.430, DE 2001
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.430, de 2001, da Co mis são de Ser vi ços 
de Infra-Estru tu ra, so bre a Men sa gem nº
252, de 2001 (nº 1.258/2001, na ori gem),
Re la tor: Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, 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 o nome do Se nhor
Luiz Au gus to Hor ta No gue i ra, para exer cer o 
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal do Pe -
tró leo – ANP.

Dis cus são do pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção, que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to. Os vo tos e
as so bre car tas en con tram-se à dis po si ção das Sr.ªs e 
dos Srs. Se na do res na ca bi ne in de vas sá vel. Há três
ur nas em fren te à mesa, iden ti fi ca das com o nome
dos in di ca dos, onde as so bre car tas de ve rão ser de -
po si ta das.

Em vo ta ção.
So li ci to aos Se na do res que se en con tram em

ou tras de pen dên ci as da Casa que ve nham ao ple ná -
rio para vo tar. A vo ta ção será no mi nal.

As Sr.ªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item nº 6:

PARECER Nº 1.431, DE 2001
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 1.431, de 2001, da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, so bre a Men sa gem nº 259, 
de 2001 (nº 1.286/2001, na ori gem), Re la -
tor: Se na dor Bel lo Par ga, 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 o nome do Se nhor Beny Par nes, 
para exer cer o car go de Di re tor do Ban co
Cen tral do Bra sil.

Dis cus são do pa re cer, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção, que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to. Os vo tos e
as so bre car tas en con tram-se à dis po si ção das Sr.ªs e 
dos Srs. Se na do res na ca bi ne in de vas sá vel. Há três
ur nas em fren te à mesa, iden ti fi ca das com o nome
dos in di ca dos, onde as so bre car tas de ve rão ser de -
po si ta das.

Em vo ta ção.
So li ci to aos Se na do res que se en con tram em

ou tras de pen dên ci as da Casa que ve nham ao ple ná -
rio para vo tar. A vo ta ção será no mi nal.

As Sr.ªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se -
cre ta por so bre car tas, si mul ta ne a men te, dos 
itens 4, 5 e 6)

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de fa zer uma ob ser va ção so bre
o pro ces so de vo ta ção.

Peço a V. Exª que de ter mi ne a le i tu ra do re que ri -
men to de ur gên cia as si na do pe los Lí de res par ti dá ri os 
do PLS nº 149/2001 – com ple men tar, que tra ta exa ta -
men te da apo sen ta do ria do ser vi dor po li ci al, nos ter -
mos do art. 103 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e pre ten de
re gu la men tar a apo sen ta do ria da mu lher ser vi do ra
po li ci al. Assim tam bém, Sr. Pre si den te, do PLC nº
107/2001, que ins ti tui o ano de 2002 como o Ano Na -
ci o nal Car los Drum mond de Andra de.

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

Re nan Ca lhe i ros, como há con cor dân cia dos Lí de res, 
a Pre si dên cia vai de ter mi nar a le i tu ra dos re que ri -
men tos no fi nal da Ordem do Dia.

A Mesa es cla re ce ao Ple ná rio que aca bou de
en trar em en ten di men tos com o De pu ta do Aé cio Ne -
ves – a Câ ma ra en con tra-se tam bém em pro ces so de
vo ta ção de inú me ras ma té ri as – e acor dou que a
emen da so bre os de ri va dos de pe tró leo será pro mul -
ga da hoje, às 20 ho ras, em ses são do Con gres so Na -
ci o nal.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – 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.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, fui in -



for ma do pelo Vice-Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me -
ro Jucá, que aca bou de che gar ao Se na do o pa re cer
do Ban co Cen tral so bre a ope ra ção de cré di to da Pre -
fe i tu ra de São Pa u lo. Qu e ria so li ci tar a V. Exª, se pos -
sí vel, que pro vi den ci as se o ime di a to en vio des de pa -
re cer para a CAE, para que pos sa mos, de po is de ses -
são, apre ci ar a ope ra ção de cré di to, con for me com bi -
na do hoje pela ma nhã na Co mis são.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, que ro re gis trar que esse tam bém é o
po si ci o na men to do Go ver no; há um com pro mis so
nos so de agi li zar o pro ces so para que pos sa mos vo -
tar hoje ain da o cré di to para São Pa u lo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re i te ran -
do, hoje, às 20 ho ras, ses são do Con gres so Na ci o nal
para pro mul ga ção da emen da cons ti tu ci o nal re la ti va
aos de ri va dos de pe tró leo. (Pa u sa.)

Esta Pre si dên cia so li ci ta às Srªs e aos Srs. Se -
na do res que se en con tram em ou tras de pen dên ci as
do Se na do Fe de ral que com pa re çam ao ple ná rio,
pois es ta mos em pro ces so de vo ta ção. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia pede às Srªs e aos Srs. Se na do -
res que es tão em ou tras de pen dên ci as do Se na do
que com pa re çam ao ple ná rio para que exer çam o seu 
di re i to de voto.

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. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Ro ber to Re quião, V. Exª já vo tou?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sim, Exce lên cia.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Mu i to
obri ga do.

O Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – To dos os
Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

Va mos aguar dar quem está na ca bi na. (Pa u sa.)
Va mos de cla rar en cer ra do o pro ces so de vo ta -

ção.
Está en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.
De ter mi no que se tra gam as ur nas para a Mesa

e que os Srs. Se cre tá ri os se po si ci o nem para a con ta -
gem dos vo tos. (Pa u sa.)

Se na dor Pe dro Piva, peço a V. Exª que nos dê a hon -
ra de ser es cru ti na dor, pois sem pre co la bo rou co nos co.

(Pro ce de-se à con ta gem dos vo tos.)

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, para
uma rá pi da co mu ni ca ção. Se rei bre vís si mo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, 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,
que ro ape nas di zer que la men to que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, no meu modo de ver,
mal as ses so ra do, te nha apos to um veto a pro je to de
mi nha au to ria, que re cu pe rou uma idéia do en tão Se -
na dor Jú lio Cam pos e que este Se na do Fe de ral apro -
vou por una ni mi da de e a Câ ma ra dos De pu ta dos
idem – in clu si ve, por una ni mi da de da sua Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção e da Co mis são 
do Tra ba lho, de Admi nis tra ção e de Ser vi ço Pú bli co.

Sua Exce lên cia apôs um veto ao pro je to que es -
ta be le cia a es ta bi li da de para o tra ba lha dor por ta dor
do ví rus HIV. Essa ini ci a ti va vi sa va pro te ger o tra ba -
lha dor da dis cri mi na ção, do pre con ce i to que to dos
sa be mos ain da gira em tor no de pes so as por ta do ras
do ví rus, com sin to mas ou não. 

Foi ar güi da a in cons ti tu ci o na li da de, em fun ção
de uma de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, de que
não pode ha ver es ta bi li da de per ma nen te, não obs -
tan te te nha eu mos tra do que, com os me di ca men tos
hoje dis po ní ve is, já é pos sí vel fa zer o ví rus de sa pa re -
cer do san gue, ou seja, a pes soa não ter mais vi re -
mia, o que ace na, num fu tu ro pró xi mo, para a cura da
do en ça. Mes mo as sim, re co men da ram o veto ao Pre -
si den te da Re pú bli ca. La men to mu i to que Sua Exce -
lên cia te nha sido in du zi do ao que con si de ro um gra ve
equí vo co, por que o pro je to ti nha um alto sen ti do hu -
ma ni tá rio. 

Pre ten do me di ri gir ao Mi nis té rio da Jus ti ça, re -
la ci o nan do al guns pro je tos trans for ma dos em lei pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so – aí, sim,
com vá ri os ví ci os de in cons ti tu ci o na li da de. Não obs -
tan te, eles fo ram trans for ma dos em lei por Sua Exce -
lên cia.

Cre io que o Pre si den te da Re pú bli ca foi mal as -
ses so ra do nes sa ma té ria e la bo rou num gra ve equí -
vo co.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia de V. Exª, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, va mos anun ci ar o re sul ta do da vo ta ção
quan to à in di ca ção do Sr. Beny Par nes para exer cer o
car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil. 

Vo ta ram SIM 52 Se na do res; e NÃO, 14.
Hou ve 1 abs ten ção.



To tal: 67 vo tos.
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len tís -

si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -

la ção à in di ca ção do Sr. Se bas tião do Rego Bar ros
Net to, vo ta ram SIM 54 Se na do res; e NÃO, 14.

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 67 vo tos.
Apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len tís -

si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Fi nal -

men te, quan to ao nome do Sr. Luiz Au gus to Hor ta No -
gue i ra para exer cer o car go de di re tor da Agên cia Na -
ci o nal de Pe tró leo vo ta ram SIM 53 Se na do res; e
NÃO, 15. 

Hou ve 1 abs ten ção. 
To tal: 69 vo tos.
Apro va do.
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. 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.) – Em pri me i ro
lu gar, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de re cor dar que os 
lí de res dos di ver sos par ti dos – lem bro-me bem do
Se na dor José Agri pi no, como Lí der do PFL, e ou tros 
–, dis se ram que es ta ri am pre sen tes ago ra à tar de,
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, à vo ta ção
da au to ri za ção do em prés ti mo para o Mu ni cí pio de
São Pa u lo. Já foi pre en chi da a exi gên cia for mu la da
pelo Se na dor Jef fer son Pé res, que é re gi men tal, do
pa re cer do Ban co Cen tral, que che gou há pou cos
ins tan tes à CAE. O Se na dor Pa u lo Har tung, como
Re la tor, já está pre sen te.

A pro pó si to da co mu ni ca ção do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra re la ti va men te ao veto do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, eu gos ta ria de ob ser var
que, ain da no jan tar de Na tal que o Pre si den te Ra mez 
Te bet pro mo veu na se ma na pas sa da en tre os Se na -
do res, ti ve mos a opor tu ni da de de di a lo gar com o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so a res pe i to do
veto que ha via apos to ao pro je to da Se na do ra Ma ri na
Sil va, que pre via que, na hora do nas ci men to da cri -
an ça, hou ves se a obri ga to ri e da de da im pres são di gi -
tal dos pés. 

Qu an do con ver sa mos com o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que, Sua Exce lên cia fi cou sur pre so ao
sa ber que a Se na do ra Ma ri na Sil va es ta va tão des -
gos to sa e tris te quan to o Se na dor Lú cio Alcân ta ra em
fun ção do veto a seus pro je tos. O Pre si den te men ci o -
nou que po de ria exa mi nar me lhor a ma té ria, por que
não pôde ava liá-la de vi da men te nos seus as pec tos
téc ni cos, e que não se opo ria, quan do da apre ci a ção
no Con gres so Na ci o nal, à der ru ba da do veto, no caso 
do pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va. Co men tei que
esse se ria o me lhor pre sen te de na tal que Sua Exce -
lên cia po de ria dar à emi nen te Se na do ra. Pro po nho
que con si de re tam bém a re le vân cia do pro je to do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, que ga nhou o res pal do dos
Se na do res, in clu si ve do Se na dor Tião Vi a na, que é
mé di co e co nhe ce bem o as sun to. 

Mu i to obri ga do.

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) –
Item 7:

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 36, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra mez Te bet, que 
al te ra a re da ção do § 4º do art. 225 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral (in clui o Pan ta nal
Sul-Mato-Gros sen se como pa tri mô nio na ci o -
nal), ten do

Pa re cer sob nº 1.405, 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 Osmar Dias, ofe re cen -
do a re da ção do ven ci do para o se gun do
tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos 
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to
Inter no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du -
ran te três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em
fase de dis cus são em se gun do tur no, quan do po -
de rão ser ofe re ci das emen das que não en vol vam
o mé ri to.

Trans cor re hoje o se gun do dia 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 8:

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 36, de 2001 (nº 308/96, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re -
da ção à alí nea “c” do in ci so XVI do art. 37
da Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car gos
ou em pre gos pri va ti vos de pro fis si o na is de
sa ú de na per mis são para acu mu lar dois car -
gos pú bli cos re mu ne ra dos), ten do

Pa re cer sob nº 1.242, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Osmar Dias, fa vo rá vel, 
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Fran -
ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje o se gun do dia 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 9:

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 27, 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 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, a fim de
ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am -
bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da
Ba cia do Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, 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.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje o quar to dia 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 118, de 2001 (nº
3.475/2000, na Casa de ori gem), que al te ra 
dis po si ti vos da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -
ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, re la -
ti vos ao pro ces so de co nhe ci men to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.360, 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 José
Fo ga ça.

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. (Pa u sa)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2001
(Nº 3.475/2000, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro -
ces so Ci vil, re la ti vos ao pro ces so de co -
nhe ci men to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ar ti gos da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -

ro de 1972 – Có di go de Pro ces so Ci vil, a se guir men -
ci o na dos, pas sam a vi go rar com as se guin tes al te ra -
ções:

“Art. 14. São de ve res das par tes e de
to dos aque les que de qual quer for ma par ti -
ci pam do pro ces so:

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



V – cum prir com exa ti dão os pro vi men -
tos man da men ta is e não cri ar em ba ra ços à
efe ti va ção de pro vi men tos ju di ci a is, de na tu -
re za an te ci pa tó ria ou fi nal.

Pa rá gra fo úni co. Res sal va dos os ad vo -
ga dos que se su je i tam ex clu si va men te aos
es ta tu tos da OAB, a vi o la ção do dis pos to no 
in ci so V des te ar ti go cons ti tui ato aten ta tó rio 
ao exer cí cio da ju ris di ção, po den do o juiz,
sem pre ju í zo das san ções cri mi na is, ci vis e
pro ces su a is ca bí ve is, apli car ao res pon sá vel 
mul ta em mon tan te a ser fi xa do de acor do
com a gra vi da de da con du ta e não su pe ri or
a vin te por cen to do va lor da ca u sa; não
sen do paga no pra zo es ta be le ci do, con ta do
do trân si to em jul ga do da de ci são fi nal da
ca u sa, a mul ta será ins cri ta sem pre como
dí vi da ati va da União ou do Esta do.(NR)

“Art. 154. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Aten di dos os re qui si -

tos de se gu ran ça e au ten ti ci da de, po de rão
os tri bu na is dis ci pli nar, no âm bi to da sua ju -
ris di ção, a prá ti ca de atos pro ces su a is e sua 
co mu ni ca ção às par tes, me di an te a uti li za -
ção de me i os ele trô ni cos.” (NR)

“Art. 175. São fe ri a dos, para efe i tos fo -
ren ses, os sá ba dos, os do min gos e os dias
as sim de cla ra dos por lei.” (NR)

“Art. 178. O pra zo le gal ou ju di ci al,
con ta do em dias, sus pen der-se-á nos dias
fe ri a dos e na que les em que não hou ver ex -
pe di en te fo ren se, sal vo nos ca sos pre vis tos
no art. 188.” (NR)

“Art. 253. Dis tri bu ir-se-ão por de pen -
dên cia as ca u sas de qual quer na tu re za:

I – quan do se re la ci o na rem, por co ne -
xão ou con ti nên cia, com ou tra já aju i za da;

II – quan do, ten do ha vi do de sis tên cia,
o pe di do for re i te ra do, mes mo que em li tis -
con sór cio com ou tros au to res.

 .....................................................”(NR)
“Art. 407. Incum be às par tes, no pra zo

que o juiz fi xa rá ao de sig nar a data da au -
diên cia, de po si tar em car tó rio o rol de tes te -
mu nhas, pre ci san do-lhes o nome, pro fis são, 
re si dên cia e o lo cal de tra ba lho; omi tin do-se
o juiz, o rol será apre sen ta do até dez dias
an tes da au diên cia.

......................................................”(NR)
“Art. 433. ...............................................

Pa rá gra fo úni co. Os as sis ten tes téc ni -
cos ofe re ce rão seus pa re ce res no pra zo co -
mum de dez dias, após in ti ma das as par tes
da apre sen ta ção do la u do.”(NR)

“Art. 575. ...............................................
..............................................................
IV – o ju í zo cí vel com pe ten te, quan do

o tí tu lo exe cu ti vo for sen ten ça pe nal con de -
na tó ria ou sen ten ça ar bi tral.” (NR)

“Art. 584. ...............................................
..............................................................
III – a sen ten ça ho mo lo ga tó ria de con -

ci li a ção ou de tran sa ção, ain da que ver se
ma té ria não pos ta em ju í zo;

..............................................................
VI – a sen ten ça ar bi tral.
 ....................................................”(NR)

Art. 2º A Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973,
pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes arts. 431-A e
431-B:

“Art. 431-A. As par tes te rão ciên cia da
data e lo cal de sig na dos pelo juiz ou in di ca -
dos pelo pe ri to para ter iní cio a pro du ção da 
pro va.”

“Art. 431-B. Tra tan do-se de pe rí cia
com ple xa, que abran ja mais de uma área de 
co nhe ci men to es pe ci a li za do, o juiz po de rá
no me ar mais de um pe ri to e a par te in di car
mais de um as sis ten te téc ni co.”

Art. 3º Fica re vo ga do o in ci so III do art. 575 da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor três me ses após a
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 339, de 2001 (nº 
892/2001, 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 São Fran cis co para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Pe dra Bran ca, Esta -
do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.416, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com abs -
ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa)



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

Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo -
ta ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 339, DE 2001

(Nº 892/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção São Fran cis co para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Pe dra
Bran ca, Esta do do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 583, de 26 de se tem bro de 2000, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção São Fran cis co para
exe cu tar, por 10(dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na
ci da de de Pe dra Bran ca, Esta do do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 12:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 348, de 2001 (nº 
910/2001, 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 De sen vol vi men to Artís ti co,
Cul tu ral e Infor ma ção Prin ce sa do Nor te a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de So no ra, Esta do de Mato
Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.393, 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. (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.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca,
para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB –
MS. Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui o Re la tor des -
te pro je to na Co mis são de Edu ca ção, de ou tor ga à
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral e Infor ma ção Prin ce sa do Nor te, na ci -
da de de So no ra, Esta do de Mato Gros so do Sul.

So no ra é uma ci da de em fran co de sen vol vi men -
to, com uma in dús tria for te em ini ci a ção e uma re pre -
sen ta ti vi da de eco nô mi ca mu i to sig ni fi ca ti va no Esta -
do. A Asso ci a ção é com pos ta do pre si den te Luiz Car -
los Si mões, do vice-pre si den te Car los Apa re ci do
Pon tes, do te sou re i ro Abi ma el Cha vi er de Mo ra is, do
pri me i ro-se cre tá rio Wal de mar Apo li ná rio e do se gun -
do-se cre tá rio Ada ul to Ro ber to de Sou za.

O pro je to aten deu a to das as tra mi ta ções le ga -
is e con ci to meus pa res a vo ta rem fa vo ra vel men te à
sua apro va ção.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não ha ven do mais ora do res ins cri tos para en ca mi -
nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha 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 vai a pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 348, DE 2001

(Nº 910/2001, 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 De sen vol vi men to
Artís ti co, Cul tu ral e Infor ma ção “Prin ce sa 
do Nor te” a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de So no ra,
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 a Por -

ta ria nº 273, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral e Infor ma ção “Prin ce sa do Nor te” a exe -



cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de So no -
ra, 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 13:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 354, de 2001 (nº 
751/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ca re a çu a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ca re a çu, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.394, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -

nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos (Pa u sa)
Apro va do. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 354, DE 2001

(Nº 751/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ca -
re a çu a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ca re a çu, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 59, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ca re a çu 
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca re a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 14:

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, que tra ta
de as sun to cor re la to à pro po si ção.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 25 de ou tu bro úl ti mo, quan do 
teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

Pas sa-se à vo ta ção do re que ri men to, em tur no
úni co.

Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -
nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 55, de 2001, fica

com a sua tra mi ta ção so bres ta da até que o re fe ri do
gru po de tra ba lho con clua a aná li se da Me di da Pro vi -
só ria nº 2.177/44, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 15: 

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, que tra ta
de as sun to cor re la to à pro po si ção.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 25 de ou tu bro úl ti mo, 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.
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -

nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha 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.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 232, de 2000 fica

com a sua tra mi ta ção so bres ta da até que o re fe ri do
gru po de tra ba lho con clua a aná li se da Me di da Pro vi -
só ria nº 2.177/44, de 2001.



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer que pas so a ler.

PARECER Nº 1.457, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 107, de 2001
(nº 2.359, de 2000, na ori gem) que “ins ti -
tui o ano 2002 como ‘Ano Na ci o nal Car -
los Drum mond de Andra de’”.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 107, de 2001 (nº
2.359, de 2000, na ori gem), de au to ria do De pu ta do
Olím pio Pi res, visa de cla rar o ano 2002 como “Ano
Na ci o nal Car los Drum mond de Andra de”. A pro po si -
ção ori gi nal, além de ins ti tu ir 2002 como ano do po e ta 
Drum mond (art. 1º), pro pu nha que as ati vi da des de
pro mo ção des sa ce le bra ção fi cas sem a car go do Mi -
nis té rio da Cul tu ra (art. 2º) e au to ri za va a Empre sa
Bra si le i ra de Cor re i os a emi tir selo co me mo ra ti vo.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos o pro je to foi apre ci a -
do pe las Co mis sões de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por -
to e de Fi nan ças e Tri bu ta ção, onde re ce beu pa re cer
fa vo rá vel, apro va do por una ni mi da de, e pela Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, que
apre sen tou emen das su pres si vas aos ar ti gos 2º e 3º,
por con si de rar que es tes, ao atri bu ir en car gos a ór -
gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca, in va dem a com pe tên -
cia pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, con tra ri an -
do o dis pos to no art. 61, § 1º, in ci so II, da Cons ti tu i ção 
Fe de ral.

Entre tan to, é pre ci so que se res sal te, a ma i or
par te des sas ce le bra ções es te ve vin cu la da a per so -
na gens da po lí ti ca, mu i tos de les mi li ta res. Pou cos são 
os ca sos de ho me na gens a fi gu ras de nos sas ar tes,
mu i to em bo ra nos so rico e di ver si fi ca do uni ver so ar -
tís ti co e cul tu ral te nha pro du zi do ta len tos que me re -
ce ri am um gran de re co nhe ci men to. Quem pode des -
pre zar a im por tân cia de Ma cha do de Assis para as le -
tras e a cul tu ra bra si le i ra? Como não guar dar um lu -
gar es pe ci al para Eu cli des da Cu nha, o gran de des -
ven da dor dos ser tões (e da Ama zô nia) ou para Mon -
te i ro Lo ba to, gran de cri a dor de nar ra ti vas e per so na -
gens já ar ra i ga dos em nos so ima gi ná rio?

Lem bre mo-nos que a iden ti da de de um país é
cons tru í da pelo pen sa men to e pela ação de seus ci -
da dãos, se jam eles he róis, ar tis tas ou pes so as co -
muns, e não ne ces sa ri a men te pe los he róis de guer ra, 
como no caso do Bra sil. Di ver sos pa í ses, como a

Fran ça, por exem plo, são pró di gos em exal tar seus
ar tis tas. No mes como os de Bal zac e Proust fi gu ram
no ima gi ná rio do povo fran cês como for ma do res da
iden ti da de na ci o nal. Que di zer da fi gu ra de Sal va dor
Dali para a Espa nha; de Ca mões e Fer nan do Pes soa
para Por tu gal ou de Ma i a kows ki para a Rús sia? No -
mes das ar tes, ele va dos à con di ção de “he róis”, ou
me lhor, de íco nes da cul tu ra na ci o nal.

É im por tan te res sal tar que es ses no mes “emer -
gem” da sa gra ção po pu lar, mu i to mais do que da con -
sa gra ção de ins tân ci as de po der. Daí por que o pro je -
to de lei que ins ti tui 2002 como “Ano Na ci o nal Car los
Drum mond de Andra de” re co bre-se de pro fun da sig -
ni fi ca ção. Drum mond já é par te do ima gi ná rio cul tu ral
des te Pais. Sua ma es tria poé ti ca o con sa grou. O que
fa ze mos ago ra é, ape nas, pres tar a de vi da ho me na -
gem a um es cri tor cuja obra é sím bo lo de ma es tria
poé ti ca e li te rá ria.

De ma i or sig ni fi ca ção se re ves te esse “Ano
Drum mond” em um mo men to em que bus ca mos ele -
var o grau de li te ra ri e da de dos bra si le i ros. La men ta -
vel men te, ain da con vi ve mos com o fan tas ma do anal -
fa be tis mo ab so lu to e do anal fa be tis mo fun ci o nal. Ou
seja, uma par ce la sig ni fi ca ti va da po pu la ção, mes mo
ten do sido al fa be ti za da, re gri de des sa po si ção e, sim -
ples men te, de i xa de fa zer uso des sa sig ni fi ca ti va fer -
ra men ta para a ci da da nia.

Em um país como o nos so, em que há ca rên cia
de le i to res, nada mais jus to do que pro mo ver um de
seus au to res mais bri lhan tes. Um Re tra to da Le i tu ra
no Bra sil re ve la que, da po pu la ção al fa be ti za da com
mais de 14 anos, ape nas 26 mi lhões de bra si le i ros
cul ti vam o há bi to da le i tu ra. O nú me ro de li vra ri as –
uma para cada 84 mil ha bi tan tes – é in di ca dor da pou -
ca po pu la ri da de que tem o li vro en tre nós. Algu mas ci -
da des do mun do che gam a ter mais li vra ri as que o
Bra sil in te i ro, onde há pou co mais de 2.000 (duas mil)
lo jas es pe ci a li za das.

Nas ci do em 1902 e fa le ci do em 1987, Drum -
mond teve seu pri me i ro li vro pu bli ca do em 1930
(Algu ma po e sia). Ten do-se man ti do ati vo como es cri -
tor des de en tão, fo ram 57 anos de di ca dos à po e sia, à
crô ni ca, ao con to, ao jor na lis mo. São 130 os tí tu los
pu bli ca dos da obra de Drum mond, con tan do-se com
as ver sões para ou tras lín guas. E nos so po e ta foi lon -
ge. Foi tra du zi do na Espa nha, Ale ma nha, Bul gá ria,
Fran ça, Ingla ter ra, Esta dos Uni dos, para a en tão
Tche cos lo vá quia e Su é cia.

Com Drum mond, mu i tos bra si le i ros se ini ci a ram 
na vida li te rá ria e, gra ças a ele, tor na ram-se le i to res
per sis ten tes de ou tras obras.



Cre io, pois, que a ins ti tu i ção de um ano de di ca -
do a um es cri tor como Drum mond – com to das as ati -
vi da des que ad vi rão des sa ce le bra ção – será de ex -
tre ma va lia para cul ti var o gos to pela le i tu ra. Mes mo
que não pos sa mos atri bu ir ati vi da des ao Mi nis té rio da 
Cul tu ra ou ao da Edu ca ção, é lí ci to es pe rar que se
em pe nhem em cam pa nhas de in cen ti vo à le i tu ra, ten -
do Drum mond como fon te de ins pi ra ção.

Pois é isso que é para nós o sa u do so (e sem pre
pre sen te) Drum mond: uma fon te de ins pi ra ção. Não
ape nas ins pi ra ção lí ri ca, afe ti va, amo ro sa. Mas tam -
bém uma ins pi ra ção mi li tan te, com pro me ti da com o
mun do (o vas to mun do) em que vi via.

Dis so nos dão mos tras pe ças li te rá ri as que já
pas sa ram para o re per tó rio dos bra si le i ros. No Po e ma 
de Sete Fa ces (“mun do mun do vas to mun do,  se eu
me cha mas se Ra i mun do/ se ria uma rima, não se ria
uma so lu ção”) mais que uma apa ren te im po tên cia, o
po e ta cha ma a aten ção para o de se jo de com pro mis -
so com os pro ble mas des se  mun do.

Esse com pro mis so está mais que pre sen te num 
po e ma como Mãos Da das, em que ver te todo o seu
de ses pe ro e toda sua es pe ran ça: “Não se rei o po e ta
de um mun do ca du co./Tam bém não can ta rei o mun do 
fu tu ro./ Estou pre so à vida e olho meus com pa nhe i -
ros./ Estão ta ci tur nos mas nu trem gran des es pe ran -
ças./ Entre eles con si de ro a enor me re a li da de./ O pre -
sen te é tão gran de, não nos afas te mos./ Não nos
afas te mos mu i to, va mos de mãos da das”.

Des se Drum mond en ga ja do com a cons tru ção
de um mun do me lhor, te mos pe ças fa bu lo sas, que
pela sua den si da de pro je tam-se (o po e ta é tam bém
um pro fe ta) para o mun do dos nos sos dias. A Bom ba
é um des ses ca sos: “A bom ba/ é uma flor de pâ ni co
apa vo ran do os flo ri cul to res/ A bom ba/ é o pro du to
quin tes sen te de um la bo ra tó rio fa li do/ A bom ba/ é mi -
sé ria con fe de ran do mi lhões de mi sé ri as/ (...) A bom -
ba/ vai a to das as con fe rên ci as e sen ta-se de to dos os 
la dos.” Mas mes mo di an te des sa ver da de i ra de nún -
cia, se abre, no fi nal, para a es pe ran ça: “A bom ba/
não des tru i rá a vida/ O ho mem/ (te nho es pe ran ça) li -
qui da rá a bom ba”.

Uma ho me na gem a Drum mond, por tan to, é
mais que ade qua da: é ne ces sá ria. Nis so re si de o gra -
de mé ri to do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 107, de
2001.

III – Voto

Ten do em vis ta a ade qua ção ju rí di ca, cons ti tu ci -
o nal e a pro pri e da de da ma té ria, nos ter mos do art.
133 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, vo ta -

mos pela apro va ção do pro je to, na for ma da re da ção
fi nal en vi a da pela Câ ma ra.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001 –
Ri car do San tos, Pre si den te –  Tião Vi a na, Re la tor –
Ma ria do Car mo Alves – Ca sil do Mal da ner – Gil -
vam Bor ges – Fre i tas Neto – Pe dro Piva – Fran ce li -
no Pe re i ra – Be ní cio Sam pa io – Ge ral do Cân di do – 
Ma u ro Mi ran da – Mar lu ce Pin to – Ger son Ca ma ta 
– Emí lia Fer nan des – Lind berg Cury – Edu ar do
Su plicy – José Co e lho – Ge ral do Althoff – Pa u lo
Har tung.

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 nº 107, de 2001 (nº 2.359/2000,
na Casa de ori gem), que ins ti tui o ano 2002 como
“Ano Na ci o nal Car los Drum mond de Andra de”, cujo
pa re cer aca ba de se lido, fi ca rá pe ran te a Mesa du -
ran te cin co dias úte is, para re ce bi men to de emen -
das, de acor do com o dis pos to no art. 235, II, d, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção o re que ri men to.

Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -
nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

A ma té ria a que se re fe re cons ta rá da Ordem
do Dia da pró xi ma quin ta-fe i ra, dia 13.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 752, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do art. 336, in ci so II,
do Re gi men to Inter no, ur gên cia para o PLC nº
107/2001, que ins ti tui o Ano 2002, como “Ano Na ci o -
nal Car los Drum mond de Andra de”.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Tião Vi a na, Vice–Lí der do Blo co de Opo si -
ção – Fran ce li no Pe re i ra – Artur da Tá vo la – Na bor
Jú ni or.



REQUERIMENTO Nº 753, DE 2001

Nos ter mos do art. 336, II, do Re gi men to Inter -
no, re que re mos ur gên cia de vo ta ção para o PLS nº
149/2001–Com ple men tar.

Sala das Ses sões, 11 de de zem bro de 2001. –
Fran ce li no Pe re i ra – José Edu ar do Du tra – Na bor
Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção o re que ri men to.

Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -
nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re cons ta rá da Ordem do

Dia da pró xi ma quin ta-fe i ra, dia 13.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 741, de
2001, de ur gên cia para o Pro je to de Re so lu ção nº 62,
de 2001, lido na Hora do Expe di en te.

Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -

nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re cons ta rá da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 742, de
2001, de ur gên cia para o Pro je to de Re so lu ção nº 63,
de 2001, lido na Hora do Expe di en te.

Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -

nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re cons ta rá da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 743, de
2001, de ur gên cia para o Pro je to de Re so lu ção nº 64,
de 2001, lido na Hora do Expe di en te.

Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -

nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re cons ta rá da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 744, de
2001, de ur gên cia para o Pro je to de Re so lu ção nº 65,
de 2001, lido na Hora do Expe di en te.

Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -

nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re cons ta rá da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 745, de
2001, de ur gên cia para o Pro je to de Re so lu ção nº 66,
de 2001, lido na Hora do Expe di en te.

Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -

nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re cons ta rá da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, pela
Li de ran ça do Blo co.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, há um po e ma mu i to bo ni to de Thi a go de Mel lo,
cha ma do O Esta tu to do Ho mem, cu jos arts. 4º e 5º di -
zem:

Arti go 4

Fica de cre ta do que o ho mem
não pre ci sa rá nun ca mais

du vi dar do ho mem.
Que o ho mem con fi a rá no ho mem
como a pal me i ra con fia no ven to,

como o ven to con fia no ar,
como o ar con fia no cam po azul do céu.

Pa rá gra fo Úni co
O ho mem con fi a rá no ho mem

como um me ni no con fia em ou tro me ni no.



Arti go 5

Fica de cre ta do que os ho mens
es tão li vres do jugo da men ti ra.
Nun ca mais será pre ci so usar

a cou ra ça do si lên cio
nem a ar ma du ra de pa la vras.
O ho mem se sen ta rá à mesa

com seu olhar lim po
por que a ver da de pas sa rá a ser ser vi da

an tes da so bre me sa.

Po dem di zer que se tra ta ape nas de um po e ma.
É um po e ma, é ver da de, de Thi a go de Mel lo. Mas a
Cons ti tu i ção Fe de ral tam bém, em seu art. 60, § 4º,
es ta be le ce: “Não será ob je to de de li be ra ção a pro -
pos ta de emen da ten den te a abo lir:” – aqui es tão as
cha ma das cláu su las pé tre as cons ti tu ci o na is, que não 
po dem ser to ca das, não po dem ser me xi das – “(...) III
– a se pa ra ção dos po de res”.

E é tão re le van te isso, Se na dor Tião Vi a na, que
o art. 85 da Cons ti tu i ção, que é can ta do em ver so e
pro sa e gera até his te ri as co le ti vas, quan do seu pa pel 
é ras ga do, diz que é cri me de res pon sa bi li da de um
ato do Pre si den te que aten te con tra o li vre exer cí cio
do Po der Le gis la ti vo, en tre ou tros.

E aí, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de con sul tar o
Ple ná rio – vou apre sen tar um re que ri men to à Mesa –
por que que ro sa ber qua is são os cri té ri os para a exe -
cu ção das cha ma das emen das in di vi du a is.

Exis te um de ba te so bre as emen das in di vi du a is
se rem ex tin tas. Até aí tudo bem. Se for para ex tin guir
as emen das in di vi du a is, em bo ra sa i ba mos nós que
mu i tos Mu ni cí pi os só so bre vi vem ou fa zem al gu mas
pe que nas obras de in fra-es tru tu ra com as emen das
in di vi du a is, tudo mu i to bem. Só que não se aca ba, e
as emen das in di vi du a is hoje vi ra ram uma ver da de i ra
mo e da no mun do dos ne gó ci os da po lí ti ca. No mun do 
dos ne gó ci os da po lí ti ca, as li be ra ções de emen das
in di vi du a is vi ra ram ver da de i ra men te um bal cão de
ne gó ci os su jos. Ora as sis ti mos es tar re ci dos, pe los
me i os de co mu ni ca ção, a todo aque le rol de emen das 
in di vi du a is que são exe cu ta das e li be ra das con for me
as con ve niên ci as es ta be le ci das em al gu ma vo ta ção
na Câ ma ra, ora é a fle xi bi li za ção da le gis la ção tra ba -
lhis ta, ora é al gu ma emen da que seja com pa tí vel com 
os in te res ses me dío cres e os in te res ses do Go ver no.

Eu que ro sa ber o que efe ti va men te pos si bi li ta a
li be ra ção de uma emen da in di vi du al por que, como
não te nho aqui lo que vi rou um cha vão na po lí ti ca ar -
ca i ca, con ser va do ra, de ma go ga, al guns De pu ta dos e 
Se na do res di zem: te nho não sei quan tos Pre fe i tos.
Te nho o Pre fe i to a, o Pre fe i to b. Como o Par ti do dos

Tra ba lha do res, gra ças a Deus, não “tem”, por que
quem deve ter é o povo, ne nhum Pre fe i to fi li a do ao PT, 
e para o es ta be le ci men to das emen das in di vi du a is,
uti li zo cri té ri os, tais como: no pri me i ro ano em que
aqui es ta va, des ti nei emen das in di vi du a is aos Mu ni cí -
pi os que apre sen ta vam os pi o res in di ca do res so ci a is,
ou seja, não foi pela con ve niên cia po lí ti ca, não foi pela 
con ve niên cia par ti dá ria. Os Mu ni cí pi os que apre sen -
ta vam os pi o res in di ca do res so ci a is, a eles de le guei
as emen das in di vi du a is, que não fo ram exe cu ta das.

Este ano, es ta be le ce mos os mes mos cri té ri os,
ci da des que eram pólo de de sen vol vi men to re gi o nal
po de ri am, de al gu ma for ma, es ta be le cer a di na mi za -
ção da eco no mia lo cal, me lho rar os in di ca do res so ci -
a is da sua res pec ti va re gião. Do mes mo je i to não foi
exe cu ta do. 

Então, es tou en ca mi nhan do re que ri men to à
Mesa por que que ro sa ber qua is são os cri té ri os, para
evi tar que eu con ti nue pen san do que a li be ra ção das
emen das in di vi du a is faz par te do bal cão de ne gó ci os,
é uma mo e da no mun do dos ne gó ci os da po lí ti ca. Di -
zem pe los cor re do res, não sei se é ver da de, que, para 
li be rar emen da in di vi du al, é pre ci so en trar na fila do
be i ja-mão do Mi nis tro Arthur Vir gí lio. Pre fi ro pen sar
que não. Por isso que ro sa ber os cri té ri os. Para nós já
é ab so lu ta men te exa us ti vo agüen tar a de ma go gia na
li be ra ção das emen das de ban ca da quan do es tas re -
pre sen tam um es for ço co le ti vo. Exis te tam bém o mo -
men to de po sar, de ter uma fita gra va da ou uma fo to -
gra fia ofi ci al ao lado do Mi nis tro, di zen do que li be rou
ver bas, por que exis te uma nova for ma de ti pi fi ca ção
do Par la men tar: é o li be ra dor de ver bas. Como se isso 
já não fos se su fi ci en te, há essa mo e da no bal cão de
ne gó ci os do mun do da po lí ti ca em Bra sí lia.

Sr. Pre si den te, es tou en ca mi nhan do à Mesa um
re que ri men to que so li ci ta a to dos os Mi nis tros, in de -
pen den te men te de as emen das in di vi du a is se rem es -
ta be le ci das a um ou a ou tro, qua is os cri té ri os es ta be -
le ci dos para li be ra ção das emen das in di vi du a is, que
es pe ro seja de vi da men te res pon di do. Caso con trá rio,
con ti nu a rei pen san do o que já pen so, não por con vic -
ção ide o ló gi ca, con cep ção pro gra má ti ca ou fi li a ção
par ti dá ria, já que a ló gi ca for mal im põe que se pen se
des ta for ma: a li be ra ção das emen das in di vi du a is é
uma ver da de i ra mo e da no mun do dos ne gó ci os da
po lí ti ca de Bra sí lia. Por tan to, como não que ro sub me -
ter-me a ne nhum bal cão de ne gó ci os, nem par ti ci par
da fila do be i ja-mão de Mi nis tro ne nhum para que o di -
nhe i ro, que é do povo, seja li be ra do, não é pre ci so
pas sar por mim nem por qual quer Par la men tar da
Opo si ção. Li be rem o re cur so para o povo! Po dem ir lá
fa zer a de ma go gia de les na hora da en tre ga das
obras a se rem exe cu ta das com o di nhe i ro do povo! E



se é do povo, é pre ci so que o di nhe i ro seja li be ra do
para os Mu ni cí pi os de Ala go as, do Acre, de to dos os
Esta dos, in clu in do aque les Esta dos cu jos Par la men -
ta res são da Opo si ção.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Esta rei 
en ca mi nhan do o re que ri men to à Mesa e que ro sa ber
qua is os cri té ri os usa dos para a li be ra ção das emen -
das in di vi du a is.

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. João Alber to Sou za.

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
pelo tem po que res ta da ses são.

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, há dias
anun ci ei des ta tri bu na que pas sa ria a vo tar con tra to -
das as ma té ri as de in te res se do Po der Exe cu ti vo. Já
co mu ni quei ao Lí der do meu Par ti do que mi nha de ci -
são não é pes so al, mas do in te res se da po pu la ção do
meu Esta do que vem so fren do, ao lon go dos sete anos 
do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, as con -
se qüên ci as da ação ne fas ta que vem de sen vol ven do a 
Fu nai, co man da da por ins ti tu i ções não-go ver na men -
ta is, no que tan ge à des me su ra da de mar ca ção de ter -
ras in dí ge nas. Como dis se na que la oca sião, já não se
tra ta de de mar car. De mar ca das, de li mi ta das e pre ten -
di das já se en con tram 57% da área do meu Esta do.
Ago ra, a Fu nai está par tin do para a am pli a ção das áre -
as já de mar ca das. Quer di zer, da qui a pou co todo o
Esta do de Ro ra i ma per ten ce rá a 7% de sua po pu la -
ção, ou seja, à po pu la ção in dí ge na. 

Hoje, vo tei con tra a ma té ria de in te res se do Go -
ver no, con tra a PEC que ver sa va so bre os com bus tí -
ve is. Re pi to, sem en trar no mé ri to, que se tra ta de
uma po si ção sim bó li ca con tra a me di da. 

Qu e ro tam bém re lem brar, no va men te, um pro -
ble ma que já trou xe a esta tri bu na, um ou tro ab sur do,
que é a in ter di ção, o fe cha men to de uma ro do via fe -
de ral, a BR–174, que liga o meu Esta do ao Ama zo -
nas, que é fe cha da, di a ri a men te, a par tir das 18 ho -
ras, até as seis ho ras da ma nhã do dia se guin te.

Essa es tra da atra ves sa uma re ser va in dí ge na.
Ora, re ser vas in dí ge nas são ter ras da União e uma
ro do via fe de ral tam bém per ten ce à União. Por tan to, é
um con tra-sen so que acon te ça esse fe cha men to. E o
pior, Sr. Pre si den te: a res pos ta que re ce bi da Fu nai é
a de que não foi ela que fe chou a es tra da, que te ria
sido o Exér ci to bra si le i ro du ran te a cons tru ção da
mes ma. De po is, o Exér ci to te ria de le ga do aos ín di os
o di re i to de fe char essa es tra da.

Como isso não tem ca bi men to, e ba se ei-me
num es tu do fe i to pela Con sul to ria Le gis la ti va do Se -
na do, que diz não ha ver am pa ro le gal para isso, en vi ei 
um ofí cio ao Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, da ta do do dia 13
de no vem bro, so li ci tan do in for ma ções e pe din do pro -
vi dên ci as para que essa si tu a ção fos se re sol vi da. Até
hoje, não re ce bi uma res pos ta con cre ta, Sr. Pre si den -
te, mas ape nas eva si vas di zen do que o as sun to foi
en vi a do para a Po li cia Ro do viá ria Fe de ral, que até o
mo men to não de vol veu as in for ma ções.

Nes se mes mo dia, en ca mi nhei um ofí cio ao Sr.
Mi nis tro dos Trans por tes pe din do, igual men te, pro vi -
dên ci as, por que a es tra da, sen do fe de ral, está afe ta
àque le Mi nis té rio. Da mes ma for ma, não re ce bi res -
pos ta do re que ri men to, da ta do do dia 13 de no vem -
bro. Do Mi nis té rio dos Trans por tes re ce bo ape nas a
co mu ni ca ção de que está aguar dan do in for ma ções
do 1º Dis tri to Ro do viá rio, lo ca li za do em Ma na us.

Sr. Pre si den te, re sol vi fa zer o re que ri men to, ofi -
ci al men te, por in ter mé dio da Mesa do Se na do, tan to
ao Mi nis tro da Jus ti ça quan to ao Mi nis tro dos Trans -
por tes, pe din do pro vi dên ci as, já que não há am pa ro
le gal para o fe cha men to da es tra da, para que ela seja
re a ber ta ao trá fe go nor mal. Ain da há tem po, por que o
Mi nis tro tem 30 dias para dar res pos ta. Espe ro que
ago ra, por for ça de lei, tan to o Mi nis tro da Jus ti ça, que 
já é ou tro, como o Mi nis tro dos Trans por tes dêem
uma sa tis fa ção.

Sr. Pre si den te, isso mos tra o quan to o Se na dor,
que é ele i to, é pou co le va do em con ta pe los Srs. Mi -
nis tros, que não são ele i tos, e por seus fun ci o ná ri os,
do se gun do ou ter ce i ro es ca lão, como o Pre si den te
da Fu nai, que tam bém não é ele i to. Como re pre sen -
tan tes do povo, fi ca mos numa si tu a ção ve xa tó ria.

Mes mo sen do de um Par ti do da base do Go ver no, 
como pos so vo tar a fa vor das ma té ri as de in te res se do
Go ver no, se esse mes mo Go ver no, por meio de um ór -
gão seu, de se gun do ou ter ce i ro es ca lão, pro mo ve em
meu Esta do um ver da de i ro apart he id in te rét ni co e in -
tra-ét ni co, por que não é ape nas en tre ín di os e não-ín di -
os, mas tam bém en tre ín di os e ín di os, por que a ma i o ria
dos ín di os de Ro ra i ma não con cor da com esse tipo de
pro ce di men to que está sen do ado ta do lá.

Sr. Pre si den te, no va men te, rogo ao Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que
seja co lo ca da em vo ta ção a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 38, de mi nha au to ria, que ten ta re gu la -
men tar essa si tu a ção no que tan ge à de mar ca ção de
ter ras in dí ge nas, às di men sões, dan do uma re da ção
que per mi ta, in clu si ve, que to das es sas por ta ri as se -
jam exa mi na das pelo Se na do, por que não é pos sí vel
que haja um con fis co de ter ras dos Esta dos pela União 



e nós se quer to me mos co nhe ci men to. Bas ta o la u do
de um sim ples an tro pó lo go, per ten cen te a uma ONG,
con tra ta do pela Fu nai para que isso seja a ma i or ver -
da de, que so bre pu ja a tudo. Por tan to, é ne ces sá ria a
apro va ção des sa emen da cons ti tu ci o nal.

Mas, Sr. Pre si den te, aten to ao tem po que me
res ta, que ro fa zer, ain da so bre a Fu nai, um co men tá -
rio. Qu an do as su mi meu man da to, em 1999, apre sen -
tei um pro je to pro pon do a ex tin ção da Fu nai por ab so -
lu ta des ne ces si da de da exis tên cia do ór gão. Re cen -
te men te, foi pu bli ca da uma ma té ria mos tran do como
está a es tru tu ra da Fu nai: de cer ca de 1.500 fun ci o ná -
ri os que a Fu nai pos sui, ape nas cer ca de 330 es tão,
di ga mos as sim, nas al de i as in dí ge nas. O res tan te
está nas ca pi ta is, aqui em Bra sí lia, ga nhan do sa lá ri os 
exor bi tan tes, e, o que é pior, fa lan do em nome dos ín -
di os sem con sul tá-los.

No dia 1º de no vem bro, o ain da Mi nis tro José
Gre go ri ba i xou uma por ta ria cri an do um gru po de tra -
ba lho es pe ci al para pro por me di das de re es tru tu ra -
ção da Fu nai, para apri mo rar o seu de sem pe nho ins ti -
tu ci o nal. S. Exª elen cou um nú me ro de re pre sen tan -
tes de di ver sos ór gãos, como, por exem plo, do Mi nis -
té rio da Jus ti ça, dois re pre sen tan tes da Fu nai, um re -
pre sen tan te do Con se lho Indi ge nis ta da Fun da ção
Na ci o nal do Índio, um re pre sen tan te da Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, um re pre sen tan te de ges -
tão do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges -
tão, um es pe ci a lis ta em as sun tos in dí ge nas de li vre
es co lha do Mi nis tro da Jus ti ça.

No dia 12 de no vem bro, Sr. Pre si den te, pu bli -
cou-se a de sig na ção dos no mes. Não há um ín dio se -
quer en tre os que vão es tu dar a re for mu la ção da Fu -
nai. Isso é o mes mo que cri ar mos aqui uma as so ci a -
ção fe mi ni na com pos ta ape nas por ho mens.

A Fu nai peca, in clu si ve, nes se as pec to, por que
há mu i ta gen te se di zen do pro cu ra dor dos ín di os sem
ter re ce bi do de les pro cu ra ção; há mu i ta gen te fa lan do 
pe los ín di os sem ser ín dio. O ter mo “in di ge nis ta” está
na moda, como “am bi en ta lis ta”. Pes so as se in ti tu lam
in di ge nis tas e fa lam em nome dos ín di os.

Da tri bu na do Se na do, faço um ape lo ao Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca e ao Mi nis tro da Jus ti ça para 
que in clua, ao me nos de modo pa ri tá rio, os ín di os
nes sa co mis são que vai es tu dar a re es tru tu ra ção da
Fu nai e que, ao fi nal, apro ve i te a opor tu ni da de para
de ter mi nar que esse ór gão seja di ri gi do por um ín dio.
Sen do a Fu nai uma Fun da ção Na ci o nal do Índio,
quem me lhor do que o pró prio ín dio para cu i dar dos
seus di re i tos e in te res ses? Não po de mos pen sar, por
exem plo, em cri ar uma as so ci a ção para a de fe sa dos
ne gros e co lo car ali uma pes soa de cor bran ca que
não te nha nada a ver com a raça afro-bra si le i ra.

Faço no va men te esse re gis tro, pro tes tan do con -
tra essa for ma de atu a ção da Fu nai, que, em meu
Esta do, está de mar can do áre as que não per ten ci am
aos ín di os. Eles des lo cam os ín di os de uma re gião
para a ou tra. De po is de pou co tem po, ocor re a vi si ta
de um an tro pó lo go, pa u lis ta ou ca ri o ca, que re a li za
um es tu do ”in fa lí vel“, que aca ba sen do ado ta do pela
Fu nai e pelo Mi nis tro da Jus ti ça e é, fi nal men te, ho -
mo lo ga do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Pre ci sa mos fa zer com que o Se na do pas se,
como deve pas sar, a ter o di re i to de ana li sar es sas
por ta ri as. Não ana li sa mos em prés ti mos para os Esta -
dos? Não ana li sa mos a es co lha de di re to res do Ban -
co Cen tral, de di re to res de agên ci as re gu la do ras? Por 
que não fis ca li za mos a de mar ca ção de re ser vas eco -
ló gi cas ou in dí ge nas, de par ques na ci o na is, que re -
pre sen tam ter ras que os nos sos Esta dos per dem
sem que os re pre sen tan tes dos Esta dos se quer
dêem uma opi nião?

Sr. Pre si den te, essa por ta ria, além de não pre -
ver uma re pre sen ta ção pa ri tá ria dos ín di os, tam bém
não in di ca um mem bro do Po der Le gis la ti vo. Com cer -
te za, quan do esse gru po en cer rar seu tra ba lho, ha ve -
rá uma me di da pro vi só ria do Pre si den te da Re pú bli ca 
pro mo ven do a nova es tru tu ra ção da Fu nai, e nós não
te re mos mar gem ne nhu ma para mo di fi cá-la.

De novo, ire mos ape nas mu dar a de no mi na ção
des se ór gão, que é um ma le fí cio não so men te para a
Re gião Ama zô ni ca, onde ela mais ma le fí ci os ca u sa,
mas tam bém para as Re giões Cen tro-Oes te e Nor des -
te, que vem pro vo can do uma de sa gre ga ção, re pi to,
não só in te rét ni ca, en tre ín di os e não-ín di os, como
tam bém in tra-ét ni ca, en tre ín di os. Por exem plo, no meu 
Esta do, mu i tos ín di os que são de co mu ni da des evan -
gé li cas não con cor dam com essa ori en ta ção dada
pelo Con se lho Indi ge nis ta Mis si o ná rio, que co man da
todo esse pro ces so e é li ga do à Igre ja Ca tó li ca.

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

O SR. PRESIDENTE (João Alber to Sou za) –
Com a pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner, por três
mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, ape nas que ro fa zer uma co mu ni ca ção.
Gos ta ria que V. Exª re ce bes se a mi nha pre o cu pa ção,
que não é de hoje, e que ve nho no va men te ex por.

Te nho pro pos tas, tra mi tan do no Con gres so Na -
ci o nal, que di zem res pe i to às ca la mi da des que ocor -
rem no Bra sil. O País é im pre vi den te; so mos in sen sí -
ve is, por que não nos pre o cu pa mos em es tar mos pre -
pa ra dos. 



Há pou cos dias, ocor re ram de sas tres no Espí ri -
to San to; nes se fim de se ma na, em São Pa u lo. No
meu Esta do, to dos sa bem que ocor rem ca la mi da des
de vez em quan do. São cen te nas de ca sos nos mu ni -
cí pi os. Os pre fe i tos ten tam so cor rer pos tos de sa ú de
que ca í ram, bu e i ros, pon tes, pon ti lhões, nes se va i -
vém de toda a hora, por que não so mos pre vi den tes. A 
De fe sa Ci vil na ci o nal não está pre pa ra da. Em con se -
qüên cia, as de fe sas ci vis es ta du a is e mu ni ci pa is não
têm um fun do que se des ti ne a re pa rar os es tra gos
ca u sa dos pe los in for tú ni os.

Apre sen tei dois pro je tos nes ta Casa para que
se des ti ne, de to dos os se gu ros fe i tos no Bra sil,
0,10% para um fun do de de fe sa ci vil na ci o nal. Des ses 
re cur sos, um ter ço fi ca ria para a De fe sa Ci vil na ci o -
nal; um ter ço, para as de fe sas ci vis es ta du a is; e o ou -
tro ter ço, para os mu ni cí pi os. Assim como há a Lei
Rou a net, que se des ti na a fo men tar fil mes e ques tões 
cul tu ra is, pes so as fí si cas e ju rí di cas tam bém po dem
con tri bu ir para um fun do de de fe sa ci vil no País in te i -
ro, cor res pon den do aos três ní ve is, para que se or ga -
ni zem as de fe sas ci vis em to dos os Mu ni cí pi os Bra si -
le i ros e para ser mos mais pre vi den tes. 

A Mesa re ce be rá esta ex po si ção por es cri to, em 
que cons tam os pro je tos que tra mi tam nes ta Casa,
para que se jam apre ci a dos. Pro po nho, Sr. Pre si den te, 
no bres co le gas, a cri a ção de uma sub co mis são per -
ma nen te da De fe sa Ci vil vin cu la da à Co mis são de
Infra-es tru tu ra da Casa, para acom pa nhar mos esse
tipo de pro je to, para não ser mos mais im pre vi den tes.
Não pen sa mos em so cor rer os ir mãos nas ho ras mais 
di fí ce is, por isso de ve mos es tar mais pre pa ra dos para 
isso. Pre o cu pa mo-nos mu i tas ve zes em se gu rar um
car ro nos so, mas não com o meio em que nos en con -
tra mos. Pre ci sa mos cu i dar do meio, do con jun to, do
todo, não só algo in di vi du a li za do. Fal ta isso ao Bra sil.
Não po de mos fi car cin co ou seis me ses ten tan do fa -
zer uma me di da pro vi só ria che gar a esta Casa para
so cor rer o que já se foi. Pre ci sa mos es tar pre pa ra dos
para as ca la mi da des.

Qu e ro que a Mesa re ce ba es sas pon de ra ções
re fe ren tes à De fe sa Ci vil no Bra sil. De ve mos ser mais
pro vi den tes nes se sen ti do.

São as con si de ra ções que gos ta ria de te cer, Sr.
Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Nas úl ti mas se ma nas, as chu vas cas ti ga ram, des ta

vez, a re gião Su des te, onde inun dou inú me ros mu ni -
cí pi os do Esta do do Espí ri to San to, que fi cou em es -
ta do de aler ta. Nes te úl ti mo do min go, foi a vez da ci -
da de de São Pa u lo, com in ten so ín di ce plu vi o mé tri -
co, que teve inun da da toda sua re gião me tro po li ta -
na.

Re pe tem-se, mais uma vez, tra gé di as anun ci a -
das. As che i as acon te cem to dos os anos: no Na tal, no 
Car na val e na Pás coa. Te nho pre ga do, à exa us tão, a
ne ces si da de de nos pre ca ver mos no sen ti do de mi ni -
mi zar os efe i tos des sas in tem pé ri es cí cli cas. 

Pro je tos de mi nha au to ria, como o PLS 14, de
2000, e o PLS 18, do mes mo ano, ar ras tam-se nas
tra mas re gi men ta is, como se a so lu ção do pro ble ma
pu des se es pe rar tan to quan to se de se je. O pri me i ro
bus ca vin cu lar, mais es tre i ta men te, o Fun do Espe ci al
para Ca la mi da de Pú bli ca – FUNCAP à De fe sa Ci vil, o 
que dará mais agi li da de à apli ca ção de seus re cur -
sos, além de cri ar fon te adi ci o nal de ali men ta ção da -
que le Fun do, pela ins ti tu i ção de Con tri bu i ção so bre
Se gu ros. O se gun do tem por meta per mi tir a mo vi -
men ta ção do FGTS para aten der aos de po si tá ri os vi -
ti ma dos por ca tás tro fes, como as inun da ções.

Estou re a pre sen tan do o PLS 13, de 2000, que
pro põe se jam in cen ti va das do a ções, de pes so as fí si -
cas e ju rí di cas, às en ti da des de De fe sa Ci vil, pro je to
re je i ta do em 2000 – cum pri da já a ca rên cia re gi men -
tal im pos ta à ma té ria.

Pro po nho mais, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se -
na do res. O mês das gran des che i as ain da está por vir. 
Ja ne i ro é, his to ri ca men te, o pe río do das ma i o res pre -
ci pi ta ções plu vi o mé tri cas. Tudo leva a crer que, nes ta
tem po ra da de chu vas, não será di fe ren te. Pro po nho,
dada a cres cen te gra vi da de do qua dro, a cri a ção de
uma Sub co mis são de De fe sa Ci vil, vin cu la da à Co -
mis são de Infra-es tru tu ra, des ti na da a tra tar, em ca rá -
ter per ma nen te, do com ba te aos da nos ca u sa dos pe -
las che i as, bem como de pro por me di das le ga is, en tre 
ou tras, com vis tas a ate nu ar tais efe i tos.

O Bra sil, que vem de pas sar por um gran de sus -
to, o do ra ci o na men to ener gé ti co, cujo res pon sá vel
par ci al foi o de clí nio das chu vas nos úl ti mos anos, não
pode per mi tir, Sr. Pre si den te, que o re tor no de ge ne ro -
sas chu vas se tor ne um cas ti go ao in vés de uma bên -
ção. Essa é uma luta e um de sa fio de to dos nós bra si -
le i ros, de to dos os seg men tos de nos sa so ci e da de.

O Sr. João Alber to Sou za, 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) –
V. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.



Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Val mir Ama ral, Sér gio Ma cha do, Car los Be zer ra, Ro -
ber to Fre i re e Iris Re zen 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. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, o nos so Esta do do To can tins, que, an tes de sua
au to no mia, fa zia par te de uma das re giões mais atra -
sa das e aban do na das de todo o con ti nen te sul-ame ri -
ca no, des de sua ins ta la ção vem em pre en den do um
com ple xo de ações ob je ti van do in te grar, no con tex to
so ci al, os ex clu í dos, que for ma vam a ma i o ria de sua
po pu la ção, aos qua is os mais ele men ta res di re i tos da 
ci da da nia eram ne ga dos em vir tu de da omis são do
Po der Pú bli co e da to tal fal ta de in ves ti men tos.

Além da me lho ria da qua li da de de vida de cor -
ren te da ins ta la ção de em pre en di men tos agro in dus -
tri a is e pe cuá ri os, tu rís ti cos e in dus tri a is, pro gra mas
es pe cí fi cos para pro mo ção so ci al dos seg men tos me -
nos fa vo re ci dos da po pu la ção fo ram im ple men ta dos
com re sul ta dos os mais po si ti vos.

Dois seg men tos fun da men ta is que me re ce ram,
e con ti nu am a me re cer, pri o ri da de ab so lu ta são sa ú -
de e edu ca ção. A rede hos pi ta lar pú bli ca vem se es -
ten den do por todo o Esta do, e a ação de agen tes de
sa ú de tre i na dos pela ad mi nis tra ção es ta du al, as sim
como o res ga te da fi gu ra do mé di co de fa mí lia, se tor
no qual a con tri bu i ção de mé di cos cu ba nos foi re le -
van te, vem pro pi ci an do me lhor aten di men to mé di -
co-hos pi ta lar à po pu la ção. No con tex to edu ca ci o nal,
hoje o aces so à edu ca ção fun da men tal é as se gu ra do
a to das as cri an ças, e im por tan tes pro je tos de tre i na -
men to e ca pa ci ta ção do pes so al do cen te, téc ni co e
ad mi nis tra ti vo fo ram im plan ta dos, ga ran tin do uma ex -
ce len te qua li da de de en si no que vem sen do in for ma ti -
za do. Pro gra mas como o da Esco la Au tô no ma de
Ges tão Com par ti lha da en se ja ram ma i or efi ciên cia e
me lhor aten di men to às ne ces si da des dos alu nos.

Mas, Sr. Pre si den te, uma das ini ci a ti vas mais
im por tan tes, na área so ci al, cri a da no To can tins, é o
Pro gra ma Pi o ne i ros Mi rins, que, des de os idos de
1989, mu i to an tes, por con se guin te, da Bol sa-Esco la,
já pro por ci o na va as sis tên cia edu ca ci o nal, pro fis si o -
nal e so ci al a mi lha res de cri an ças e ado les cen tes, na
fa i xa etá ria de sete a ca tor ze anos, que cum prem jor -
na da am pli a da na es co la, onde re ce bem acom pa -
nha men to psi co pe da gó gi co e ini ci a ção pro fis si o nal.

Re cen te men te, aliás, foi fir ma do con vê nio en tre
o Go ver no do Esta do e o Ban co do Bra sil, para lan ça -
men to do car tão mag né ti co ”Pi o ne i ros Mi rins“, que
será con ce di do a cada res pon sá vel por cri an ça ins cri -
ta nes se pro gra ma, para sa que da bol sa com ple men -
tar es co lar men sal, atu al men te no va lor de qua ren ta e 
cin co re a is.

Já no prin cí pio des te mês de de zem bro, tam -
bém foi lan ça do o Pro gra ma Bol sa-Ci da dã, que aten -
de rá mais de de zo i to mil pes so as, di vi di do em duas li -
nhas de ação. A pri me i ra, de no mi na da For ça Jo vem
da Ci da de, fa ci li ta rá o aces so de jo vens com ida des
en tre quin ze e de zo i to anos à edu ca ção pro fis si o nal,
nas áre as de sa ú de, edu ca ção, meio am bi en te, ci da -
da nia, es por te, tu ris mo e cul tu ra. No ou tro seg men to
des se pro gra ma, que be ne fi ci a rá mais de seis mil
pes so as com trin ta anos de ida de ou mais que se en -
con tram de sem pre ga das, fa ci li ta rá a co lo ca ção, no
mer ca do de tra ba lho, dos par ti ci pan tes.

Essas úl ti mas ini ci a ti vas ob je ti va ram pre ve nir a
mar gi na li da de so ci al, pro por ci o nan do for ma ção e ca -
pa ci ta ção pro fis si o nal, con di ções bá si cas para o em -
pre go.

Tam bém no iní cio des te mês foi en ca mi nha da à
Assem bléia Le gis la ti va do To can tins, a Men sa gem n.º 
47, que ho mo lo ga o cré di to edu ca ti vo Pró-edu car, no
qual as ins ti tu i ções par ti cu la res de en si no su pe ri or
as se gu ra rão um des con to de vin te e cin co por cen to
no va lor das men sa li da des, e o alu no re ce be rá os re -
cur sos cor res pon den tes, res sar cin do-os com tra ba -
lho pres ta do à co mu ni da de.

Esse pro gra ma fa ci li ta rá o aces so ao en si no su -
pe ri or aos alu nos que não dis põem de re cur sos para
ar car com o pa ga men to das men sa li da des. Con sis te,
por tan to, numa ini ci a ti va im por tan tís si ma no sen ti do
de for mar tra ba lha do res mu i to me lhor qua li fi ca dos.

Por der ra de i ro, que re mos re gis trar que, num
mo men to em que o dé fi cit de mo ra di as ur ba nas cres -
ceu mais de qua ren ta por cen to, na úl ti ma dé ca da,
pois, de três mi lhões e se te cen tas mil uni da des, em
1991, su biu, em todo o País, para cin co mi lhões e tre -
zen tas mil, con so an te es tu do que aca ba de ser di vul -
ga do pela Se cre ta ria Espe ci al de De sen vol vi men to
Urba no (SEDU), o Esta do do To can tins de fla grou o
Pro je to Casa Nova, Dig ni da de e Sa ú de, que, me di an -
te con vê nio com as Mu ni ci pa li da des, in ves ti rá, numa
fase ini ci al, mais de doze mi lhões de re a is cons tru in -
do apro xi ma da men te três mil e qui nhen tas mo ra di as
po pu la res, o que ate nu a rá o dé fi cit ha bi ta ci o nal nes sa 
Uni da de fe de ra da.

Essas, Sr. Pre si den te, são al gu mas das mu i tas
ini ci a ti vas de am plo al can ce so ci al que es tão sen do



im ple men ta das no Esta do do To can tins, e que de se -
já va mos le var ao co nhe ci men to des ta Casa.

Mu i to obri ga do.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a guer ra no Afe -
ga nis tão trou xe à tona o hor ror do re gi me ta li bã con tra 
as mu lhe res, obri ga das a tra ja rem bur kas, que as co -
brem da ca be ça aos pés e pri va das do di re i to ao tra -
ba lho, à edu ca ção e ao la zer. A si tu a ção das mu lhe -
res afe gãs é re al men te dra má ti ca mas exis te um ou -
tro véu que en co bre a vi o lên cia con tra a mu lher em
todo o mun do, fe nô me no sem fron te i ras de clas se,
raça, re li gião, ida de ou es co la ri da de.

Essa é uma das gran des con tra di ções de nos so
tem po. É ine gá vel que ocor reu uma sig ni fi ca ti va mu -
dan ça na po si ção da mu lher na so ci e da de. Na vida
pro fis si o nal, as co i sas me lho ra ram. A par ti ci pa ção
das mu lhe res na for ça de tra ba lho do Bra sil, por
exem plo, atin ge 51% atu al men te, e en con tra mos mu -
lhe res ocu pan do, com des ta que, car gos e pro fis sões
que an tes eram con si de ra das ”ter ri tó rio mas cu li no“.

Entre tan to, a his tó ria não se es cre ve de for ma li -
ne ar, e as con quis tas não são ne ces sa ri a men te cu -
mu la ti vas. Assim é que só hoje, já no sé cu lo XXI, a
Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou o novo tex to do Có -
di go Ci vil que aca ba com a pos si bi li da de de anu la ção
do ca sa men to por per da da vir gin da de da mu lher an -
tes do ma tri mô nio.

Ou tros pro ble mas per ma ne cem, Ape sar de as
mu lhe res pos su í rem ma i or es co la ri da de que os ho -
mens, os da dos es ta tís ti cos do IBGE de mons tram
que elas têm ren da me nor. E as in for ma ções dos tri -
bu na is ele i to ra is in di cam a ba i xa re pre sen ta ti vi da de
da mu lher nos car gos ele ti vos, o que in di ca o pe que -
no po der po lí ti co que ela al can çou até ago ra.

Por mais gra ves que se jam es ses pro ble mas, no 
en tan to, ne nhum se com pa ra ao pro ble ma da vi o lên -
cia. Ape sar da pre ca ri e da de das es ta tís ti cas, já que
as ocor rên ci as são sub no ti fi ca das, os nú me ros exis -
ten tes so bre a vi o lên cia con tra a mu lher as sus tam. No 
mun do, a cada cin co anos, a mu lher per de um ano de
vida sa u dá vel se so fre vi o lên cia do més ti ca. Nos Esta -
dos Uni dos, uma mu lher é fi si ca men te vi o len ta da por
seu par ce i ro ín ti mo a cada nove se gun dos. Na Amé ri -
ca La ti na, a vi o lên cia do més ti ca atin ge en tre 25% e
50% das mu lhe res. No Bra sil, a cada qua tro mi nu tos
uma mu lher é agre di da em seu pró prio lar por uma
pes soa com quem man tém re la ção de afe to.

A vi o lên cia é um ter mo de múl ti plos sig ni fi ca dos
e vem sen do uti li za do para no me ar des de as for mas
mais cru éis de tor tu ra até as for mas mais su tis, que

têm lu gar no co ti di a no da vida so ci al, na fa mí lia, nas
em pre sas ou em ins ti tu i ções pú bli ca etc. A vi o lên cia
con tra a mu lher, atu al men te de no mi na da vi o lên cia de 
gê ne ro, ocor re tan to no es pa ço pri va do quan to no es -
pa ço pú bli co e pode ser co me ti da por fa mi li a res ou
ou tras pes so as que vi vem no mes mo do mi cí lio, ou
por pes so as sem re la ção de pa ren tes co que não con -
vi vem sob o mes mo teto. As agres sões, em suas di -
ver sas fa ce tas, po dem es tar ex plí ci tas ou ca mu fla das
em ”eu fe mis mos“ de com por ta men to. Po dem ocor rer
de for ma epi só di ca ou como uma es pé cie de nor ma
co le ti va. E, em to dos os ca sos, ain da se con fi gu ram
como uma das pre o cu pa ções mais emer gen tes para
o con jun to das mu lhe res.

O fe nô me no da vi o lên cia con tra a mu lher, em es -
pe ci al aque la ocor ri da no âm bi to do més ti co e fa mi li ar,
tem gra ves e sé ri as con se qüên ci as não só para o seu
ple no de sen vol vi men to, com pro me ten do o exer cí cio
da ci da da nia e dos di re i tos hu ma nos, como tam bém
para o de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co dos pa í ses.
O cus to so ci al des sa vi o lên cia re fle te-se em da dos
con cre tos. Estu dos do Ban co Mun di al re ve lam que a
vi o lên cia do més ti ca re duz in ves ti men tos e o de sen vol -
vi men to de re giões. A fal ta de se gu ran ça e pro te ção
afe ta a pro du ti vi da de no tra ba lho e afas ta o ca pi tal.

Ape sar de uni ver sal, o fe nô me no agra va-se nos
pa í ses mais po bres. Na Amé ri ca La ti na, a vi o lên cia
con tra a mu lher com pro me te 14,6% do Pro du to Inter -
no Bru to (PIB), algo em tor no de US$170 bi lhões. No
Bra sil, onde 70% dos cri mes con tra a mu lher acon te -
ce den tro de casa e o agres sor é o ma ri do ou com pa -
nhe i ro, a vi o lên cia con tra a mu lher com pro me te
10,5% do PIB. 

A des pe i to de sua re le vân cia, Srªs e Srs. Se na -
do res, o com ba te à vi o lên cia do més ti ca e con tra a
mu lher ain da não en trou na agen da da so ci e da de
bra si le i ra, nem na pa u ta da im pren sa com o peso que
o pro ble ma me re ce. Por quê? Afi nal, a Cons ti tu i ção
Fe de ral de 1988 es ta be le ceu ex pres sa men te a igual -
da de en tre ho mens e mu lhe res, em di re i tos e obri ga -
ções, e atri bu iu ao Esta do o de ver de cri ar me ca nis -
mos para co i bir a vi o lên cia no âm bi to da fa mí lia e pro -
te ger cada um de seus mem bros – art. 5º e art. 226,
§§ 5º e 8º. Des de 1984, o Bra sil ra ti fi cou a Con ven ção
da ONU so bre a eli mi na ção de to das as for mas de
dis cri mi na ção con tra a mu lher. Mais re cen te men te,
ade ri mos a di ver sas ou tras de cla ra ções in ter na ci o na -
is de pro te ção dos di re i tos hu ma nos, en tre as qua is
do cu men tos es pe cí fi cos, como a Con ven ção Inter na -
ci o nal para Pre ve nir, Pu nir e Erra di car a Vi o lên cia
con tra a Mu lher – Con ven ção de Be lém do Pará, de
1995.



Ape sar des sa ade são, o Bra sil so freu uma con -
de na ção in ter na ci o nal da Co mis são Inte ra me ri ca na de 
Di re i tos Hu ma nos, da OEA, por ne gli gên cia e omis são
em re la ção à vi o lên cia do més ti ca. O caso que jus ti fi -
cou a con de na ção foi o de Ma ria da Pe nha, que, em
1983, so freu uma ten ta ti va de ho mi cí dio por seu en tão
ma ri do, que a de i xou pa ra plé gi ca. Ape sar de con de na -
do pe los tri bu na is, ele ja ma is foi pre so, e o pro ces so
con ti nua em an da men to de vi do a su ces si vos re cur sos
de ape la ção. Em seu in for me de abril de 2001, a co -
mis são da OEA con si de ra que, pas sa dos 18 anos da
prá ti ca do cri me, ”tra ta-se de uma ques tão de to le rân -
cia de todo o sis te ma que (...) ali men ta a vi o lên cia con -
tra as mu lhe res e que não há ne nhu ma evi dên cia so -
ci al men te per ce bi da da von ta de do Esta do, como re -
pre sen tan te da so ci e da de, em pu nir esse cri me“.

Como se pode ver, ain da que exis tam es for ços
de par la men ta res e de seg men tos da so ci e da de, a le -
gis la ção in fra cons ti tu ci o nal man tém-se em de sa cor -
do com os con ce i tos de igual da de e eqüi da de en tre
ho mens e mu lhe res. O País con tra ria sua pró pria
cons ti tu i ção e os tra ta dos in ter na ci o na is que as si nou.

A vi o lên cia con tra a mu lher au men ta a cada dia,
mas as 307 de le ga ci as es pe ci a li za das no aten di men -
to des ses ca sos no País pa de cem de fal ta de es tru tu -
ra. Pes qui sa di vul ga da pelo Con se lho Na ci o nal dos
Di re i tos da Mu lher in di ca que 60% das 267 de le ga ci -
as ava li a das não dis põem de fun ci o ná ri os su fi ci en tes. 
Cer ca de 33% de las não têm se quer uma arma. O le -
van ta men to do Con se lho mos tra, ain da, que 2% das
uni da des não dis põem de te le fo ne. Qu an to à fro ta,
19% es tão sem ve í cu los.

Em 1999, hou ve 411.213 ví ti mas de agres sões
le ves e gra ves. Em 1993, a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to da Vi o lên cia con tra a Mu lher di ag nos ti ca ra
123.131 ca sos. Ape sar do cres ci men to da vi o lên cia,
me nos de 10% dos mu ni cí pi os con tam com de le ga ci -
as es pe ci a li za das nes se tipo de caso, os qua is se
con cen tram ba si ca men te na re gião Su des te. 

Con tri bu em de fi ni ti va men te para esse des ca so
as re la ções de po der de si gua is es ta be le ci das en tre
ho mens e mu lhe res. Em so ci e da des ma chis tas como
a bra si le i ra, tais re la ções per pe tu am e che gam a le gi -
ti mar a vi o lên cia con tra a mu lher. Até re cen te men te,
exis tia a fi gu ra da le gí ti ma de fe sa da hon ra, in vo ca da
em tan tos as sas si na tos de mu lhe res por seus ma ri -
dos e par ce i ros. Sob a ale ga ção de adul té rio da mu -
lher, mu i tos ho mens fo ram e con ti nu am sen do ab sol -
vi dos por jú ris po pu la res e tri bu na is da prá ti ca de
agres sões e as sas si na tos con tra suas es po sas, com -
pa nhe i ras e na mo ra das.

E não se pen se que só so fre vi o lên cia a mu lher
agre di da fí si ca ou se xu al men te. Mu i tas mu lhe res são
sub me ti das à vi o lên cia psi co ló gi ca por seus com pa -
nhe i ros, que ras gam seus do cu men tos, cor tam suas
rou pas, que bram seus ob je tos pes so a is, não per mi -
tem que es tu dem ou tra ba lhem, uti li zam ter mos ofen -
si vos ou agres si vos, com gra ves con se qüên ci as para
sua sa ú de men tal, já que pas sam a so frer de do res de 
ca be ça cons tan tes, de pres são, an si e da de, dis túr bi os
de ali men ta ção, dis fun ção se xu al e pro ble mas de
auto-es ti ma, que nem sem pre são iden ti fi ca dos com
a si tu a ção de vi o lên cia do més ti ca.

A vi o lên cia con tra a mu lher afe ta o bem-es tar, a
se gu ran ça e o cres ci men to pes so al e co le ti vo. Toda a
so ci e da de per de com a ins ta u ra ção de um es ta do de
medo e apre en são. Ela está pro fun da men te ar ra i ga da 
nos há bi tos, cos tu mes e com por ta men tos so ci o cul tu -
ra is. De tal for ma que as pró pri as mu lhe res en con -
tram di fi cul da de em rom per si tu a ções de vi o lên cia,
en tre ou tras co i sas, por acre di ta rem que seus com pa -
nhe i ros têm di re i to de puni-las se acham que elas fi -
ze ram algo er ra do ou in frin gi ram as nor mas que eles
de ter mi na ram.

A vi o lên cia afe ta mu lhe res de to das as ida des,
ra ças e clas ses so ci a is e tem gra ves re per cus sões
so ci a is. Agra vos à sa ú de fí si ca e men tal, di fi cul da des
no em pre go, na apren di za gem, ris cos de pros ti tu i ção, 
uso de dro gas e ou tros com por ta men tos de ris co.

Embo ra se clas si fi que a vi o lên cia em ti pos dis tin -
tos, as di fe ren tes for mas de agres são nun ca apa re cem 
iso la das. As mu lhe res es tu pra das, ou as me ni nas sub -
me ti das ao abu so se xu al, em ge ral são es pan ca das e
so frem ame a ças de toda sor te. Sob o do mí nio do
medo, elas não de nun ci am, não pro cu ram aju da, fe -
cham-se em si mes mas e so frem ca la das até que um
fato, ge ral men te trá gi co, ve nha re ve lar a si tu a ção.

Numa ten ta ti va de con clu são, Srªs. e Srs. Se na do -
res, as si na la mos que, há mu i to, as mu lhe res lu tam pe -
los seus di re i tos e pela igual da de so ci al em to das as
áre as. Como re sul ta do des sa mo bi li za ção, al guns avan -
ços me re cem re gis tro, po rém, ain da há pou co a co me -
mo rar, pois de sa fi os per sis tem. Para su pe rá-los, te mos 
de atu ar em vá ri as fren tes: de um lado, no pla no ima gi -
ná rio, das re pre sen ta ções so ci a is, no âm bi to da cul tu ra, 
que atin ge ho mens e mu lhe res de di fe ren tes ge ra ções,
fa i xas de ida de e clas ses so ci a is; de ou tro lado, te mos
de aper fe i ço ar as or ga ni za ções e ins ti tu i ções da so ci e -
da de ci vil, en vol ven do a jus ti ça, a edu ca ção, a sa ú de, a
se gu ran ça etc., na so lu ção do pro ble ma.

A al fa be ti za ção cres cen te, a di mi nu i ção da mor -
ta li da de in fan til, con tra cep ti vos mais efi ca zes e aces -
sí ve is, pro gra mas efi ci en tes de pla ne ja men to fa mi li ar



tam bém pos si bi li tam, cada vez mais, a par ti ci pa ção
da mu lher na eco no mia e na so ci e da de. Qu an do o
sta tus da mu lher se for ta le ce, as sis te-se a avan ços
so ci a is. Mu lhe res edu ca das ten dem a con du zir me -
lhor suas vi das e têm mais chan ces de li ber ta rem-se
da ti ra nia da vi o lên cia.

Fi na li zan do, Srªs. e Srs. Se na do res, re co nhe ce -
mos que mu i ta co i sa ain da pre ci sa ser fe i ta para me -
lho rar a si tu a ção da mu lher no mun do, onde elas re -
pre sen tam 70% dos po bres e 2/3 dos anal fa be tos. A
uni ver sa li da de do pro ble ma, no en tan to, não nos exi -
me de fa zer a nos sa par te. Sabe-se que 23% das bra -
si le i ras es tão su je i tas à vi o lên cia do més ti ca, a mão in -
vi sí vel que ape dre ja en quan to a ou tra afa ga.

Algu mas ima gens dra má ti cas des sa si tu a ção
fo ram mos tra das pelo pro gra ma Fan tás ti co, da Rede
Glo bo, no úl ti mo do min go.

As bur kas opri mem as mu lhe res em to dos os
can tos do pla ne ta e não são im pos tas so men te por al -
gu mas re li giões exó ti cas ou por po vos de cos tu mes
bár ba ros. Tam bém en tre nós oci den ta is e cris tãos, a
vi o lên cia con tra a mu lher se ma ni fes ta, mes mo que,
às ve zes, sob for mas su tis e in si di o sas, to le ra das pela 
in di fe ren ça e a com pla cên cia da so ci e da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as em pre sas aé -
re as en fren tam, hoje, um dos mo men tos mais de li ca -
dos da his tó ria do se tor no país. Nós, Con gres sis tas,
te mos o de ver de in ten si fi car o de ba te com a so ci e da -
de para en con trar mos so lu ções viá ve is para esse
pro ble ma.

Eu, que sou de um Esta do do Nor des te – o Ce a -
rá, sei da im por tân cia do trans por te aé reo para al -
guns se to res da eco no mia, como o tu ris mo que gera
em pre gos e ren da. Nun ca é de ma is lem brar que, de
cada 10 em pre gos ge ra dos no mun do, um vem do se -
tor de tu ris mo.

Ana li san do a si tu a ção do trans por te aé reo bra si -
le i ro, po de mos cons ta tar que o se tor en fren ta di ver sos
es tran gu la men tos. O cus to do ca pi tal de giro no Bra sil
é mais alto que em ou tros pa í ses. As for tes os ci la ções
nos pre ços dos com bus tí ve is, do dó lar, o gran de nú -
me ro de im pos tos, o cha ma do Cus to Bra sil e os al tos
cus tos de al gu mas ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do se tor 
– como as ope ra ções de le a sing das ae ro na ves – di -
mi nu em mu i to a mar gem de lu cro des sas em pre sas. 

Os em pre sá ri os pe dem a des re gu la men ta ção
do se tor e en fren tam o de sa fio, in ter na men te, de di mi -
nu ir seus pró pri os gas tos em áre as como ma nu ten -
ção e ser vi ços. 

Os tra ba lha do res têm tam bém suas re i vin di ca -
ções: re vi são dos acor dos bi la te ra is, re fi nan ci a men -
tos, di mi nu i ção dos pre ços dos com bus tí ve is, re du -
ção das ta ri fas ae ro por tuá ri as, en tre ou tros pon tos
que se ri am le va dos a um fó rum con jun to com o Go -
ver no Fe de ral. 

Ape sar das di fi cul da des ge ra is — e das con se -
qüên ci as dos úl ti mos acon te ci men tos in ter na ci o na is
–, es ti ma-se que pode ha ver al gum cres ci men to des -
se mer ca do nos pró xi mos anos, es pe ci al men te nas
re giões dis tan tes dos con fli tos e que têm for te ape lo
tu rís ti co, como o Bra sil.

O ba lan ço do trans por te aé reo em no vem bro,
re cém-di vul ga do pelo De par ta men to de Avi a ção Ci -
vil, mos tra que o trá fe go do més ti co cres ceu, em mé -
dia, 7,9% no mês pas sa do. E que o in ter na ci o nal re -
gis trou que da de 10% – uma ten dên cia que tem sido
man ti da des de os aten ta dos nos Esta dos Uni dos. 

No acu mu la do de ja ne i ro a no vem bro, o flu xo de
pas sa ge i ros nos vôos in ter nos está 9,8% su pe ri or ao
ano pas sa do, en quan to nos vôos para o ex te ri or a
que da é de 6,7%.

Che ga mos ao es go ta men to de um mo de lo, no
que diz res pe i to à nor ma ti za ção, no que diz res pe i to
às atu a is re gras de mer ca do e, tam bém, à con cor rên -
cia dos mer ca dos in ter no e ex ter no. 

Nós te mos de es ta be le cer um novo pac to, com -
ple ta men te di fe ren te de tudo o que foi fe i to até ago ra.
As con se qüên ci as da re gu la men ta ção po dem ser
sen ti das na ocor rên cia de gra ves res tri ções à con cor -
rên cia, dis tor ções de di ver sas or dens, como acor dos
bi la te ra is que pre ci sam ser re vis tos com ur gên cia. 

Nos Esta dos Uni dos, por exem plo, quan do ocor -
reu a des re gu la men ta ção do trans por te aé reo, em 78, 
o nú me ro de pas sa ge i ros/ano pra ti ca men te do brou. 

É pre ci so abrir à so ci e da de essa dis cus são.
Qual é a po lí ti ca de de sen vol vi men to para o se tor que
nós que re mos? Qual é o mer ca do que se pre ten de
atin gir? Que mo de lo de avi a ção co mer ci al pre ten de -
mos im plan tar? Qual é o cli en te que pre ten de mos
aten der? 

É fun da men tal ga ran tir mos a li ber da de de mer -
ca do e de con cor rên cia para, a par tir daí, dis cu tir mos
a nova re a li da de do trans por te aé reo bra si le i ro, sem
ne nhum medo, sem pre con ce i to e sem com pro mis -
sos pre es ta be le ci dos com o pas sa do.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a si tu a -
ção do se tor aé reo no Bra sil é ex tre ma men te pre o cu -
pan te. Ca sos re cen tes de di fi cul da des tem ocu pa do
es pa ço na mí dia. O dra ma de fun ci o ná ri os ame a ça -



dos de de sem pre go e de pas sa ge i ros que não con se -
guem em bar car tem sen si bi li za do a so ci e da de. 

Te mos de pro cu rar so lu ções ino va do ras e in ves -
tir em nos sos par ce i ros do Cone Sul, in cen ti var acor -
dos re gi o na is e re for çar os la ços eco nô mi cos que
unem es sas na ções.

Não é se gre do a exis tên cia de oci o si da de de lu -
ga res nos aviões em de ter mi na dos ho rá ri os de vôos.
Po de ría mos dar fle xi bi li da de to tal de ta ri fas nes ses
ho rá ri os, como foi fe i to em vá ri os pa í ses, onde se ele -
vou o pre ço dos bi lhe tes das pes so as ju rí di cas e se
re du ziu o pre ço da pas sa gem do tu ris ta. 

Essas vi a gens de la zer irão mo ver ou tros se to -
res da eco no mia, vão im pul si o nar o de sen vol vi men to
em re giões di ver sas, vão abrir mais pos tos de tra ba -
lho. É cla ro que, nas re giões em que a con cor rên cia
for re du zi da ou ine xis ten te, de ve ría mos dis cu tir for -
mas de es ta be le cer ta ri fas me nos fle xí ve is para eli mi -
nar os ví ci os de mer ca do ou even tu a is abu sos.

Como a cri se é par te i ra da His tó ria, esse é o
me lhor mo men to para se bus car so lu ções ou sa das. O 
Go ver no Fe de ral está cri an do uma agên cia para re -
gu lar o se tor. É a ANAC. Eu de fen do que ela de ve ria
ter o nome de Agên cia Na ci o nal de Avi a ção Co mer ci -
al e não Avi a ção Ci vil, como pre vis to. Se ria uma for ma 
de re for çar o de sa fio em pre en de dor do novo ór gão e,
ao mes mo tem po, mu dar a ”cara“ do mo de lo atu al.

O pa pel da fu tu ra agên cia deve ser – es pe ro – o
de ga ran tir a com pe ti ção en tre as em pre sas, a me lho -
ria da qua li da de dos ser vi ços ofe re ci dos e evi tar o
mo no pó lio. A cri a ção des ta agên cia tem de ser apres -
sa da, em fun ção da gra vi da de do qua dro atu al. É pre -
ci so se pa rar, com ple ta men te, a ques tão em pre sa ri al
da ques tão téc ni ca. 

Pro po nho, na área da nor ma ti za ção, que te nha -
mos dois Có di gos: o de Avi a ção Co mer ci al, onde se ri -
am re gu la dos to dos os as pec tos li ga dos ao mer ca do,
e o Có di go Bra si le i ro de Téc ni cas da Ae ro náu ti ca,
que cu i da ria das nor mas de se gu ran ça e trá fe go aé -
reo, a car go da área mi li tar.

O cer to é que o Con gres so não pode fu gir à res -
pon sa bi li da de de am pli ar o de ba te com os di ver sos
seg men tos en vol vi dos. Te mos de ti rar o trans por te
aé reo na ci o nal da si tu a ção em que se en con tra!

De mi nha par te, su gi ro que, na ela bo ra ção do
pla no es tra té gi co do se tor aé reo, seja ob ser va da a
im por tân cia da avi a ção para a in te gra ção do país, o
de sen vol vi men to da eco no mia, o cres ci men to de se -
to res que de pen dem dele – como o tu ris mo – e para a
ge ra ção de em pre gos. 

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tu dos go ver na -
men ta is pro je tam um sig ni fi ca ti vo cres ci men to da sa -
fra agrí co la. Com isso, es pe ra-se ob ter ma i or nú me ro
de ocu pa ções, agre gar ren da à área ru ral, fo men tar
in ves ti men tos re gi o na is e se to ri a is, au men tar a com -
pe ti ti vi da de e in cre men tar pa u ta di ver si fi ca da de ex -
por ta ções.

Deve-se adu zir, ain da, a cri a ção de no vos pro -
gra mas, a se rem ad mi nis tra dos pelo sis te ma Ban co
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
(BNDES). Entre eles, o de in cre men to tec no ló gi co,
que in clui a re no va ção do par que de má qui nas, a cor -
re ção de so los, a re no va ção das pas ta gens e a edi fi -
ca ção de ar ma zéns nas pro pri e da des agro pe cuá ri as.

Igual men te, é no tó rio o em pe nho dos pro du to -
res ru ra is com vis tas a do tar de con di ções es tru tu ra is
a agri cul tu ra e a pe cuá ria, para, as sim, ele var a com -
pe ti ti vi da de e qua li da de des ses se to res, con for me
exi gi das pe los de sa fi os do mer ca do glo ba li za do, no
qual é co mum a prá ti ca de os go ver nos dos pa í ses
de sen vol vi dos sub si di a rem ge ne ro sa men te os seus
pro du to res.

Mu i to a pro pó si to, por tan to, da pro mo ção do
cres ci men to da agro pe cuá ria do País, a nos sa ci da de
de Ron do nó po lis, no Esta do de Mato Gros so, foi es co -
lhi da como sede para a re a li za ção da Agris how, con si -
de ra da a ma i or fe i ra de tec no lo gia agrí co la do País.

O even to, a ocor rer no pe río do de 9 a 12 de abril
do ano vin dou ro, pela pri me i ra vez é re a li za do fora de
São Pa u lo. No cor ren te ano, a Agris how, na ci da de de
Ri be i rão Pre to, con tou com a par ti ci pa ção de cer ca
de 450 ex po si to res e pro pi ci ou a re a li za ção de um vo -
lu me de ne gó ci os de cer ca de 1 bi lhão de re a is.

Em nos so Esta do, há uma real pos si bi li da de de
a fe i ra re u nir cer ca de uma cen te na de em pre sas.
Espe ra-se que se jam mo vi men ta dos 400 mi lhões de
re a is em ne gó ci os di re tos e ou tros 6 mi lhões de re a is
em ati vi da des pa ra le las.

Além dis so, con fir man do-se a pre sen ça de mais 
de 10 mil par ti ci pan tes, ha ve rá im pac to em ou tras
áre as da eco no mia, que deve mo vi men tar cer ca de 9
bi lhões de re a is em ou tras ati vi da des da re gião Sul de 
Mato Gros so.

É re le van te su bli nhar quan to é im por tan te a re a -
li za ção da Agris how Cer ra do 2002 para a re gião e
para o se tor pro du ti vo, in clu si ve pe los ga nhos pro mo -
vi dos pela gran de mo vi men ta ção fi nan ce i ra, tam bém
em con se qüên cia de par ce ri as re a li za das com a
Asso ci a ção Bra si le i ra do Agri bu si ness; com a Asso ci -
a ção Bra si le i ra de Indús tria de Má qui nas e Equi pa -



men tos – Abi maq; com a Fun da ção Mato Gros so;
com a So ci e da de Ru ral Bra si le i ra e com a Asso ci a ção 
Na ci o nal para Di fu são de Adu bos.

Da ex ten sa e atra ti va pro gra ma ção cons tam a ex -
po si ção de agro pe cuá ria e a apre sen ta ção de no vos
cul ti va res de soja, al go dão e ar roz. Será a opor tu ni da -
de, in clu si ve, de os par ti ci pan tes do Agris how co nhe ce -
rem as mais mo der nas tec no lo gi as, como as de aper fe i -
ço a men to de má qui nas e equi pa men tos agrí co las.

Enfim, a Agris how, ao ocu par uma área to tal de
120 hec ta res, já é con si de ra da o ma i or acon te ci men -
to vol ta do para a tec no lo gia agrí co la em toda a re gião
Cen tro-Oes te, de ven do cons ti tu ir-se, de ago ra para o
fu tu ro, numa das ma i o res fe i ras es pe ci a li za das de
toda a Amé ri ca La ti na.

Pro va dis so, a in ten sa pro cu ra de es pa ços na fe -
i ra a cada dia mo bi li za ma i or nú me ro de ex po si to res,
in clu si ve cen tros de pes qui sa, ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras, pre fe i tu ras, uni ver si da des e ór gãos go ver na men -
ta is. Entre as em pre sas, avul tam as das áre as de má -
qui nas e im ple men tos agrí co las, tra to res, se men tes,
cor re ti vos do solo, fer ti li zan tes, de fen si vos e equi pa -
men tos de ir ri ga ção.

Em re su mo, a re a li za ção da Agris how Cer ra do
2002 pro me te al can çar o mais com ple to êxi to, tam -
bém ao ins cre ver Ron do nó po lis, ci da de onde re si di -
mos, que go ver na mos por duas ve zes e que cons ti tui
nos sa prin ci pal base po lí ti ca, no res tri to elen co das
prin ci pa is pro mo to ras do de sen vol vi men to agro pe -
cuá rio de Mato Gros so e do Bra sil.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS –– PE) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, “Ele pin ta po e -
mas. Pin ta so nhos”. José Lins do Rego as sim de fi ne,
com ex tre ma sen si bi li da de e con ci são, a arte de Cí ce -
ro Dias, ar tis ta plás ti co per nam bu ca no de di men são
in ter na ci o nal cuja vida, di vi di da en tre Re ci fe, Rio e
Pa ris, é o re tra to bem-su ce di do do ta len to bra si le i ro.
Co nhe ci da e re co nhe ci da por ar tis tas, crí ti cos e in te -
lec tu a is, sua obra é dig na de to das as ini ci a ti vas para
tor ná-la mais pró xi ma do gran de pú bli co. Esta mos
esta se ma na ten do a hon ra e a opor tu ni da de de ver,
no Se na do Fe de ral, al gu mas das mais be las gra vu ras 
de Cí ce ro Dias, que nos re me tem um pou co à gran di -
o si da de de sua obra.

Cí ce ro Dias vive há dé ca das em Pa ris e con ta
hoje com 94 anos. Sua tra je tó ria, mar ca da pelo bri -
lhan tis mo e ca pa ci da de cri a do ra, o faz um dos mais
im por tan tes ar tis tas na ci o na is. Ou sa dia e van guar da
fo ram seus pri me i ros no mes; de po is, li ris mo, fan ta sia.
Sur pre sa e des lum bra men to, do iní cio ao fim. 

A pri me i ra mos tra, re a li za da no Rio de Ja ne i ro
em 1928, con se guiu di vi dir águas: de i xou exul tan tes
os mo der nis tas, ao tem po em que acen deu crí ti cas
fe ro zes e in dig na das de to dos os adep tos de câ no -
nes, amar ras e te o ri as a que Cí ce ro nun ca se ape gou. 
Os in to le ran tes não po di am mes mo ace i tar a li ber da -
de que re pre sen ta va, numa ale go ria fan tás ti ca e fan -
tas ma gó ri ca, o eru di to e o po pu lar, e toda a ri que za
cri a do ra de um au tor que, par tin do das ex pe riên ci as
re gi o na is, al can ça va o uni ver sal. Mas a re a ção não
im pe diu que Cí ce ro fos se de vi da men te sa u da do na
sua gran de za e re co nhe ci do, en tão e nas dé ca das se -
guin tes, como o pin tor-po e ta que é. 

Em 1931, a hora do ver da de i ro es cân da lo. Seu
pa i nel de 15 me tros de lar gu ra por 2,5 de al tu ra, ex -
pos to no Sa lão Na ci o nal de 31, or ga ni za do por Lú cio
Cos ta e pos te ri or men te cha ma do de Sa lão Re vo lu ci -
o ná rio, ca u sou sen sa ção no tra di ci o nal ha bi tat de aca -
dê mi cos. O “anjo mú si co”, como dis se Má rio de Andra -
de, exi bia seu te lú ri co Eu vi o mun do... ele co me ça va
no Re ci fe, mar co in dis cu tí vel nas ar tes na ci o na is. Uma
obra re gi o nal, na ci o nal e uni ver sal, como man da a tra -
di ção e a vo ca ção da in te lec tu a li da de per nam bu ca na.
O mes mo Má rio de Andra de tes te mu nhou a agi ta ção
pro vo ca da pelo pa i nel, des cre ven do em car ta di ri gi da
a Tar si la do Ama ral como o tra ba lho do jo vem per nam -
bu ca no es ta va fa zen do com que “ra chas sem as pa re -
des” da Esco la Na ci o nal de Be las Artes. Infe liz men te,
vân da los des tru í ram 3 me tros do pa i nel, onde apa re -
ci am seus nus. De ta lhe: esse pa i nel fôra re a li za do
quan do o au tor ti nha so men te 21 anos.

Aqui um pa rên te se, ape nas para tra zer um pou -
co de pi car dia ao dis cur so. Esse ne gó cio de ”o mun do
co me çar no Re ci fe“ sem pre traz al gu mas po lê mi cas.
Te mos o exem plo re cen te da obra de Fran cis co Bren -
nand, es cul tor in ter na ci o nal men te re co nhe ci do, ela
ins ta la da de fron te à pra ça Mar co Zero, nos ar re ci fes
do por to, que es can da li zou os mo ra lis tas, ves ta is e
con ser va do res de nos sa ter ra. Gos ta ria que fos se di -
fe ren te, mas Per nam bu co, um pe da ço re vo lu ci o ná rio
do Bra sil, tam bém con ta com fun da men ta lis tas mo ra -
is e sua ira, que pre su mem san ta.

Na Eu ro pa, para onde foi em 1937, cres ceu ar -
tis ti ca men te e ar re ba nhou a mes ma ad mi ra ção que
aqui ha via con quis ta do. Prin ci pal men te em Pa ris,
onde sua arte se ex pan diu e o ar tis ta teve con ta to
com ou tros gran des, igua is, es pe ci al men te os ami gos 
Pa blo Pi cas so e o po e ta Paul Élu ard. Pas sou pela Ale -
ma nha na zis ta, de onde saiu tro ca do por uns sol da -
dos; foi para Lis boa, en con tran do um re gi me de res tri -
ção, como era o de Sa la zar, que ape sar de tudo lhe
per mi tia lo co mo ver-se e en con trar-se com gen te do



por te de Alma da Ne gre i ros, Ca sa is Mon te i ro, Adri a no 
de Gus mão, en tre ou tros. 

De po is de sua pri me i ra apa ri ção, foi ta cha do de
sur re a lis ta, sem nun ca ter vis to qua dros des sa cor -
ren te. Ele mes mo se sur pre en deu: “Só co nhe ço o sur -
re a lis mo pela con ver sa de al guns ami gos. (...) Por
isso mes mo não sei se sou sur re a lis ta. Sei ape nas que 
sou de Per nam bu co, ter ra de mu i tas fan ta si as na arte
po pu lar.” Como é do gos to dos crí ti cos, sua obra foi
tam bém en qua dra da na arte fan tás ti ca, em bo ra Ari a no 
Su as su na te nha pre fe ri do cha má-la de “re a lis mo má -
gi co”, fri san do que não se tra ta va do mes mo mo vi men -
to sur gi do no Ve lho Mun do. Nes se fan tás ti co nor des ti -
no que de fato ha bi ta a obra de Cí ce ro, há mi tos e fá bu -
las fun da ci o na is, her da dos de por tu gue ses, es pa -
nhóis, ne gros e po vos ori gi ná ri os da Amé ri ca. Não é
à-toa que sua obra te nha en con tra do em Gil ber to Frey -
re um gran de ad mi ra dor e par ce i ro. Pos te ri or men te,
mais uma “clas si fi ca ção”: a de pi o ne i ro do con cre tis -
mo no Bra sil, tí tu lo re ce bi do em vir tu de de oito mu ra is
abs tra tos que em 1948 fo ram exi bi dos em Per nam bu -
co. Como era de cos tu me, pro tes tos ve e men tes se le -
van ta ram con tra as no vas com po si ções do au tor. 

Em to das as ten ta ti vas, vá li das e le gí ti mas, de
com pre en der e in ter pre tar a obra de Cí ce ro Dias, o
que fica sem pre vi sí vel é o pres tí gio e a es pe ci al de fe -
rên cia pela ori gi na li da de e fe cun di da de de sua obra.
E a con vic ção de que seu re gi o na lis mo – o Per nam -
bu co com sua ci vi li za ção do açú car, seus co que i ra is,
per so na gens, ca lun gas, cor déis – plas mou-se uni ver -
sal, sem per der as co res e a lu mi no si da de dos tró pi -
cos, que en can ta vam e en can tam o mun do. 

A for ça de suas ra í zes está ali, ine ga vel men te –
nos pa i néis es can da lo sos e nos ins pi ra dos em Frei
Ca ne ca, as sim como nos de se nhos de Casa Gran de e 
Sen za la, o clás si co de Gil ber to Frey re e Co bra No ra to,
de Raul Bopp; nos ce ná ri os e fi gu ri nos do Bal let Ju ru -
pa ri, com mú si ca de Vil la-Lo bos, ao car taz para o 1º
Con gres so Afro-bra si le i ro, de 1934; na sua obra em
ge ral ple na de emo ção, in clu si ve nas co res es tou ra das 
de seus ge o me tris mos. Tam bém po e ta e ro man cis ta, e 
dos bons, em bo ra tí mi do, Cí ce ro Dias en car na a po e -
sia em toda sua pro du ção. Tal vez por isso a ad mi ra ção
de José Lins do Rego, que o via como um “mi la gre”,
mas tam bém como o “me ni no do en ge nho”. 

Mu i to mais po de ria fa lar-se so bre sua obra,
seus prê mi os, sua rica ex pe riên cia. São inú me ros os
tra ba lhos e os es cri tos so bre ele e des de logo se diga, 
to dos me fo ram de ex tre ma ser ven tia. O “me ni no do
Re ci fe”, como a Cí ce ro Dias já se re fe riu Ra chel de
Qu e i róz, co me te to das as ou sa di as até hoje, ao de sa -
fi ar o tem po e man ter-se, ain da, nos en can tan do,

como aque le me ni no da nos sa ci da de e do mun do.
Por isso o ho me na ge a mos e res pe i ta mos: pela ca pa -
ci da de de tra ba lho, pela be le za que nos ofe re ce e,
aci ma de tudo, por nos fa zer so nhar.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Bra sil pre ci sa ur gen -
te men te de ba ter e de fi nir uma po lí ti ca efi ci en te que
nos co lo que na li nha de fren te no es tra té gi co se tor de
ciên cia e tec no lo gia.

Não há como fu gir des se im pe ra ti vo. É o avan ço
das pes qui sas que per mi te a des co ber ta de no vos
pa ra dig mas que de ve rão re vo lu ci o nar ain da mais to -
dos os as pec tos da vida em nos so pla ne ta. O de sen -
vol vi men to ci en tí fi co é o pon to cha ve da di fe ren ci a ção 
en tre pa í ses no sé cu lo XXI.

O Bra sil não pode con ti nu ar na pe ri fe ria des se
pro ces so fun da men tal. É pre ci so re a gir com ur gên cia, 
pre pa rar os ca mi nhos para in ves ti men tos es tra té gi -
cos em pes qui sa, in cen ti var o co nhe ci men to, abrir as
fron te i ras des te novo e ma ra vi lho uni ver so que trans -
for ma vi das e ga ran te a pros pe ri da de. 

Infe liz men te, o apart he id ci en tí fi co e tec no ló gi -
co é uma re a li da de en tre os ho mens e é mo ti vo de
gran de pre o cu pa ção en tre in te lec tu a is, mi li tan tes e go -
ver nan tes. Esse abis mo se am plia a cada dia en tre pa í -
ses, en tre con ti nen tes e no in te ri or das so ci e da des. Nos
Esta dos Uni dos, por exem plo, país que li de ra a cor ri da
ci en tí fi ca em ní vel mun di al, mi lhões de pes so as vi vem à 
mar gem dos be ne fí ci os que ela pro por ci o na.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, após a
Se gun da Gu er ra Mun di al, o sis te ma ca pi ta lis ta de fi -
niu um novo pro ces so de di vi são in ter na ci o nal do tra -
ba lho e de po de res en tre os pa í ses. Uma das no vi da -
des mais im por tan tes des se novo pro je to de acu mu la -
ção de ca pi tal li de ra do pe los Esta dos Uni dos foi a ne -
ces si da de de in te gra ção en tre a in ves ti ga ção ci en tí fi ca
e o pro ces so pro du ti vo, que pas sou a fun ci o nar com a
sus ten ta ção de ci si va das em pre sas mul ti na ci o na is. 

Não de mo rou mu i to e os re sul ta dos fo ram apa -
re cen do. O mais im por tan te de les foi, sem dú vi da al -
gu ma, o de sen vol vi men to fan tás ti co e as pos si bi li da -
des im pres si o nan tes que se abri ram para o cres ci -
men to da mi cro e le trô ni ca e dos com pu ta do res, re vo -
lu ci o nan do de ma ne i ra in crí vel a con cor rên cia en tre
pa í ses e en tre ca pi ta is, e al te ran do, de ma ne i ra es pe -
ta cu lar, a di nâ mi ca en tre os cha ma dos pa í ses in dus -
tri a is e pa í ses em de sen vol vi men to.

Como po de mos de du zir, a for te con cor rên cia in -
ter na ci o nal fru to des se sal to tec no ló gi co for çou mu i -
tas Na ções a pro cu ra rem me ca nis mos mais efi ci en -
tes de pro du ti vi da de para po de rem so bre vi ver no



novo modo de pro du ção ca pi ta lis ta. O Bra sil não con -
se guiu acom pa nhar essa cor ri da, fra que jou nos mo -
men tos de ci si vos e se de i xou su pe rar no pla no tec no -
ló gi co por pa í ses que pos su em ín di ces de de sen vol vi -
men to eco nô mi co bem aba i xo dos pa drões na ci o na is.

Nes sa con jun tu ra, Esta dos Uni dos, Ja pão e Ale -
ma nha, pa í ses con si de ra dos de van guar da da ter ce i ra
re vo lu ção in dus tri al, lu tam à sua ma ne i ra pela he ge mo -
nia das trans for ma ções ci en tí fi cas e tec no ló gi cas.

É in te res san te res sal tar que al guns pa í ses si tu -
a dos na cha ma da pe ri fe ria da re vo lu ção tec no ló gi ca,
no ta da men te os cha ma dos ”Ti gres Asiá ti cos“, a Chi -
na e a Índia, tam bém re sol ve ram ace le rar os seus
pas sos em di re ção ao uni ver so do pro gres so ci en tí fi -
co. Para isso, di na mi za ram de ma ne i ra efi ci en te os
seus sis te mas edu ca ci o na is e pas sa ram a des ti nar
per cen tu a is cada vez mais im por tan tes de seus Pro -
du tos Inter nos Bru tos em fa vor das pes qui sas ci en tí fi -
cas e do de sen vol vi men to da téc ni ca. Para es ses pa í -
ses, pas sa dos trin ta anos, os re sul ta dos dos es for ços
re a li za dos são ad mi rá ve is. 

O Bra sil con ti nu ou a ca mi nhar na con tra mão da
nova his tó ria, e os pro gres sos ve ri fi ca dos nes sas três
dé ca das fo ram ín fi mos.

As au to ri da des do País ain da não se cons ci en ti -
za ram so bre a im por tân cia do de sen vol vi men to ci en -
tí fi co e tec no ló gi co que con duz aos ca mi nhos da efi -
ciên cia, da ra pi dez, da so fis ti ca ção e do sa ber em sua 
for ma mais ele va da. 

A eqüi dis tân cia em re la ção à ciên cia e à tec no -
lo gia co lo ca o Bra sil em po si ção frá gil di an te do grau
de agres si vi da de que ca rac te ri za a con cor rên cia ca -
pi ta lis ta. Hoje, a sín te se do an ta go nis mo en tre as
clas ses so ci a is não se ve ri fi ca mais no es pa ço ocu pa -
do pelo ca pi tal e pelo tra ba lho. Pelo con trá rio, o gran -
de con fli to en tre os ho mens si tua-se no âm bi to do fan -
tás ti co de sen vol vi men to pro por ci o na do pelo sa ber.
Por tan to, é no ter re no da ciên cia onde se rão tra va dos
os com ba tes mais de ci si vos no sé cu lo XXI.

O Bra sil pa re ce en trar nes se com ba te sem as
ar mas de ci si vas para, pelo me nos, so bre vi ver à guer -
ra. O de ba te na ci o nal so bre ciên cia e tec no lo gia não
se im põe. As au to ri da des es tão iner tes e im po ten tes,
como que des co nhe cen do a re le vân cia do tema. Os
seg men tos aca dê mi cos e in te lec tu a is fi cam li te ral -
men te de mãos ata das di an te da his tó ri ca fal ta de re -
cur sos que pa ra li sa a pes qui sa e frus tra o so nho de
toda uma ge ra ção com pos ta por ho mens e mu lhe res
ta len to sos e cri a ti vos.

O ad ven to da glo ba li za ção, a par tir da se gun da
me ta de dos anos 80, pro por ci o nou o avan ço da in for -

ma ti za ção, da ro bó ti ca, da ci ber né ti ca, da ge né ti ca,
da bi o tec no lo gia, en fim, da cha ma da fron te i ra do co -
nhe ci men to, que pas sou a di fe ren ci ar pa í ses, po vos,
con ti nen tes e pes so as de ma ne i ra mar can te. 

No que se re fe re ao Bra sil, ain da ocu pa mos um
lu gar se cun dá rio no ran king in ter na ci o nal do pro gres -
so ci en tí fi co e tec no ló gi co. Con ti nu a mos à mar gem
des se uni ver so ex tre ma men te eli tis ta, ex clu den te;
mas, ao mes mo tem po, fas ci nan te. 

A mi sé ria ain da la ten te, a gi gan tes ca ig no rân cia
e a cru el po si ção de ter a quar ta pior dis tri bu i ção de
ren da do pla ne ta são os ma i o res res pon sá ve is por
essa si tu a ção de atra so. O País ain da não ma ni fes tou
uma von ta de po lí ti ca fir me para re a li zar, de uma vez
por to das, uma ver da de i ra re vo lu ção no pro ces so
edu ca ci o nal, como acon te ceu, por exem plo, na Co -
réia do Sul du ran te as dé ca das de 60 e 70. Ain da te -
mos cer ca de 16 mi lhões de anal fa be tos ma i o res de
15 anos, sem con tar os cha ma dos anal fa be tos fun ci o -
na is, que, so ma dos, re ve lam um qua dro ver go nho so
da ins tru ção bá si ca de boa par te do povo bra si le i ro. 

Em con tra par ti da, a Co réia do Sul, que ti nha um
pa drão ge ral bem in fe ri or ao do Bra sil até o fi nal dos
anos 60, ex por ta hoje cin co ve zes mais do que o nos so
País, está en tre os lí de res mun di a is em de sen vol vi men -
to ci en tí fi co e tec no ló gi co ao lado dos Esta dos Uni dos,
Ale ma nha e Ja pão, ven de de ze nas de bi lhões de dó la -
res em pro du tos com alto va lor agre ga do, tem me nos
de 3% de anal fa be tos, re gis tra 800 pa ten tes/ano, 95%
da po pu la ção tem o se gun do grau com ple to e exi be
uma ren da per ca pi ta de qua se 11 mil dó la res.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no Re la -
tó rio so bre De sen vol vi men to Hu ma no 2001, di vul ga -
do pela Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU) em
me a dos de ju lho do ano pas sa do, foi apre sen ta do o
ran king tec no ló gi co de 72 pa í ses, me di do a par tir de
um Índi ce de Re a li za ção Tec no ló gi ca (IRT). Nes sa
clas si fi ca ção, o Bra sil fi cou em 43º lu gar, o que é ab -
so lu ta men te la men tá vel.

O Re la tó rio clas si fi cou os pa í ses nas se guin tes
ca te go ri as: Lí de res, Lí de res Po ten ci a is, Se gui do res
Di nâ mi cos e Mar gi na li za dos. La men ta vel men te, o Bra -
sil fi cou na ca te go ria dos ”Se gui do res Di nâ mi cos“, no
mes mo ní vel da Bo lí via, da Co lôm bia, do Peru, do Pa -
na má, de Tri ni dad e To ba go e do Uru guai, ape nas re fe -
rin do-nos ao uni ver so la ti no-ame ri ca no. To da via, na
ca te go ria de ”Lí de res Po ten ci a is“, fi ca ram a Argen ti na,
o Chi le, a Cos ta Rica e o Mé xi co. Para tris te za nos sa,
como po de mos cons ta tar, mes mo no âm bi to da Amé ri -
ca La ti na, a po si ção bra si le i ra é das mais mo des tas.

O Re la tó rio re ve la que o Bra sil re gis tra uma mé -
dia de 33,6 pa ten tes ou tor ga das a re si den tes por mi -



lhão de ha bi tan tes e uma re ce i ta mu i to ba i xa de ro yal ti -
es por li cen ci a men tos, o que nos co lo ca em ní ti da po -
si ção de des van ta gem em com pa ra ção com pa í ses
como Argen ti na, Chi le, Mé xi co e ou tros do con ti nen te. 

O Bra sil re gis trou um cres ci men to es pe ta cu lar
no nú me ro de aces sos à Inter net, de 26,5 mil, em
1995, para 1,2 mi lhão, em 2000. Mas, o nú me ro de si -
tes por mi lhão de ha bi tan tes, algo em tor no de 2 mil e
500, co lo ca o Bra sil igual men te em po si ção de des -
van ta gem di an te da Argen ti na, Chi le e Mé xi co. 

Por fim, no que si to ‘ca pa ci ta ção hu ma na’, a po -
si ção bra si le i ra é ain da mais com pli ca da. Se gun do o
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE),
em 1999, os bra si le i ros ti nham em mé dia 5,8 anos de
es co la ri da de, en quan to os pa í ses de sen vol vi dos
apre sen ta vam uma mé dia de 12 anos. Em com pa ra -
ção com pa í ses como Argen ti na, Chi le, Cos ta Rica e
Mé xi co, a mé dia bra si le i ra de es co la ri da de é igual -
men te bem in fe ri or.

Em suas úl ti mas con si de ra ções, o Re la tó rio re -
co men da que os pa í ses de vem as su mir qua tro po si -
ções que são im por tan tes para im pul si o nar o de sen -
vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co. 

A pri me i ra de las é o in cen ti vo aos go ver nos, às
uni ver si da des e ao se tor pri va do para que se en ga -
jem a fun do aos di ver sos pro gra mas de pes qui sa e no 
apo io à ino va ção tec no ló gi ca. 

A se gun da po si ção re fe re-se à ne ces si da de de
cri ar me ca nis mos efi ca zes de con tro le da pro pri e da -
de in te lec tu al, no sen ti do de equi li brar me lhor os in te -
res ses pú bli cos e os in te res ses pri va dos. 

A ter ce i ra po si ção visa a am pli ar in ves ti men tos
em pro gra mas de ciên cia e tec no lo gia, so bre tu do na -
que les que tra rão re sul ta dos mais ime di a tos na luta
con tra as de si gual da des so ci a is. 

A úl ti ma po si ção re co men da a ne ces si da de de
am pli ar os acor dos ci en tí fi cos re gi o na is e a bus ca de
par ce ri as mais fre qüen tes em pro je tos es pe cí fi cos,
de for ma que os re sul ta dos des sas ex pe riên ci as con -
tri bu am efe ti va men te para me lho rar a ca pa ci da de
tec no ló gi ca dos pa í ses me nos de sen vol vi dos.

Mes mo exi bin do uma co lo ca ção bem aquém de
suas re a is pos si bi li da des no ce ná rio in ter na ci o nal do
de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, o Bra sil tem
re a li za do al guns pro gres sos tí mi dos no cam po da
pes qui sa, dos in ves ti men tos, da for ma ção de qua dros 
al ta men te es pe ci a li za dos, da di fu são, da pu bli ca ção e 
do re gis tro de suas cri a ções.

Por exem plo, o Bra sil con se guiu in clu ir duas de
suas uni da des de pes qui sa en tre os 46 mais im por -
tan tes Cen tros Mun di a is de Ino va ção Tec no ló gi ca

exis ten tes no mun do, des ta ca dos no Re la tó rio das
Na ções Uni das.

Em con tra par ti da, a ma i or par te da pro du ção ci -
en tí fi ca bra si le i ra está con cen tra da no eixo Sul-Su -
des te, con for me os da dos do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia (MCT) e do Con se lho Na ci o nal de De sen -
vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co (CNPq).

Dos 11 mil 760 gru pos de pes qui sa exis ten tes
no País, qua se 57% es tão con cen tra dos no Su des te.
Na re gião Sul fi cam cer ca de 20% do to tal. Em se gui -
da, po de mos ci tar o Nor des te, algo em tor no de 15%
do uni ver so. Os úl ti mos lu ga res são ocu pa dos pelo
Cen tro-Oes te, que apa re ce com ape nas 6%, e o Nor -
te, que res pon de por min gua dos 3%.

Dos qua se 50 mil pes qui sa do res em ati vi da de
nos di ver sos cen tros de pes qui sa na ci o na is, cer ca de
27 mil, ou seja, qua se 54%, atu am no Su des te. Des se 
to tal, 17 mil 354 são dou to res e 6 mil 213 são mes tres.

Em 1999, os Go ver nos dos Esta dos da re gião
Su des te apli ca ram qua se 800 mi lhões de re a is em
Ciên cia e Tec no lo gia. Enquan to isso, o Nor te não con -
se guiu apli car nem mes mo 7 mi lhões de re a is. Como
po de mos con clu ir, con vi ve mos com dis tor ções enor -
mes tam bém no pla no re gi o nal.

Em Go iás, pro cu ra mos di mi nu ir esse abis mo
com a cri a ção da Se cre ta ria de Ciên cia e Tec no lo gia,
um dos mar cos do go ver no de Ma gui to Vi le la. Esse
ins tru men to hoje per mi te ao Esta do vi su a li zar no vos
ho ri zon tes na pers pec ti va do ple no cres ci men to tec -
no ló gi co. 

No que se re fe re aos pro gres sos con quis ta dos
na edu ca ção, en tre 1994 e 1999, a ex pan são do nú -
me ro de ma trí cu las nas uni ver si da des bra si le i ras
cres ceu 43%, re fle tin do, se gun do os es pe ci a lis tas, a
ex pan são do en si no mé dio de 66% no mes mo pe río -
do. De acor do com es sas opi niões, em nú me ros ab -
so lu tos, o Bra sil for mou tre ze ve zes mais dou to res do
que o Mé xi co ou a Argen ti na. To da via, con vém lem -
brar que o Mé xi co tem cer ca de 100 mi lhões de ha bi -
tan tes, a Argen ti na não che ga a 40 mi lhões, e o Bra sil
a es sas al tu ras já ul tra pas sou os 170 mi lhões que fo -
ram re gis tra dos pelo IBGE em me a dos do ano 2000.

Ou tro dado im por tan te deve ser vis to com gran -
de pre o cu pa ção por to dos aque les que de se jam ver o 
Bra sil al gum dia en tre os pa í ses mais cri a ti vos no se -
tor de de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co. Em
pri me i ro lu gar, é im por tan te res sal tar que, dos 5 mil e
500 dou to res for ma dos em 2.000, só pou co mais de 2
mil con se gui ram em pre go. Qu an to aos mes tres, é
pre ci so con si de rar que a si tu a ção é ain da mais dra -
má ti ca. Mes mo as sim, as pre vi sões in di cam que 6 mil



dou to res re ce be rão seus tí tu los no fi nal des te de zem -
bro, jun ta men te com 20 mil mes tres. 

No que se re fe re ao com por ta men to dos in ves ti -
men tos do Go ver no Fe de ral apli ca dos em Ciên cia e
Tec no lo gia nos úl ti mos dez anos, de ve mos re co nhe -
cer que hou ve evo lu ção mo des ta. Em 1991, fo ram
apli ca dos 2,66 bi lhões de re a is e, em 2001, as pre vi -
sões in di cam cer ca de 3,98 bi lhões de re a is. 

Em todo o pe río do, acon te ce ram al tos e ba i xos,
ou seja, au men to e di mi nu i ção de do ta ções. Por
exem plo, se to mar mos o ano de 1997 como base para 
com pa ra ção com os anos pos te ri o res, va mos ve ri fi -
car que, en tre 1998 e 2000, o mon tan te de ver bas fe -
de ra is di mi nu iu dras ti ca men te. A re to ma da está pre -
vis ta para este ano, com re cur sos da or dem de 3,98
bi lhões de re a is. Se as sim for, o va lor re pre sen ta rá o
ma i or in ves ti men to do pe río do men ci o na do. 

Se os in ves ti men tos são mo des tos e ir re gu la res
em de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, im pres -
si o na a enor me quan ti da de de gas tos do País com
trans fe rên cia de tec no lo gia. 

Em 1990, fo ram re ver ti dos 290 mi lhões de dó la -
res para o ex te ri or e, em 1999, esse va lor já era da or -
dem de qua se 2 bi lhões de dó la res, ou seja, mais do
que to dos os in ves ti men tos do Go ver no Fe de ral pre -
vis tos nes se ano para o se tor. 

Se gun do da dos da Agên cia de No tí ci as do Jor -
nal do Bra sil, es sas des pe sas in clu íam mar cas, no va -
lor de 37 mi lhões de dó la res; pa ten tes, no va lor de 97
mi lhões de dó la res; for ne ci men to de tec no lo gia, no
va lor de 480 mi lhões de dó la res; e ser vi ços téc ni cos
es pe ci a li za dos, no va lor de 1,3 bi lhão de dó la res. 

Assim, o de sen vol vi men to tec no ló gi co na ci o nal
fica du ra men te pre ju di ca do com es sas pe sa das
trans fe rên ci as. Elas po de ri am mu i to bem ser apli ca -
das in ter na men te para ge rar em pre gos e re sul ta dos
ci en tí fi cos va li o sos para o de sen vol vi men to do País.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o as sun -
to que nos trou xe hoje a esta tri bu na é dos mais fas ci -
nan tes, ex ten so, com ple xo e en vol ven te. Ao lon go
des te pro nun ci a men to pro cu ra mos ape nas le van tar
al guns pon tos que jul ga mos os mais im por tan tes
para o fu tu ro do Bra sil. 

O de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co é a
gran de arma dos pa í ses nes te sé cu lo do co nhe ci -
men to. Para não per der mos de vez o bon de da his tó -
ria, pre ci sa mos ur gen te men te cons tru ir um sis te ma
ver da de i ra men te ino va dor, para po der mos sair ra pi -
da men te do os tra cis mo e da in sig ni fi cân cia ci en tí fi ca
em que es ta mos hoje in se ri dos. 

To da via, para al can çar mos esse ob je ti vo, pre ci -
sa mos re ver ter o ver go nho so qua dro de mi sé ria,
trans for mar com ple ta men te o per fil da ver go nho sa
dis tri bu i ção de ren da, fa zer a re vo lu ção de qua li da de
na edu ca ção como foi fe i ta na Co réia, me lho rar to dos
os in di ca do res so ci a is, au men tar os in ves ti men tos em 
pes qui sa e de sen vol vi men to.

De ve mos ur gen te men te for ta le cer os Fun dos de 
Ampa ro à Pes qui sa em todo o ter ri tó rio na ci o nal e
cons ci en ti zar os em pre sá ri os de que o es for ço que fa -
zem na área ci en tí fi ca, da or dem de ape nas 10% a
15%, é ex tre ma men te in sig ni fi can te. Nos pa í ses de -
sen vol vi dos, a par ti ci pa ção das em pre sas re pre sen ta
de 60% a 70%.

Gos ta ria de fi na li zar di zen do que exis tem no
Bra sil mu i tos pro je tos in con clu sos, mu i tas ini ci a ti vas
aban do na das, mu i tos so nhos não re a li za dos e mu i tos 
de se jos frus tra dos. 

No caso do de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló -
gi co, não po de mos de i xar que ele caia no es que ci men -
to e con de ne o Bra sil a con ti nu ar tran si tan do na con tra -
mão da his tó ria, como um mero ex por ta dor pe ri fé ri co
de pro du tos pri má ri os de ba i xo va lor agre ga do.

É hora de re a gir. Para o bem do Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA
Às 15h 30min

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 36, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Ra mez Te bet, que al te ra a re da ção do § 4º do
art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui o Pan ta nal Sul
Mato-Gros sen se como pa tri mô nio na ci o nal), ten do

Pa re cer sob nº 1.405, 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
Osmar Dias, ofe re cen do a re da ção do ven ci do para o
se gun do tur no.



– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no,  da  Pro pos ta de  Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 36,  de  2001  (nº 308/96, na Câ ma ra  dos  De -
pu ta dos), que dá nova re da ção à alí nea c do in ci so
XVI do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui dois car -
gos ou em pre gos pri va ti vos de pro fis si o na is de sa ú de 
na per mis são para acu mu lar dois car gos pú bli cos re -
mu ne ra dos), ten do

Pa re cer sob nº 1.242, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res Fran ce li no Pe re i ra e Ro ber to Fre i re.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 30, DE 2000

(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 30, de 2000 (nº 128/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que al te ra a alí nea ”c“ do in -
ci so XVI do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (in clu in do
o odon tó lo go ou den tis ta na au to ri za ção para acu mu -
lar car gos pú bli cos re mu ne ra dos), ten do

Pa re cer nº 438/2001-CCJ, Re la tor: Se na dor
Álva ro Dias, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de 29.11, quan do foi re ti ra da de pa u ta para ser
in clu í da hoje.

– 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, 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
27, 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 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,
a fim de ins ti tu ir o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am -
bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do
Rio São Fran cis co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.295, 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.

– 5 –

MENSAGEM Nº 218, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, so bre a Men sa -
gem nº 218, de 2001 (nº 1.033/2001, 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 Orlan do Gal vêas 
Oli ve i ra, Mi nis tro de Se gun da Clas se do Qu a dro Per -
man te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer o car go 
de Emba i xa dor do Bra sil jun to a Bar ba dos.

– 6 –

MENSAGEM Nº 221, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta çao se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo, so bre a Men sa gem
nº 221, de 2001 (nº 1.038/2001, 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 Ro ber to de Abreu Cruz,
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per man te da
Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca He lê ni ca.

– 7 –

MENSAGEM Nº 256, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor José Co e lho, so bre a Men sa gem
nº 256, de 2001 (nº 1.282/2001, 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 Ber nar do Pe ri cás Neto,
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per man te da
Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer o car go de
Emba i xa dor Che fe da De le ga ção Per ma nen te do
Bra sil jun to à Asso ci a ção La ti no-Ame ri ca na de Inte -
gra ção em Mon te vi déu.

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 33 
mi nu tos.)
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ADEMIR ANDRADE 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2001, que dá nova 
redação aos artigos 39 e 40, da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 
2000, que “dispõe sobre a novação de dívidas do Fundo de 
Compensação de Variação Salariais – FCVS; altera o Decreto-Lei nº 
2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 
14 de março de 1990, 5 de dezembro de 1990 e 28 de julho de 1993, 
respectivamente, e dá outras providências”. 031 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2001, que altera 
a redação do artigo 159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal 
(define novo percentual de participação no produto da arrecadação do 
Imposto de Renda e do IPI, destinada à programas de financiamento 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste). 056 
 
 Justificativas a projeto de lei que dispõe sobre as dívidas do 
Fundo de Compensação de Variação Salariais. 060 
 
 Confirmação, em convenção nacional do PSB, do lançamento 
de candidatura própria para presidente da República. 060 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2001, que altera 
a redação do artigo 159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal 
(define novo percentual de participação no produto da arrecadação do 
imposto de renda e do IPI, destinada à programas de financiamento 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste). 118 
 
 Considerações sobre a exploração do trabalho infantil, 
reportando-se à realidade do Estado do Pará. 150 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2001, que altera 
a redação do artigo 159, inciso I, alínea ”c“, da Constituição Federal 
(define novo percentual de participação no produto da arrecadação do 
imposto de renda e do IPI, destinada a programas de financiamento 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste). 239 
 
 Louvor aos investimentos sociais realizados pelas empresas 
brasileiras. 434 
 
 
ÁLVARO DIAS 
 
 Comentários sobre os trabalhos desenvolvidos pela CPI do 
Futebol e os principais ilícitos descobertos e comprovados. 052 
 
 Necessidade de medidas administrativas no âmbito dos clubes 
e federações de futebol para eliminação de práticas ilícitas e 
reformulação da legislação para o desporto brasileiro. 214 
 



AMIR LANDO 
 
 Reflexão sobre a gravidade da violência no campo, lamentando 
a morte do trabalhador rural Cleudenir de Almeida, no município de 
Buritis-RO. 140 
 
 
ANTONIO CARLOS JÚNIOR 
 
 Parecer nº 1.414, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 2001 (nº 5.178/2001, na Casa de 
origem), que denomina “Aeroporto do Cacau Escritor Jorge Amado” o 
aeroporto localizado na cidade de Ilhéus, Estado da Bahia. 011 
 
 Parecer nº 1.419, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 360, de 2001 (nº 927/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Educadora FM – RACE/FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba. 020 
 
 Homenagem ao jornalista Roberto Marinho pelo transcurso de 
seu 97º aniversário. 224 
 
 
ANTONIO CARLOS VALADARES 
 
 Registro da presença do presidente da Assembléia Legislativa 
de Sergipe, Deputado Bosco Costa, membro da Comissão dos Estados 
Nordestinos, que estuda medidas para a revitalização do Rio São 
Francisco. 099 
 
 Parecer nº 1.428, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000 (nº 855, de 
1999, na Casa de origem). 121 
 
 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. 243 
 
 Defesa da interferência do governo federal na Transbrasil para 
evitar conseqüências ainda mais graves à aviação civil brasileira. 269 
 
 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. 292 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2001, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. 293 



 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2001, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. 422 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2001, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. 477 
 
 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. 584 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2001, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. 601 
 
 
ARLINDO PORTO 
 
 Discussão do Projeto de Resolução nº 59, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão 
de seu Parecer nº 1.426, de 2001, Relator: Senador Carlos Bezerra), 
que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG a contratar operação de 
crédito Finame junto ao Banco ABN AMRO Real S/A, no valor de R$ 
6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais). 289 
 
 
ARTUR DA TÁVOLA 
 
 Louvor ao trabalho realizado pela CPI do Futebol, destacando 
a agenda positiva que consta do seu relatório. 415 
 
 Análise do processo político brasileiro diante da influência dos 
marketeiros. 483 
 
 
BELLO PARGA 
 
 Avanços na política de inserção da pessoa portadora de 
deficiência. 067 
 
 Parecer nº 1.431, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 259, de 2001 (nº 1.286/2001, na 
origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Beny Parnes para exercer o cargo de Diretor do Banco Central 
do Brasil. 168 



 
 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Recebimento pelo Senado Federal, ainda hoje, das alterações 
aprovadas pela Câmara dos Deputados à proposta de Emenda 
Constitucional que dispõe sobre a imunidade parlamentar. 268 
 
 Anúncio da designação do Senador José Fogaça para relatar a 
matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 268 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Parecer nº 1.426, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/43, de 2001 (nº 2.872/2001, na 
origem), do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, 
encaminhando solicitação do Município de Juiz de Fora – MG, para 
contratar operação de crédito Finame junto ao Banco ABN AMRO Real 
S.A. no valor de R$6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais). 081 
 
 Parecer nº 1.427, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/44, de 2001, do Senhor Presidente do 
Banco Central do Brasil, que encaminha ao Senado Federal 
manifestação do Banco Central do Brasil acerca da solicitação da 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora – MG, para que possa contratar 
operação de crédito com o Banco ABN AMRO Real S.A. – Leasing, no 
valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para 
renovação da frota de veículos do Município. 082 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 269, de 2001, que altera artigos da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre as características dos capacetes 
de uso obrigatório por motociclistas. 113 
 
 Necessidade de ajustamento jurídico dos conselhos de 
fiscalização das profissões liberais. 141 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 272, de 2001, que estabelece 
condições especiais para o pagamento de prestações da casa própria 
quando o mutuário se torna desempregado e dá outras providências. 205 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 273, de 2001, que altera a Lei nº 
8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquias), para vedar a 
sublocação de imóveis, pelo franqueador, por valor superior ao da 
locação. 
 

30341 

 Projeto de Lei do Senado nº 274, de 2001, que acrescenta 



parágrafo ao art. 94 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o 
posicionamento de redutores de velocidade ao longo de vias com 
passagens de pedestre demarcadas. 421 
 Solicitação de apoio à aprovação de projeto de lei, de sua 
autoria, que cria o Estatuto do Enfermo. 430 
 
 Parecer nº 1.451, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/49, de 2001 (nº 3.251/2001, na 
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha ao 
Senado Federal pedido do Estado do Tocantins para contratar 
operação de crédito com o Mediocredito Centrale para financiamento 
do Projeto de Eixos Rodoviários de Integração e Desenvolvimento, no 
valor de US$100,341,982.50 (cem milhões, trezentos e quarenta e um 
mil, novecentos e oitenta e dois dólares dos Estados Unidos da 
América e cinqüenta centavos). 560 
 
 Realização na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, entre 
os dias 9 a 12 de abril do próximo ano, da feira de tecnologia agrícola 
do País, a Agrishow Cerrado 2002. 616 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Associação à homenagem ao Dia do Evangélico. 040 
 
 Satisfação com o fim da greve dos professores universitários e 
expectativa quanto à reposição das aulas. 042 
 
 Congratulações ao Sistema Nacional de Emprego – SINE – 
pelo trabalho que vem realizando no atendimento aos trabalhadores 
tocantinenses, por meio do Programa Estadual de Qualificação 
Profissional. 149 
 
 Precariedade da rodovia Belém-Brasília. 270 
 
 Repúdio ao aumento abusivo dos preços dos medicamentos e 
à falta de fiscalização do setor. 270 
 
 Importância da iniciativa do Governo na criação da Câmara de 
Gestão do Comércio Exterior (Gecex), a propósito das graves 
deficiências do comércio exterior brasileiro. 433 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Parecer nº 1.440, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 253, de 2001 (nº 1.272/2001, 
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor SYNESIO SAMPAIO GOES FILHO, Ministro de Primeira 



Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica. Sen.Carlos 
Wilson  241 
  
 Parecer nº 1.441, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 254, de 2001 (nº 1.273/2001, 
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Argentina. Sen.Carlos Wilson 242 
 
 Parecer nº 1.444, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 60, de 2001. 291 
 
 Resultados da pesquisa realizada pela Organização pela 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre o desempenho 
acadêmico de estudantes de 15 anos de idade. 428 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Celeridade para a aprovação de projeto de lei de autoria de 
S.Ex.ª que institui o Fundo de Defesa Civil Nacional. 610 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Comentários ao pronunciamento do Senador Bernardo Cabral. 268 
 
 Estabelecimento de critérios mais adequados à escolha de 
prioridades para a recuperação das estradas federais. 303 
 
 Esclarecimentos ao Senador Geraldo Cândido. 412 
 
 Associa-se ao pronunciamento do Senador Artur da Távola. 420 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Apresentação de projeto de lei do Senado, de autoria de S. 
Ex.ª, que veda a inclusão de cláusula, nos contratos de seguro, que 
determine seu cancelamento automático no caso de inadimplência. 145 
 
 Requerimento nº 747, de 2001, solicitando que os Projetos de 
Lei do Senado nºs 216, de 1999, e 271, de 2000, que tramitam em 
conjunto, sejam remetidos à apreciação das Comissões de Assuntos 
Econômicos. 582 
 
 Requerimento nº 748, de 2001, solicitando que os Projetos de 
Lei do Senado nºs 216, de 1999, e 271, de 2000, que tramitam em 
conjunto, sejam remetidos à apreciação das Comissões de, de 



Educação. 582 
 
 Requerimento nº a 749, de 2001, solicitando que os Projetos de 
Lei do Senado nºs 216, de 1999, e 271, de 2000, que tramitam em 
conjunto, sejam remetidos à apreciação das Comissões de e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente. 582 
 
 Considerações sobre as ações do Governo de Tocantins nas 
áreas de educação, saúde e habitação. 612 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Apresentação de projeto de lei, que institui uma renda básica 
incondicional ou a renda de cidadania. 088 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2001, que institui a renda 
básica incondicional ou a renda de cidadania e dá outras providências. 107 
 
 Requerimento nº 628, de 2001, solicitando informações ao 
Ministro de Estado da Fazenda sobre a mudança para adaptar os 
cálculos da dívida externa brasileira às normas internacionais e os 
novos critérios adotados pelo Banco Central referentes a empréstimos 
entre matrizes e filiais que passou a ser classificado como 
investimentos diretos. 120 
 
 Reflexão sobre os ataques israelenses a alvos palestinos e a 
guerra do Afeganistão. 308 
 
 Transcrição do poema de Carlos Drumond de Andrade 
intitulado “ A bomba”. 308 
 
 Importância de acompanhamento, pelo Congresso Nacional, 
dos desdobramentos do novo Fast Track, aprovado, ontem, pela 
Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que repercutirá nas 
decisões referentes à Área de Livre Comércio das Américas (Alca). 407 
 
 Atenção para a proposta de reajuste das tabelas do Imposto de 
Renda Pessoa Física. 407 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Apelo ao Governo Federal para uma solução definitiva para a 
greve de diversos setores do funcionalismo público federal. 122 
 
 Parecer nº 1.438, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 517, de 1999, de autoria do Senador Luiz 
Estevão, que determina a apresentação por instituição de ensino 
superior de certificado de avaliação positiva para participação em 



programa de financiamento a estudante, e dá outras providências. 195 
 
 Transcrição da palestra “A Contribuição da Mulher para o 
Processo Democrático”, proferida por S. Ex.ª na Conferência 
Parlamentar das Américas – COPA. 322 
 Apelo ao Ministério da Saúde para promover campanhas 
publicitárias de alerta contra a Aids, voltadas para as donas-de-casa e 
os idosos. 412 
 
 Apelo para aprovação de projeto de lei, de sua autoria, que 
permite aos portadores de HIV o saque do FGTS. 412 
 
 Requerimento nº 736, de 2001, solicitando ao Ministro dos 
Transportes as informações que menciona. 420 
 
 Comentários sobre as avaliações levadas a cabo pelo Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM e pelo Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos – PISA. 466 
 
 Defesa de melhores condições de trabalho e da recuperação 
salarial dos professores brasileiros. 466 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Parecer nº 1.417, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 350, de 2001 (nº 915/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Educacional Erich Gade para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Caratinga, Estado de 
Minas Gerais. 016 
 
 Parecer nº 1.422, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 373, de 2001 (nº 991/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cristalense de Radiodifusão a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cristais, Estado de Minas 
Gerais.  023 
 
 Requerimento nº 753, de 2001, de urgência para Projeto de Lei 
do Senado nº 149, de 2001-Complementar. 607 
 
 
FREITAS NETO 
 
 Projeto de Resolução nº 61, de 2001, que dá o nome de Mário 
Covas à sala de sessões da Comissão de Fiscalização e Controle do 
Senado Federal. 115 
 
 Parecer nº 1.452, de 2001, da Comissão de Assuntos 



Econômicos, sobre a Mensagem nº 257, de 2001, do Presidente da 
República, que encaminha pleito do Governo do Estado de Sergipe, 
solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de 
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no 
valor de US$20,800,000.00 (vinte milhões e oitocentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América). 563 
 
 Requerimento nº 741, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 62, de 2001, que autoriza o Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor 
de vinte e dois milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América. 575 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Considerações acerca do Relatório final da CPI do Futebol e da 
necessidade de indiciamento dos envolvidos em irregularidades. 049 
 
 Requerimento nº 671, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 263, de 2000, de sua 
autoria.  060 
 
 Inconveniência da construção de usina termelétrica movida à 
carvão no município de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro. 212 
 
 Defesa da criação do Conselho de Comunicação Social, 
dependente de regulamentação pelo Congresso Nacional, e da 
democratização dos meios de comunicação. 409 
 
 Transcurso, hoje, do Dia da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, oportunidade em que chama a atenção do Governo para a 
questão da transgressão dos direitos do menor infrator e do presidiário. 492 
 
 
GERALDO MELO 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 1995, que dá nova 
redação ao inciso X do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal 
(isenção de ICMS). 117 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Avaliação dos erros cometidos pelo Brasil no passado, no que 
tange à sua política externa, defendendo a união com blocos 
econômicos fortes. 408 



 
 
GILVAM BORGES 
 
 Parecer nº 1.413, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2001 (nº 3.446/2001, na Casa de 
origem), que denomina “Aeroporto de Imperatriz – Prefeito Renato 
Moreira” o Aeroporto de Imperatriz, no Estado do Maranhão. 011 
 
 Defesa da priorização da educação entre as metas de 
desenvolvimento do País, questionando vetos presidenciais a 
solicitações de novos recursos para atender projetos constantes do 
Plano Nacional de Educação (PNE). 132 
 
 Considerações sobre o voto em separado de S.Ex.ª ao 
Relatório da CPI do Futebol. 313 
 
 Parecer nº 1.446, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 362, de 2001 (nº 934/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
MR Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Caxias, Estado do Maranhão. 443 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Requerimento nº 635, de 2001, solicitando informações ao 
Ministro de Estado da Fazenda sobre o perfil da dívida do setor 
agropecuário, a partir de 1990, a serem obtidas junto aos agentes 
financeiros e Banco Central, inclusive os recursos dos Fundos 
Constitucionais, Pronaf, Procera, Proger Rural e BNDES/Finame. 120 
 
 Apelo ao governo federal para que promova ação emergencial 
em socorro do setor agrícola, especialmente o nordestino. 312 
 
 Questionamentos sobre os critérios para a liberação de 
recursos das emendas individuais ao Orçamento. 607 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Homenagem pelo transcurso, ontem, dos 97 anos de vida do 
jornalista Roberto Marinho. 124 
 
 Considerações sobre o sistema tributário brasileiro. 453 
 
 Necessidade de definição da política governamental de 
desenvolvimento para os setores de ciência e tecnologia. 618 
 
 



JORGE BORNHAUSEN 
 
 Homenagem pelo transcurso do Dia Internacional do 
Voluntário. 219 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 646, de 1999 – Complementar, 
que dispõe sobre os direitos e as garantias do contribuinte e dá outras 
providências. 243 
 
 
JOSÉ AGRIPINO MAIA 
 
 Parecer nº 1.454, de 2001, da Co missão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 264, de 2001 (nº 1.301/2001, na 
origem), do Presidente da República, que propõe a elevação 
temporária do limite de endividamento da Petrobras Transporte S/A – 
Transpetro, no valor de R$1,01 bilhão; destinado à assunção de dívida 
relativa a navios transferidos à empresa pela Petrobras S.A. (R$595 
milhões), à aquisição de novas embarcações (R$379 milhões) e à 
aquisição de sede e investimentos em informática (R$36 milhões). 568 
 
 
JOSÉ ALENCAR 
 
 Encaminhando à votação Projeto de Resolução nº 60, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão 
de seu Parecer nº 1.427, de 2001, Relator: Senador Carlos Bezerra), 
que autoriza o Município de Juiz de Fora – MG a contratar operação de 
crédito com Banco ABN AMRO Real S/A – Leasing, no valor de R$ 
1.200.000,00  (um milhão e duzentos mil reais). 290 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Parecer nº 1.437, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 38, 
de 2000, que dá nova redação ao § 2º do art. 55 da Constituição 
Federal, para exigir voto ostensivo no caso de perda de mandato de 
Deputado e Senador nas hipóteses dos incisos I, II e VI do caput do 
mesmo artigo. 190 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Parecer nº 1.425, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2001, 
de autoria do Senador Sebastião Rocha, que altera o Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para o fim de definir 
o crime de coação no curso da atividade administrativa. 028 
 



 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Parecer nº 1.439, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2001, de autoria do Senador 
Pedro Ubirajara, que denomina ”Rodovia Deputado Flávio Derzi“ trecho 
da rodovia BR-158. 198 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Críticas ao posicionamento do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso à greve dos professores universitários, bem como à política do 
Governo adotada contra a inflação. 400 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Considerações sobre a CPI do Futebol. 138 
 
 Análise da execução orçamentária para o ano de 2002. 138 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do executivo do Banco 
do Brasil, Leomar Bezerra Andrade, que teve participação na promoção 
do desenvolvimento da região de Araguaína/TO. 457 
 
 Defesa da maior participação do Congresso Nacional na 
discussão do processo orçamentário. 507 
 
 
LINDBERG CURY 
 
 Registro do encontro dos ex-distribuidores de veículos da 
marca Ford, com destaque ao processo judicial visando indenização 
pelos prejuízos decorrentes das práticas comerciais daquela 
montadora em território nacional. 220 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Parecer nº 1.415, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 266, de 2001 (nº 804/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade 
de Proteção à Criança Pobre de Aratuba a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Aratuba, Estado do Ceará. 013 
 
 Parecer nº 1.416, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 339, de 2001 (nº 892/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação São Francisco para executar serviço de radiodifusão sonora 



em freqüência modulada na cidade de Pedra Branca, Estado do Ceará. 014 
 
 Parecer nº 1.418, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 359, de 2001 (nº 921/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Clarim de Palmas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Paracuru, Estado do 
Ceará.  018 
 
 Requerimento nº 674, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2001, com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 44, de 2000 e o Projeto de Lei do Senado nº 35, 
de 2001, que já se encontram apensados, por regularem a mesma 
matéria. 060 
 
 Informações sobre palestra a ser proferida pelo governador do 
Estado do Ceará, Tasso Jereissati, na sede do Banco Mundial, em 
Washington, no seminário “Participação, Descentralização e 
Desenvolvimento Rural”. 098 
 
 Requerimento nº 723, de 2001, de urgência para o Projeto de 
Resolução nº 59, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº S/43, de 
2001, que encaminha ao Senado Federal Parecer DEDIP nº 25, de 
2001, de 29 de outubro último, contendo manifestação do Banco 
Central do Brasil acerca do pedido do Município de Juiz de Fora (MG) 
para contratar operação de crédito com o Banco ABN AMRO Real S.A. 
– FINAME – destinado à aquisição de caminhões, tratores, 
retroescavadeiras e similares, no valor de R$6.800.000,00 (seis 
milhões e oitocentos mil reais). 117 
 Requerimento nº 724, de 2001, de urgência para o Projeto de 
Resolução nº 60, de 2001, advindo da aprovação do Ofício nº S/44, de 
2001, que encaminha ao Senado Federal Parecer DEDIP nº 26, de 
2001, de 29 de outubro último, contendo manifestação do Banco 
Central do Brasil acerca do pedido do Município de Juiz de Fora (MG) 
para contratar operação de crédito com o Banco ABN AMRO Real S.A. 
– Leasing para renovação de frota de veículos, no valor de 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 117 
 
 Requerimento nº 731, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 2001, que altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas 
urbanas e dá outras providências e dispõe sobre as relações de 
trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. 226 
 
 Homenagem pelos 55 anos de existência do Serviço Social do 
Comércio – SESC. 317 
 
 Importância do estudo publicado pela Fundação Instituto de 
Pesquisa e Informação do Ceará, sobre a mulher cearense, 



abrangendo as características demográficas, de saúde, de participação 
no mercado de trabalho e na política, na última década. 429 
 
 Participação de S.Ex.ª no XIII Encontro Nacional da Federal 
dos Auditores e Fiscais do Município – FENAFIN, realizado na cidade 
de Fortaleza/CE, no último dia 30 de novembro, em que foi convidado a 
discutir questões relativas ao projeto que trata das carreiras exclusivas 
de Estado. 496 
 
 Requerimento nº 743, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 64, de 2001, que autoriza o Estado de Sergipe a 
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no 
valor de vinte milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América. 576 
 
 Requerimento nº 744, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 65, de 2001, que autoriza a elevação temporária do limite 
de endividamento da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), no valor 
de um bilhão e dez milhões de reais. 577 
 
 Requerimento nº 745, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 66, de 2001, que autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a 
até oito milhões, oitocentos e oitenta mil dólares dos Estados Unidos 
da América, com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD. 577 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Participação de S.Ex.ª na solenidade de entrega do 5º Prêmio 
Senador Milton Campos de monografias, oferecido aos universitários 
de todo o País. 318 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Requerimento nº 722, de 2001, solicitando voto de aplausos e 
congratulações ao atleta Raí Oliveira. 115 
 
 Voto de aplauso ao ex-jogador de futebol Raí. 137 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Comemoração, no último dia 25 de novembro, do Dia 



Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. 065 
 
 Prejuízos causados à região Nordeste pela imposição do 
racionamento de energia elétrica. 286 
 
 Preocupação com a possibilidade de fechamento do Hospital 
da Universidade Federal de Sergipe, caso sejam demitidos 200 
servidores contratados sem concurso público. 473 
 
 Parecer nº 1.453, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2001-
Complementar, de autoria do Senador Romeu Tuma, que atualiza a 
ementa e altera o artigo 1º da  Lei Complementar nº 51, de 20 de 
dezembro de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do funcionário 
policial, nos termos do artigo 103, da Constituição Federal, para 
regulamentar a aposentadoria da mulher servidora policial. 567 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Requerimento nº 721, de 2001, solicitando o desapensamento 
do Projeto de Resolução nº 57, de 2001, para que tenha tramitação 
autônoma. 115 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 271, de 2001, que altera a Lei nº 
9.491, de 9 de setembro de 1997, para excluir de suas disposições as 
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte. 204 
 Contestação da versão oficial do assassinato do sindicalista 
João Dantas, do Rio Grande do Norte. 254 
 
 Requerimento nº 737, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 53, de 2000. 473 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 265, de 2001, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização de exame oftalmológico para detecção 
de catarata congênita em recém-nascidos. 084 
 
 Comentários sobre a realização do evento Amazontech 2001, 
nos dias 20 a 25 de novembro último, em Boa Vista/RR. 096 
 
 Críticas à Portaria nº 824 da Funai, de 11 de outubro último, 
que criou grupo de estudo para delimitar nova área indígena no Estado 
de Roraima. 272 
 
 
MAURO MIRANDA 
 



 Apelo ao Governo Federal para que desenvolva uma política 
de apoio ao setor agropecuário. 035 
 
 Satisfação com a aprovação da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico – CIDE, que promoverá a recuperação das 
estradas brasileiras. 210 
 
 Requerimento nº 678, de 2001, solicitando o desapensamento 
do Projeto de Lei do Senado nº 16, de 2001, do Projeto de Lei do 
Senado nº 133, de 1999. 301 
 
 Congratulações aos integrantes da CPI do Futebol pelo 
trabalho desenvolvido, em especial ao Presidente Senador Álvaro Dias 
e ao Relator Senador Geraldo Althoff. 301 
 
 Expectativa quanto à apreciação da lei de imunidade 
parlamentar, que retorna hoje ao Senado Federal. 301 
 
 Registro do oferecimento, pela Brasil Telecom, dos serviços de 
data center, a partir do corrente mês, aos clientes pessoas jurídicas. 432 
 
 Parecer nº 1.445, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 346, de 2001 (nº 905/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
de Desenvolvimento Comunitário de Avelinópolis-GO a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Avelinópolis, Estado 
de Goiás. 442 
 
 Apoio à adoção do orçamento impositivo pelo poder Executivo. 450 
 
 Defesa da aprovação da emenda que destina R$350 milhões 
para atender a programas de habitação popular. 450 
 
 Requerimento nº 739, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Planejamento e Orçamento as informações que menciona. 474 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Transcurso, em 1º de dezembro, do Dia Nacional da Romênia. 067 
 
 Parecer nº 1.432, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2001 (nº 4.302/98, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre 
o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências 
e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de 
serviços a terceiros. 169 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 275, de 2001, que autoriza o 



Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a 
conceder empréstimos para as empresas de transporte aéreo. 447 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 276, de 2001, que modifica o art. 
40 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de 
Aeronáutica), instituindo o regime de concessão de direito real de uso 
para utilização de áreas aeroportuárias pelos concessionários e 
permissionários de serviços aéreos públicos. 448 
 
 Registro de viagem oficial realizada a Taiwan, enfatizando a 
possibilidade de se dinamizar o comércio bilateral entre aquele país e o 
Brasil.  471 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Registro da criação da Associação Nacional dos Assistentes 
Jurídicos da Advocacia-Geral da União. 037 
 
 Críticas às declarações do candidato à Presidência da 
República, Sr. Ciro Gomes, aos políticos brasileiros. 133 
 
 Transcrição, nos Anais do Senado, do artigo do jornal O 
Estado de S.Paulo, edição de 12 de novembro, intitulado “Crise 
política não afeta a agenda do Legislativo“. 133 
 
 Esclarecimentos ao Senador Roberto Requião. 219 
 
 Preocupação com as notícias divulgadas pelo jornal Folha de 
S. Paulo, em 11 de novembro, sobre o narcotráfico na Amazônia 
brasileira. 261 
 
 Questionamentos à intenção da Fundação Nacional do Índio 
em estabelecer nova demarcação de terras indígenas em Roraima. 275 
 
 Transcrição de artigo publicado no jornal O Esta do de S. 
Paulo, em 2 do corrente, intitulado “Governo quer o fim do 
paternalismo na Funai”. 275 
 
 Parecer nº 1.443, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 59, de 2001. 290 
 
 Elogios à matéria publicada na revista Veja, intitulada “Os xiitas 
da ecologia estão errados: a Amazônia pode e deve ser explorada.” 403 
 
 Requerimento nº 738, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Justiça as informações que menciona. 473 
 
 Parecer nº 1.449, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 322, de 2001. (nº 



810, de 2000, na Câmara dos Deputados). 478 
 
 Cumprimentos às lojas maçônicas que estão desenvolvendo 
trabalhos com a juventude brasileira, visando seu aperfeiçoamento 
físico e intelectual. 508 
 
 Apelo ao Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania para a apreciação de projeto de lei de autoria de S.Ex.ª que 
regulamenta a demarcação de terras indígenas. 609 
 
 Críticas à exclusão de representantes indígenas do grupo de 
trabalho especial destinado a propor medidas de reestruturação da 
Funai.  609 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 270, de 2001, que denomina 
”Plácido de Castro“ o Aeroporto Internacional de Rio Branco. 203 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Parecer nº 1.424, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 86, de 1999, 
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta parágrafo ao 
art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho. 026 
 
 Parecer nº 1.435, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 2001 
(nº 3.474/2000, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, referentes a recursos e ao reexame 
necessário. 184 
 
 Parecer nº 1.436, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 48, 
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Bernardo Cabral, 
que altera o caput do art. 27 da Constituição Federal. 189 
 
 Requerimento nº 728, de 2001, de autoria do Senador Osmar 
Dias, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda as informações que 
menciona. 200 
 
 Protesto diante do anúncio de elevação das tarifas públicas. 302 
 
 Apelo aos Deputados Estaduais do Paraná para que rejeitem 
os aumentos de impostos pretendidos pelo Governo daquele Estado. 302 
 
 



PAULO HARTUNG 
 
 Reflexões sobre o resultado estratégico, para o Brasil, da 
reunião da Organização Mundial do Comércio, em Doha, no Catar. 040 
 
 Leitura de correspondência enviada ao Ministro-Chefe da Casa 
Civil e Presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, 
na qual solicita a redefinição das cotas de energia elétrica das cidades 
turísticas do Espírito Santo. 048 
 
 Considerações sobre os aspectos da concentração urbana no 
país.  085 
 
 Necessidade de uma política nacional de reforma urbana. 085 
 
 Balanço das atividades do Congresso Nacional em 2001, 
lamentando os acontecimentos políticos e econômicos que impediram 
a votação das reformas estruturais necessárias ao desenvolvimento do 
País.  459 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2001 (nº 
277/2000, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera os artigos 149, 155 e 177 da Constituição Federal 
(dispondo que as contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, 
contudo podendo incidir sobre a importação de bens ou serviços de 
telecomunicações, derivados de petróleo e combustíveis, define 
alíquotas e competência). 589 
 
 Parecer nº 1.456, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que dá redação final da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 12, de 2001. 589 
 
 
PAULO SOUTO 
 
 Comentários ao resultado do leilão da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, para concessão de aproveitamento 
hidroelétrico, realizado na última sexta-feira. 
 

30060 

 Parecer nº 1.434, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2001 (nº 
4.302/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que 
dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras 
providências e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de 
prestação de serviços a terceiros. 174 
 
 
PEDRO PIVA 



 
 Parecer nº 1.420, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de 2001 (nº 963/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV São José do Rio Preto Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo. 021 
 
 Parecer nº 1.421, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 372, de 2001 (nº 972/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária “Caminho do Sol” a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Queluz, Estado de São Paulo. 022 
 
 Parecer nº 1.450, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 248, de 2001 (nº 1.250/2001, na 
origem), do Presidente da República, que encaminha pleito do Estado 
do Piauí, solicitando autorização do Senado Federal para contratar 
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do 
Brasil, com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, no valor de US$22,500,000.00 (vinte e dois 
milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América). 556 
 
 Requerimento nº 742, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Assuntos Econômicos, solicitando urgência para o Projeto de 
Resolução nº 63, de 2001, que autoriza o Estado do Tocantins a 
contratar operação de crédito externo, junto ao Mediocredito Centrale, 
no valor de cem milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e 
oitenta e dois dólares dos Estados Unidos da América e cinqüenta 
centavos, equivalentes a duzentos e sessenta e oito milhões, quarenta 
e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos, em 
28 de setembro de 2001. 575 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Requerimento nº 680, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 503, de 1999, de sua 
autoria.  301 
 
 Considerações sobre o projeto de lei aprovado no Senado 
Federal, que dispõe sobre o financiamento público de campanhas 
políticas. 495 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Redação Final (apresentada pela Comissão Diretora como 
conclusão de seu Parecer nº 1.399, de 2001, Relator: Senador Edison 
Lobão), do Projeto de Lei do Senado nº 676, de 1999, de autoria do 



Senador Osmar Dias, que altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 
1997, modificando o índice de atualização monetária dos contratos de 
refinanciamento das dívidas estaduais. 059 
 
 Associando-se à homenagem prestada ao Sr. Roberto Marinho. 131 
 
 Requerimento nº 730, de 2001, solicitando que a Hora do 
Expediente da sessão do dia 12 do corrente seja dedicada à 
apresentação e lançamento dos tratados da Agenda 21 Infantil, em 
processo de construção pela Conferência Criança Brasil no Milênio – 
CCBM, endossada pela Agência das Nações Unidas para Programas 
Ambientais – UNEP. 225 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 2000, que altera 
a redação do § 4º do art. 225 da Constituição Federal (inclui o Pantanal 
Sul Mato-Grossense como patrimônio nacional). 477 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 2001 (nº 308/96, 
na Câmara dos Deputados), que dá nova redação à alínea "c" do inciso 
XVI do art. 37 da Constituição Federal (inclui dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde na permissão para acumular dois 
cargos públicos remunerados). 477 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de 2000, que altera 
a redação do § 4º do art. 225 da Constituição Federal (inclui o Pantanal 
Sul Mato-Grossense como patrimônio nacional). 600 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Relatório sobre a calamidade no Estado do Espírito Santo, em 
decorrência das chuvas. 094 
 
 Requerimento nº 729, de 2001 (nº 16-CRE/2001, na origem), 
solicitando que seja enviada moção ao Governo e ao Congresso dos 
Estados Unidos da América, manifestando a preocupação do Senado 
Federal da República Federativa do Brasil com as anunciadas medidas 
protecionistas recomendadas pela Comissão de Comércio 
Internacional, vinculada ao Governo Americano, e que poderão afetar 
significativamente as exportações brasileiras de aço para aquele País. 201 
 
 Requerimento nº 729, de 2001, de iniciativa da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando seja enviada moção 
dirigida ao Governo e ao Congresso dos Estados Unidos da América, 
manifestando a preocupação do Senado Federal com as anunciadas 
medidas protecionistas recomendadas pela Comissão de Comércio 
Internacional, vinculado ao Governo Americano e que poderão afetar 
significativamente as exportações brasileiras de aço para aquele País. 287 
 
 



ROBERTO FREIRE 
 
 Inauguração, hoje, na cidade do Recife/PE, de museu que 
abrigou a primeira sinagoga das Américas. 093 
 
 Participação de S. Ex.ª no Fórum Internacional sobre a 
responsabilidade política da violência contra a mulher, da gravidez 
indesejada e da Aids, realizado na Argentina. 093 
 
 Regozijo com a exposição, no Senado Federal, do artista 
plástico Cícero Dias. 617 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 267, de 2001, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 5º e altera a redação da alínea ”a” do § 3º do 
art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que restabelece 
princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, que institui o 
Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e dá outras 
providências. 110 
 
 Indagação à Mesa sobre a possibilidade de prorrogação dos 
trabalhos da CPI do Futebol. 219 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Reflexão sobre a política cambial brasileira e os acordos de 
renegociação da dívida externa. 044 
 
 Discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 
2001 (nº 277/2000, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera os artigos 149, 155 e 177 da 
Constituição Federal (dispondo que as contribuições sociais e de 
intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas 
decorrentes de exportação, contudo podendo incidir sobre a 
importação de bens ou serviços de telecomunicações, derivados de 
petróleo e combustíveis, define alíquotas e competência). 422 
 
 Preocupação com a nomeação do Sr. Eliezer de Carvalho Filho 
para a direção do Banco Nacional de Desenvolvimento Social – 
BNDES. 424 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Homenagem pelo transcurso do Dia do Evangélico, no último 
dia 30 de novembro. 039 
 



 Participação de representantes do Governo Federal, amanhã, 
em audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, para discutir a Proposta de Emenda à Constituição, que cria 
uma nova forma de tributação para combustíveis. 100 
 
 Realização, entre os dias 11 a 13 do corrente, no Colégio 
Militar de Brasília, do Fórum Nacional Antidrogas, ocasião em que será 
discutida a Política Nacional Antidrogas. 100 
 
 Comentários sobre as conquistas alcançadas pelo Brasil na 4ª 
Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, realizada 
no mês passado, em Doha, no Qatar. 146 
 
 Comentários à publicação da Fundação de Estudos e Projetos 
– Finep, intitulada ”Projeto Inovar: Ações e Resultados“. 259 
 
 Satisfação com a implantação, pelo Ministério do Meio 
Ambiente, do programa de desenvolvimento das Reservas 
Extrativistas, visando a exploração racional da Amazônia. 321 
 
 Transcrição de artigo publicado no jornal O Globo, sobre a 
aprovação, pela Câmara dos Deputados, de gratificação para os 
servidores do Executivo. 427 
 
 Comentários ao trabalho publicado pela Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids, intitulado “As estratégias do Banco Mundial e a 
resposta à Aids no Brasil”. 506 
 
 Parecer nº 1.455, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 280, de 2001, do Presidente da 
República, encaminhando ao Senado Federal proposta para que seja 
autorizada a República Federativa do Brasil a contratar operação de 
crédito externo no valor equivalente a até US$8,880,000.00 (oito 
milhões, oitocentos e oitenta mil dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, com o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD. 571 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 1.423, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 374, de 2001 (nº 1.054/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de Mineiros do Tietê – SP a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mineiros do 
Tietê, Estado de São Paulo. 025 
 
 Elogios à iniciativa do Senador Ramez Tebet de convocar 
sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se amanhã, para 
apreciação de créditos suplementares, destinados ao pagamento de 



servidores públicos civis e militares. 131 
 
 Visita à exposição do artista japonês Taizi Harada, na Galeria 
de Arte do Centro Cultural Fiesp, em São Paulo. 148 
 
 Parecer nº 1.429, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre a Mensagem nº 251, de 2001 (nº 1.257/2001, na 
origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Sebastião do Rego Barros Netto, para exercer o cargo de 
Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo-ANP. 167 
 
 Homenagem a Goiaci Alves Guimarães, que deixa a 
presidência da Associação Brasileira de Agências de Viagem – 
ABAVE. 222 
 
 Transcurso do jubileu do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região.  222 
 
 Parecer nº 1.447, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de 2001 (nº 302/1999, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Itapuã de Rio Claro Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Claro, 
Estado de São Paulo. 444 
 
 Parecer nº 1.448, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 378, de 2001 (nº 939/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação e 
Movimento Comunitário Rádio Liberdade Comunitária FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taubaté, Estado de 
São Paulo. 445 
 
 
RONALDO CUNHA LIMA 
 
 Parecer nº 1.442, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2001 (nº 2.208, de 
1999, na Casa de origem). 244 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Parecer nº 1.433, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2001 
(nº 4.302/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 
1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e 
dá outras providências e dispõe sobre as relações de trabalho na 
empresa de prestação de serviços a terceiros. 172 
 



 Defesa do orçamento impositivo. 223 
 
 Solicitação de providências ao Governador do Amapá, João 
Alberto Capiberibe, para apuração do assassinato do comandante do 
navio inglês de pesquisa científica Seamaster, ocorrido ontem, próximo 
à cidade de Macapá. 269 
 
 Requerimento nº 746, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do velejador neozelandês Peter Blake, ocorrido 
no último dia 5 de dezembro, em Macapá/AP. 581 
 
 
SÉRGIO MACHADO 
 
 Criação da Agência Nacional de Aviação Comercial – ANAC, 
destinada a regular o setor do transporte aéreo brasileiro. 615 
 
 
 
 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 
 Parecer nº 1.430, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre a Mensagem nº 252, de 2001 (nº 1.258/2001, na 
origem), que submete à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Luís Augusto Horta Nogueira, para exercer o cargo de Diretor 
da Agência Nacional do Petróleo-ANP. 167 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2001, que dispõe sobre a 
isenção de responsabilidade civil para pessoas voluntárias que prestam 
serviços de assistência ou atendimento de emergência. 577 
 
 Parecer nº 1.457, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2001 (nº 2.359/2000, na Casa de 
origem), que institui o ano 2002 como “Ano Nacional Carlos Drummond 
de Andrade”. 605 
 
 Requerimento nº 752, de 2001, de urgência para Projeto de Lei 
da Câmara nº 107, de 2001, que institui o ano 2002 como “Ano 
Nacional Carlos Drummond de Andrade”. 606 
 
 
VALMIR AMARAL 
 
 Considerações sobre a questão educacional brasileira e os 
baixos salários dos professores. 257 
 



 Críticas à gestão do modelo energético brasileiro. 319 
 
 Urgência para aprovação de plano de carreira para o servidor 
público federal. 431 
 
 Alerta para a necessidade de políticas destinadas ao combate 
à violência doméstica contra a mulher. 613 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Necessidade da reformulação da lei que regulamenta a 
elaboração do orçamento público. 457 
 
 Requerimento nº 740, de 2001, solicitando a retirada da 
Emenda nº 1, de Plenário, de sua autoria, oferecida ao Projeto de Lei 
do Câmara nº 99, de 2001, que autoriza doação de imóvel de 
propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social. 474 
 
 
WELLINGTON ROBERTO 
 
 Requerimento nº 727, de 2001, solicitando que além da 
Comissão de Assuntos Sociais, constante do despacho inicial dado ao 
Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2000, seja ouvida também a 
Comissão de Assuntos Econômicos. 122 
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	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 36    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P39: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     37
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P40: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 38    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P41: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     39
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P42: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 40    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P43: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     41
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 42    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P45: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     43
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 44    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P47: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     45
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 46    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 48    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 50    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 52    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 54    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 56    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 58    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 60    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 62    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 64    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 66    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 68    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 70    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 72    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 74    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 76    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 78    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 80    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 82    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 84    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 86    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 88    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 90    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 92    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 94    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 96    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 98    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 100    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 102    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 104    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 106    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 108    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 110    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 112    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 114    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 116    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 118    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 120    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 122    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 124    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 126    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 128    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 130    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 132    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 134    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 136    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 138    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 140    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 142    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 144    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 146    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 148    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 470    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 472    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 474    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 476    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 478    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 480    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 482    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 488    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 494    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 496    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 498    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 500    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 502    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 504    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 506    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 508    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 510    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 512    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 514    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 516    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 518    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 520    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 522    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 524    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 526    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 528    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 530    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 532    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 534    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 536    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 538    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 540    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 542    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 544    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 546    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 548    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 550    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 552    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 554    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 556    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 558    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 560    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 562    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 564    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 566    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 568    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 570    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 572    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 574    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 576    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 578    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 580    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 582    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 584    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 586    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 588    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 590    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 592    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 594    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 596    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 598    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 600    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 602    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 604    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 606    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 608    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 610    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 612    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 614    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 616    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 618    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 620    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Esq_Normal: DEZEMBRO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: DEZEMBRO 2001
	Esq_Normal: 622    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




