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SENADORES À 51a LEGISLATURA 
3a Sessão Legislativa Ordinária 

(2001) 
 
 

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

ALAGOAS   PERNAMBUCO 
Heloisa Helena BLOCO  Carlos Wilson BLOCO 
Renan Calheiros PMDB  Roberto Freire  BLOCO 
Teotônio Vilela Filho BLOCO  José Jorge PFL 

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

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

BAHIA  RIO GRANDE DO NORTE 
Paulo Souto PFL  Tasso Rosado PMDB 
Antonio Carlos Magalhães PFL  Geraldo Melo BLOCO 
Djalma Bessa PFL  José Agripino PFL 

CEARÁ  RIO GRANDE DO SUL 
Luiz Pontes BLOCO  Pedro Simon PMDB 
Lúcio Alcântara BLOCO  Emília Fernandes BLOCO 
Sergio Machado BLOCO  José Fogaça PMDB 

DISTRITO FEDERAL  RONDÔNIA 
Valmir Amaral PMDB  Amir Lando PMDB 
José Roberto Arruda BLOCO  Fernando Matusalém BLOCO 
Lauro Campos BLOCO  Moreira Mendes PFL 

ESPÍRITO SANTO  RORAIMA 
Paulo Hartung BLOCO  Mozarildo Calvacanti PFL 
Gerson Camata PMDB  Marluce Pinto PMDB 
Ricardo Santos BLOCO  Romero Jucá BLOCO 

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

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

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

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

MINAS GERAIS    
José Alencar PMDB  COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA 
Arlindo Porto PTB  PMDB 26 
Francelino Pereira PFL  PFL 21 

PARÁ  BLOCO PARTIDÁRIO (PSDB,PPB) 16 
Luiz Otávio   BLOCO OPOSIÇÃO                  

(PT, PDT,PPS) 
13 

Ademir Andrade PSB  PSB 3 
Jader Barbalho PMDB  PTB 1 

PARAÍBA  Sem Partido 1 
Ney Suassuna PMDB    
Wellington Roberto PMDB    
Ronaldo Cunha Lima PMDB  TOTAL 81 
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AFASTAMENTO 
 
 Assunção de S. Ex.ª como Líder do Governo, em virtude 
do afastamento temporário do Senador José Roberto Arruda. Sen. 
Romero Jucá. 519 
 
 Críticas ao afastamento do embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães da presidência do Instituto de Pesquisas de Relações 
Internacionais. Sen. Eduardo Suplicy. 534 
 
 
(ALCA) 
 
 Protesto contra a demissão do embaixador Samuel 
Pinheiro Guimarães do Instituto de Pesquisa do Itamaraty. Proposta 
de plebiscito para que a população brasileira se pronuncie sobre a 
participação do Brasil na Área de Livre Comércio das Américas – 
ALCA. Sen. Roberto Saturnino. 106 
 
 Defesa da integração do Brasil na Área de Livre Comércio 
das Américas – ALCA, paralela ao fortalecimento do Mercosul. Sen. 
Ademir Andrade. 541 
 
 Importância da proposta, do Senador Roberto Saturnino, 
de realização de plebiscito quanto à participação do Brasil na Alca – 
Área de Livre Comércio das Américas. Sen. Pedro Simon.  578 
 
 
(BACEN) 
 
 Apoio a ação popular impetrada pelo Deputado Federal 
Expedito Júnior, que solicita a suspensão imediata do pagamento 
mensal referente à renegociação da dívida do Banco Estadual de 
Rondônia – BERON com o Banco Central. Sen. Moreira Mendes. 104 
 
 Apreensão com o rumo da política monetária adotada 
pelo Banco Central. Sen. Paulo Hartung. 498 
 
 Críticas ao aumento das taxas de juros anuais pelo 
Comitê de Política Monetária – Copom, do Banco Central. Sen. 
Ademir Andrade. 562 
 
 
CAFÉ 
 
 Realização, nos últimos dias 4 a 6 do corrente, do II 
Simpósio dos Produtores de Café. Propostas de incentivo à 
cafeicultura. Sen. Ricardo Santos. 414 
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CASSAÇÃO 
 
 Reafirmação do seu voto favorável à cassação do Sr. Luiz 
Estevão. Sen. Heloísa Helena. 113 
 
 
(CE) 
 
 Colaboração da Associação dos Jovens Empresários – 
AJE, ao desenvolvimento do Estado do Ceará. Sen. Lúcio Alcântara. 418 
 
 
(CNPQ) 
 
 Elogios à atuação do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Sen. Tião Viana. 526 
 
 Considerações sobre o papel do CNPq no fomento da 
pesquisa científica no Brasil. Sen. Lúcio Alcântara. 537 
 
 
COMÉRCIO EXTERIOR 
 
 Importância estratégica do Porto de Barra do Riacho, em 
Aracruz-ES, para a política de comércio exterior brasileiro. Sen. 
Ricardo Santos. 492 
 
 
COMUNIDADE INDÍGENA 
 
 Análise do estudo “Políticas Públicas para Povos 
Indígenas: uma análise a partir do orçamento”. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 420 
 
 Congratulações à população indígena pelo transcurso do 
Dia Nacional do Índio. Sen. Tião Viana. 526 
 
 Reflexões sobre a necessidade de política governamental 
destinada ao atendimento das comunidades indígenas. Sen. Marluce 
Pinto.  531 
 
 
CONGRESSO 
 
 Registro da realização, nos próximos dias 24 a 27, na 
cidade de Goiânia/GO, do IV Congresso Nacional sobre condições e 
meio ambiente do trabalho na Indústria da Construção e do II 
Seminário sobre condições e meio ambiente do trabalho na Indústria 
da Construção nos Países do Mercosul. Sen. Mauro Miranda.  030 
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CONSIDERAÇÕES 
 
 Considerações sobre o despacho do Sr. Presidente Jader 
Barbalho. Sen. Romeu Tuma. 456 
 
 
CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
 
 Relato da viagem oficial de S.Ex.ª à África do Sul, de 8 a 
15 do corrente, para participar da V Convenção Internacional da 
Confederação Nacional de Turismo. Sen. Moreira Mendes. 432 
 
 
(COPEL) 
 
 Considerações contrárias à venda da Companhia de 
Energia Elétrica do Paraná – COPEL. Sen. Osmar Dias. 411 
 
 Indignação popular quanto à privatização da COPEL, no 
Estado do Paraná. Defesa da aprovação de projeto de lei que cria o 
fundo de apoio aos serviços de iluminação pública. Sen. Álvaro Dias.  412 
 
 
(CPI) 
 
 Registro de sua decisão em assinar requerimento para 
criação da CPI da Corrupção. Sen. Amir Lando. 109 
 
 Anúncio de consulta a ser encaminhada à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre a constitucionalidade da CPI 
da Corrupção, em virtude da subjetividade dos fatos a serem 
investigados. Repúdio às especulações envolvendo S. Ex.ª no 
episódio da violação do painel eletrônico do plenário. Sen. José 
Roberto Arruda. 110 
 
 Denúncia da estratégia do Governo para impedir a 
instalação da CPI da Corrupção. Sen. José Eduardo Dutra. 112 
 
 Satisfação pela consecução de número suficiente de 
subscritores para criação da CPI da Corrupção. Sen. Pedro Simon. 113 
 
 Incoerência entre o consenso acerca da necessidade de 
apuração e punição no caso da violação do painel de votação, e os 
obstáculos à criação da CPI da Corrupção. Sen. Sebastião Rocha. 117 
 
 
CRIME ORGANIZADO 
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 Alerta às autoridades sobre o perigo de “colombianização” 
do Brasil, em face da escalada do crime organizado. Sen. João 
Alberto Souza. 008 
 
 
CRÍTICAS 
 
 Críticas ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo 
em vista a série de denúncias de irregularidades no seu Governo. 
Sen. Lauro Campos. 575 
 
 
DENÚNCIA 
 
 Denúncia da intermediação de verbas públicas por 
escritórios paulistas. Sen. Jader Barbalho. 011 
 
 
ELOGIO 
 
 Elogios à atuação do atual Governo do Distrito Federal. 
Sen. Mauro Miranda. 529 
 
 Elogios à atuação do Ministro Fernando Bezerra frente à 
pasta de Integração Nacional. Sen. Tasso Rosado. 553 
 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, que 
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Waldeck 
Ornelas.  392 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2000, que 
altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal 
(institui a imunidade tributária para cadernos escolares). Sen. 
Sebastião Rocha. 393 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, que 
modifica o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
obrigação de renunciar seis meses antes do pleito, os Governadores 
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos, quando concorrem à 
reeleição). Sen. Jefferson Péres. 509 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 2000, que 
altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
renúncia aos respectivos mandatos para concorrência a cargos 
eletivos de Presidente da República, de Governadores de Estado e 
do Distrito Federal e de Prefeitos). Sen. Nabor Júnior. 509 
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 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1996, que 
acresce § 5º ao art. 64 da Constituição Federal, com o seguinte teor: 
Art. 64 § 5º: “Terá início pelo Senado a discussão e votação dos 
projetos que interfiram nas relações federativas”. Sen. Waldeck 
Ornelas.  509 
 
 
EXPECTATIVA 
 
 Expectativa quanto ao encaminhamento do laudo e do 
relatório da Comissão de Inquérito ao Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar. Sen. Ramez Tebet. 115 
 
 
(GO) 
 
 Aprovação, pelo Comitê de Monumentos e Sítios 
(ICOMOS) da Organização das Nações Unidas – ONU, da 
candidatura da Cidade de Goiás–GO a patrimônio histórico da 
humanidade. Sen. Maguito Vilela. 108 
 
 
GOVERNO FEDERAL 
 
 Questionamentos ao modelo de privatizações 
implementado pelo Governo Federal. Sen. Pedro Simon.  578 
 
 
HIDRELÉTRICA 
 
 Registro da antecipação do cronograma de construção da 
Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, no Estado do Tocantins, 
que deverá produzir a plena potência no início de 2002. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos. 416 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do jurista 
pernambucano João Monteiro Filho, ocorrido no último dia 9 do 
corrente. Sen. Carlos Wilson. 416 
 
 Associa-se às homenagens prestadas ao Exército 
brasileiro. Sen. Edison Lobão. 488 
 
 Homenagem a Brasília, pelo transcurso dos 41 anos de 
sua fundação. Aplauso ao Exército brasileiro, cujo dia comemora-se 
hoje. Sen. Maguito Vilela. 488 
 
 Homenagens pelo transcurso, hoje, do Dia Nacional do 
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Índio. Registro do 5º aniversário do Massacre de Eldorado do 
Carajás. Sen. Geraldo Cândido. 524 
 
 Associa-se às homenagens do Dia do Índio. Sen. Mauro 
Miranda.  534 
 
 
IMPRENSA 
 
 Anúncio da proposta de ação judicial contra a revista 
Veja, tendo em vista a publicação de acusações envolvendo S. Ex.ª. 
Sen. Jader Barbalho. 011 
 
 Comentários sobre a reportagem da revista Veja desta 
semana sobre os efeitos de lançamentos de agentes poluentes na 
natureza. Sen. Paulo Hartung. 099 
 
 Repúdio à pesquisa realizada pelo jornal O Estado de 
S.Paulo, sobre a possibilidade de cassação dos Senadores Antonio 
Carlos Magalhães e José Roberto Arruda. Expectativa pela reunião 
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na próxima 
4ª feira, para ouvir o depoimento do Senhor Jacques Guilbaud. Sen. 
Roberto Requião. 499 
 
 Elogios ao artigo do Embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães, publicado hoje no Jornal do Brasil, sobre a criação da 
Área de Livre Comércio das Américas – Alca, intitulado “Alca, o 
controle neocolonial”. Sen. Roberto Saturnino. 566 
 
 
LEGISLATIVO 
 
 Percepção de que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso deveria apoiar as iniciativas do Legislativo que objetivam 
apurar casos de corrupção no Governo Federal. Sen. Eduardo 
Suplicy.  115 
 
 
(MA) 
 
 Transcurso, hoje, dos 81 anos da cidade de Bacabal, no 
Estado do Maranhão. Sen. João Alberto Souza. 416 
 
 
MANIFESTAÇÃO 
 
 Manifestação de apoio à apuração e punição dos 
responsáveis pela violação do painel eletrônico. Sen. Antonio Carlos 
Magalhães. 113 
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MANIFESTAÇÃO COLETIVA 
 
 Registro da realização de manifestações em todo o 
território nacional, em memória das vítimas do “Massacre de 
Eldorado do Carajás”. Sen. Ademir Andrade. 404 
 
 
(MD) 
 
 Satisfação com as realizações do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, constantes do 
Relatório do ano de 2000. Sen. Romero Jucá. 417 
 
 
MOBILIZAÇÃO 
 
 Defesa de ampla mobilização contra a decisão de Bush 
no sentido de não ratificar o tratado climático de Kyoto. Sen. Paulo 
Hartung.  099 
 
 
(MS) 
 
 Apoio ao combate do custo abusivo dos medicamentos 
por intermédio dos genéricos e da reativação do Programa de 
Pesquisa de Plantas Medicinais – PPPM, do Ministério da Saúde. 
Sen. Carlos Patrocínio. 538 
 
 
NORDESTE 
 
 Satisfação de S. Ex.ª pelo Maranhão ser a 4ª economia 
da região Nordeste. Eleição, no próximo dia 20 do corrente, da nova 
direção da Federação das Indústrias do Maranhão – FIEMA. Sen. 
Edison Lobão. ? 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 171, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 258, de 2000 (nº 1.896/2000, na 
origem), do Senhor Presidente da República, que propõe ao Senado 
Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a US$90,000,000.00 (noventa milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), com a garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Governo do Estado do Ceará 
e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD, destinada a financiar, parcialmente, o Projeto de Melhoria da 
Qualidade da Educação Básica no Estado do CearáSen. Geraldo 
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Melo.  424 
 
 Parecer nº 172, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 
2001 que dispõe sobre o crime de assédio sexual e dá outras 
providências. Sen. Heloísa Helena 461 
 
 Parecer nº 173, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2001 (nº 61, 
de 1999, na casa de origem. Sen. Edison Lobão 470 
 
 Parecer nº 174, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2001 que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da 
mama por planos e seguros privados de assistência à saúde nos 
casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer”. Sen. Tião 
Viana  470 
 
 Parecer nº 175, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2001 (nº 
3.107, de 2000, na casa de origem. Sen. Antero Paes de Barros 473 
 
 Parecer nº 176, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo  nº 240, de 1999 (nº 
120, de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen.Antero Paes de 
Barros  477 
 
 Parecer nº 177, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 1999 
(nº149, de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen.Edison Lobão 478 
 
 Parecer nº 178, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 2000 
(nº274 , de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen.Edison Lobão 479 
 
 Parecer nº 179, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 
2000(nº287 de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen.Edison Lobão 479 
 
 Parecer nº 180, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 
1997 (nº 4.751, de 1994, na casa de origem),que cria o Parque 
Nacional de Sint_Hilaire/Lange e dá outras providências. Sen.Maria 
do Carmo Alves 504 
 
 Parecer nº 181, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1997 (nº4.751, 
de 19994, na Câmara dos Deputados. Sen. Edison Lobão 507 
 
 Parecer nº 182, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
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Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 1999 
(nº161, de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen.Edison Lobão 510 
 
 Parecer nº 183, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 276, de 1999 
(nº131, de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen.Edison Lobão 511 
 
 Parecer nº 184, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2000 
(nº291, de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen.Edison Lobão 511 
 
 Parecer nº 185, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 2000 
(nº294, de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen.Edison Lobão 512 
 
 Parecer nº 186, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2000 
(nº20 , de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen.Edison Lobão 513 
 
 Parecer nº 187, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 56; de 2000 
(nº94 de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen.Edison Lobão 514 
 
 Parecer nº 188, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 
2001 (nº 3.755/2000, na origem), que dispõe sobre a criação de 
empregos públicos no Hospital das Forças Armadas – HFA, e dá 
outras providências. Sen. Bello Parga. 547 
 
 
(PFL) 
 
 Regozijo pelo retorno do Prefeito César Maia aos quadros 
do Partido da Frente Liberal – PFL. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 522 
 
 
(PMDB) 
 
 Repúdio às críticas feitas no Senado ao PMDB, 
sustentando que a agremiação caminhará unida para superar uma 
possível crise suscitada pelo apoio de parlamentares da legenda à 
CPI da Corrupção. Registro de sua assinatura ao requerimento de 
criação da CPI da Corrupção. Sen. Casildo Maldaner. 106 
 
 
PODER LEGISLATIVO 
 
 Entendimento do processo de investigação do Legislativo 
como fator de transformação da sociedade e atendimento às 
expectativas do povo brasileiro. Sen. Ademir Andrade. 117 
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(PPS) 
 
 Posicionamento do PPS diante da violação do painel 
eletrônico e da criação da CPI da Corrupção. Sen. Roberto Freire. 116 
 
 
PROJETO DE LEI 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 65, de 2001, que acrescenta 
dispositivos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, com o objetivo de isentar da aplicação 
de penalidades os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito 
e as ambulâncias. Sen. Maria do Carmo Alves. ? 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2001, que altera a Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para 
as eleições, para modificar os critérios relativos a coligações, 
domicílio eleitoral, candidaturas e campanha eleitoral. Sen. Maguito 
Vilela.  121 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 64, de 2001, que 
regulamenta o exercício da profissão de Decorador, e dá outras 
providências. Sen. Arlindo Porto. 124 
 
 Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
127, de 1995 (nº 989/95, naquela Casa), de autoria do Senador 
Lauro Campos, que padroniza o volume de áudio das transmissões 
de rádio e televisão nos espaços dedicados à propaganda e dá 
outras providências. Sen. Lauro Campos. 397 
 
 Apelo para celeridade na tramitação do Projeto de Lei do 
Senado nº 27, de 1996, de autoria de S. Ex.ª, que pleiteia o 
aproveitamento efetivo das energias alternativas. Sen. Edison 
Lobão.  543 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2001, que altera 
dispositivo da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que dispõe 
sobre o Sistema Eletrônico de Votação e Totalização dos Votos. 
Sen. Geraldo Cândido. 549 
 
 Solicita o apoio dos senadores para o Projeto de Lei do 
Senado nº 476, de 1999, de sua autoria, que altera a lei sobre a 
vigilância sanitária, sobre licença e prescrição de droga que tenha 
sido aprovada ou retirada para uso no mercado. Sen. Tião Viana. 571 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
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 Projeto de Resolução nº 16, de 2001, que cria a 
Comissão Permanente de Desenvolvimento Regional e de 
Agricultura no Senado Federal. Sen. Romero Jucá. 500 
 
 
(PT) 
 
 Anúncio do seu desligamento do Partido dos 
Trabalhadores. Sen. Lauro Campos. 434 
 
 
REGIÃO AMAZÔNICA 
 
 Considerações sobre as dificuldades para o 
desenvolvimento socioeconômico da região Amazônica. Sen. Amir 
Lando.  515 
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Ata da 34ª Ses são Não De li be ra ti va
em 16 de abril de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia do Sr. Edi son Lo bão

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor 
Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 59, DE 2001

(Nº 653/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
çao Ca tó li ca, Cul tu ral e de Pro mo ção So -
ci al “PE. Cas si mi ro Mi kuc ki” a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ri be i rão Bo ni to, Esta do de São 
Pa u lo.

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 76, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Ca tó li ca, Cul tu ral e de Pro mo ção So ci al
”Pe. Cas si mi ro Mi kuc ki“ a exe cu tar, 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 Ri be i rão Bo ni to, Esta do de
São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 556, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 76, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Ca tó li ca, Cul tu ral e de Pro mo ção So ci al 

‘Te. Cas si mi ro Mi kuc ki“ 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 Ri be i rão Bo ni to, Esta -
do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 27 de abril de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 59 /MC

Bra sí lia. 10 de abril de 2000.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a Por -

ta ria nº 76 , de 21 de mar ço de 2000, pela qual au to ri zei a 
Asso ci a ção Ca tó li ca, Cul tu ral e de Pro mo ção So ci al Pe.
Cas si mi ro Mi kuc ki“ a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Ri be i rão Bo ni to, Esta do de
São Pa u lo.

2. Após exa me da ma té ria pe las áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram no sen -
ti do de que a men ci o na da en ti da de cum priu as exi -
gên ci as da Lei nº 9.612. de 19 de  fe ve re i ro de 1998,
do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615. de 3 de ju nho
de 1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi -
ço, apro va da pela Por ta ria nº 191 de 6 de agos to de
1998.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no § 3º, 
do ar ti go 223. de ter mi na que o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

4. Faço jun tar a 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 53830.001761/98, com a fi na li da de de sub si di ar os
tra ba lhos fi na is.

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 76, DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001761/98. re sol ve:
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Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Ca tó li ca, Cul tu ral
e de Pro mo ção So ci al ‘Pe. Cas si mi ro Mi kuc ki“, com
sede na Pra ça Bom Je sus, s/nº - Cen tro, na ci da de de
Ri be i rão Bo ni to, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar pelo 
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

Art.. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 22º04’03"S e lon gi tu de em
48º10’45"W. uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art.. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor ria data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

Ata da Assem bléia Ge ral de Cons ti tu i ção da 
“Asso ci a ção Ca tó li ca Cul tu ral e de Pro mo ção
So ci al” “Pa dre Ca si mi ro Mi kuc ki”.

Aos seis (6) dias do mês de agos to do ano de
mil, no ve cen tos e no ven ta e sete, às 20:00 ho ras, no
Sa lão Pa ro qui al da Igre ja Ma triz de Ri be i rão Bo ni to
(Se nhor Bom Je sus da Cana Ver de), em úni ca con vo -
ca ção, ve ri fi cou-se a pre sen ça das pes so as cons tan -
tes da “lis ta de pre sen ça” lan ça da em li vro pró prio. Em 
se gui da, as su miu a Pre si dên cia da Assem bléia o Pe.
João Fran cis co Tro vi lho Mo ra les, atu al Pá ro co do mu -
ni cí pio de Ri be i rão Bo ni to – S.P., o qual con vi dou a
mim, Iva nil Te re si nha de Arru da Cân di do, para Se cre -
ta ri ar os tra ba lhos. Ini ci al men te o Pre si den te fez le i tu -
ra do in te i ro teor do Edi tal de Con vo ca ção ex pe di do
em 18 de ju lho de 1997, co mu ni can do a to dos o in te -
res se em ser fun da da, a par tir des ta data, uma Asso -
ci a ção com fi na li da de ex clu si va men te fi lan tró pi ca,
para tra tar de as sun tos ca tó li cos cul tu ra is e de pro -
mo ção so ci al, ex pon do a to dos a ne ces si da de de tal
em pre en di men to e ini ci a ti va, o que foi Apro va do por
una ni mi da de. Em se gui da foi co lo ca do em vo ta ção
para apro va ção o “nome” e “ra zão so ci al” des sa Asso -
ci a ção, como sen do “ASSOCIACÃO CATÓLICA
CULTURAL E DE PROMOÇÃO SOCIAL ”PADRE
CASIMIRO MIKUCKI," em ho me na gem pós tu ma ao
sal do so Pá ro co de Ri be i rão Bo ni to – S.P., o que Foi
Apro va do por una ni mi da de. Em se gui da, cum prin do a 

or dem cons tan te do re fe ri do Edi tal, foi fe i ta le i tu ra dos
Esta tu tos da Asso ci a ção, cu jos ter mos, em sua to ta li -
da de, Fo ram De vi da men te Apro va dos por una ni mi da -
de. Fi nal men te pas sou-se à in di ca ção de mem bros
da Assem bléia Ge ral e Di re to ria Exe cu ti va, com apre -
sen ta ção de Uma Úni ca Cha pa, cu jos mem bros fo -
ram ele i tos por acla ma ção e una ni mi da de, fi can do as -
sim cons ti tu í das: – Para a Assem bléia Ge ral: Pre si -
den te: – Pa dre João Fran cis co Tro vi lho Mo ra les, Pa -
dre da Pa ró quia de Ri be i rão Bo ni to – S.P., re si den te e
do mi ci li a do à Rua Jor na lis ta Se bas tião Ma ce do, s/nº,
por ta dor do RG nº 8.228.545-SSP/SP e CIC nº
810.274.008/68-MF.; Vice-Pre si den te: – Dra. Ne i de
Te re si na Pa lo ne, bra si le i ra, sol te i ra, bi o quí mi ca e atu -
al Vice-Pre fe i ta do mu ni cí pio de Ri be i rão Bo ni to –
S.P., re si den te à Av. Pri ma ve ra, nº 230, por ta do ra da
Car te i ra de Iden ti da de RG nº 3.182.097-SSP/SP e
CIC nº 239.620.038/00-MF.; Se cre tá rio: Sr. Hugo Si egl 
Net to, bra si le i ro, ca sa do, Ser ven tuá rio da Jus ti ça apo -
sen ta do, re si den te e do mi ci li a do à Rua Gov. Pe dro de
To le do, nº 50, por ta dor da Car te i ra de Iden ti da de RG
nº 771.664-SSP/SP e CIC nº 168.463.978/68-MF.; Te -
sou re i ro: João Mas ca ro, bra si le i ro, sol te i ro, ban cá rio
apo sen ta do, re si den te e do mi ci li a do à Rua Jor na lis ta
Se bas tião Ma ce do, nº 555, por ta dor da Car te i ra de
Iden ti da de RG nº 3.741.246-SSP/SP e CIC nº
034.498.318/87. Em se gui da, na mes ma cha pa fo ram 
in di ca dos no mes para a Di re to ria Exe cu ti va: Pre si -
den te: – Pa dre João Fran cis co Tro vi lho Mo ra les, bra -
si le i ro, Pa dre da Pa ró quia de Ri be i rão Bo ni to – S.P.,
re si den te e do mi ci li a do à Rua Jor na lis ta Se bas tião
Ma ce do, s/nº, por ta dor da Car te i ra de Iden ti da de RG
nº 8.228.545-SSP/SP e CIC nº 810.274.008/68-MF.;
Vice-Pre si den te: Car los Mat he us, bra si le i ro, ca sa do,
co mer ci an te, re si den te e do mi ci li a do à Rua Ja nuá rio
Ba tis ta, nº 123, por ta dor da Car te i ra de Iden ti da de RG
nº 5.580.271-SSP/SP e CIC nº 583.474.538/53-MF; 1ª
Se cre tá ria: Ma ria Izil di nha Sil va Leme de Go doy, bra -
si le i ra, ca sa da, do lar, re si den te e do mi ci li a da à Rua
Sete de Se tem bro, s/nº, por ta do ra da Car te i ra de
Iden ti da de RG nº 9.336.311-SSP/SP e CIC nº
979.886.188/49-MF.; 2ª Se cre tá ria: Mar le ne Va rel la
Ga lhar di, bra si le i ra, ca sa da, pro fes so ra apo sen ta da,
re si den te e do mi ci li a da à Rua Dr. Mel lo Pe i xo to, nº
156, por ta do ra da Car te i ra de Iden ti da de RG nº
3.160.534 e CIC nº 077.879.788/05-MF.; Te sou re i ro:
Be ne di to Apa re ci do Do ni ze ti San tos, bra si le i ro, ca sa -
do, fun ci o ná rio da CPFL, re si den te e do mi ci li a do à
Rua Na po leão Artu si, nº 118 – Jd. Mo rum bi, por ta dor
da Car te i ra de Iden ti da de RG nº 7.821.143-SSP/SP e
CIC nº 030.333.308/19-MF.; Di re tor de Cul tu ra e Jor -
na lis mo: Dr. José Blot ta Jú ni or, bra si le i ro, vi ú vo, ad vo -
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ga do e jor na lis ta, re si den te e do mi ci li a do à Rua Pe.
Gu e des, nº 351, por ta dor da Car te i ra de Iden ti da de
RG nº 433.579-SSP/SP e CIC nº 29.368.108/25-MF.;
Di re tor de Pro du ção e Pro gra ma ção: Pe dro Sér gio
Ron co, bra si le i ro, se pa ra do ju di ci al men te, co mer ci an -
te, re si den te e do mi ci li a do à Rua Dr. Pi ra já da Sil va, nº
768, por ta dor da Car te i ra de Iden ti da de RG nº
3.657.065-SSP/SP e CIC nº 698.289.468/15-MF.; Di -
re tor de Téc ni ca de Au dio e Ví deo: Gil ber to Go mes,
bra si le i ro, ca sa do, co mer ci an te e ele tri cis ta, re si den te 
e do mi ci li a do à Rua Vi cen te Lu ca to, nº 55 – Jd. Mo -
rum bi, por ta dor da Car te i ra de Iden ti da de RG nº
5.596.875-SSP/SP e CIC nº 745.808.508/82-MF.; Di -
re tor Co mer ci al: Fá bio José Ai e lo, bra si le i ro, sol te i ro,
agri cul tor, re si den te e do mi ci li a do à Av. Afon so Ce les -
ti no, nº 105 – Jd. Cen te ná rio, por ta dor da Car te i ra de
Iden ti da de RG nº 21.385.207-SSP/SP e CIC nº
171.544.158/35-MF.; Di re to res So ci a is: A) Dr. Cid nei
Car los Cân di do, bra si le i ro, ca sa do, ad vo ga do, re si -
den te e do mi ci li a do à Rua Dr. Pi ra já da Sil va, nº 697,
por ta dor da Car te i ra de iden ti da de RG nº
4.114.066-SSP/SP e CIC nº 57.024.538/91-MF.; B)
Síl vio So a res da Sil va, bra si le i ro, ca sa do, fun ci o ná rio
pú bli co mu ni ci pal, re si den te e do mi ci li a do à Rua Jor -
na lis ta Se bas tião Ma ce do, nº 515, por ta dor da Car te i -
ra de Iden ti da de RG nº 13.013.287-SSP/SP e CIC nº
011.496.588/94-MF.; C) João Ba tis ta Fra ga, bra si le i -
ro, ope rá rio, ca sa do, re si den te e do mi ci li a do à Rua
Ma no el Ga yo so, nº 171 – Jd. Cen te ná rio, por ta dor da
Car te i ra de Iden ti da de RG nº 20.523.740-SSP/SP e
CIC nº 101.261.798/08-MF.; D) Be a triz Apa re ci da de
Fre i tas Gu er re i ro, bra si le i ra, ca sa da, do lar, re si den te
e do mi ci li a da à Rua Do na to Jor ge, nº 1228 – Jd. Mo -
rum bi, por ta do ra da Car te i ra de Iden ti da de RG nº
7.142.746-SSP/SP e CIC nº 841.586.628/34-MF.; E)
Ju li e ta Mas tran to nio, bra si le i ra, sol te i ra, pro fes so ra
apo sen ta da, re si den te e do mi ci li a da à Rua Pe. Gu e -
des nº 652, por ta do ra da Car te i ra de Iden ti da de RG
nº l.425.419-SSP/SP e CIC nº 020.682.228/68-MF.
Em se gui da, fo ram in di ca dos os no mes de três pes -
so as da Co mu ni da de para exer cer fun ções jun to à Di -
re to ria de Pro du ção e Pro gra ma ção, nos ter mos do §
2º, do ar ti go 11 dos Esta tu tos So ci a is: 1) Dr. Ruy Már -
cio Qu in te la, bra si le i ro, ca sa do, mé di co, re si den te e
do mi ci li a do à Rua Ja nuá rio Ba tis ta, nº 292, por ta dor
da Car te i ra de Iden ti da de RG; nº 4.709.244-SSP/SP
e CIC nº 782.209.988/49-MF.; 2) Ro ber to Apa re ci do
Go mes, bra si le i ro, ca sa do, co mer ci an te e Ba cha rel em 
Di re i to, re si den te e do mi ci li a do à Rua Ma no el San -
ches, nº 52, por ta dor da Car te i ra de Iden ti da de RG nº
1l.807.410-SSP/SP e CIC nº 26.600.428/88-MF.; 3)
Cé sar Tor re zan Neto, bra si le i ro, sol te i ro, co mer ci an te, 

re si den te e do mi ci li a do à Rua Dr. Pi ra já da Sil va, nº
88, por ta dor da Car te i ra de Iden ti da de RG nº
7.820.450-SSP/SP e CIC nº 746.712.438/49-MF. Em
se gui da, foi Ele i ta por Una ni mi da de e Acla ma ção a
úni ca Cha pa apre sen ta da, bem como fo ram Empos -
sa dos nos res pec ti vos car gos to dos os mem bros ele i -
tos, fi can do ci en tes das res pec ti vas atri bu i ções es ta -
tu tá ri as. Fi nal men te o Pre si den te re a fir mou que to das 
as fun ções se rão exer ci das a tí tu lo gra tu i to, de ter mi -
nan do que fos sem to ma das as pro vi dên ci as ad mi nis -
tra ti vas para ofi ci a li za ção da Asso ci a ção. Agra de ceu
a pre sen ça de to dos, aben ço an do-os em nome de
Deus, de cla ran do en cer ra dos os tra ba lhos. Do que
para cons tar, la vrei a pre sen te ata, a qual, lida e acha -
da con for me vai de vi da men te as si na da. Eu, (a) Iva nil
Te re si nha de Arru da Cân di do, que a la vrei e subs cre -
vi. (a) Pe. João Fran cis co Tro vi lho Mo ra les, Ne i de Te -
re si nha Pa lo ne, Hugo Si egl Neto, João Mas ca ro, Car -
los Mat he us, Ma ria Izil di nha Sil va Leme de Go doy,
Mar le ne Va rel la Ga lhar di, Be ne di to Apa re ci do, Do ni -
ze te San tos, José Blot ta Jú ni or, Pe dro Sér gio Ron co,
Gil ber to Go mes, Fá bio José Ai e lo, Cid nei Car los Cân -
di do, Síl vio So a res da Sil va, João Ba tis ta Fra ga, Be a -
triz Apa re ci da de Fre i tas Gu er re i ro, Ju li e ta Mas tran to -
nio, Ruy Már cio Qu in te la, Ro ber to Go mes e Cé sar
Tor re zan Neto.

Con fe re com o ori gi nal.
Rib. Bo ni to, 24/agos to/1997.
Pe. João F. T. Mo ra les
Pre si den te

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2001
(Nº 675/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a ges tão da Área de
Pro te ção Ambi en tal (APA) Je ri co a co a ra,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:
Art. 1º Esta lei trans fe re a ges tão da Área de

Pro te ção Ambi en tal (APA) Je ri co a co a ra, lo ca li za da
nos Mu ni cí pi os de Ji jo ca de Je ri co a co a ra e Cruz e
cri a da pelo De cre to nº 90.379, de 29 de ou tu bro de
1984, para o Esta do do Ce a rá, nos ter mos que es pe -
ci fi ca.

Art. 2º Fica o Esta do do Ce a rá res pon sá vel pela
ges tão da APA Je ri co a co a ra.

§ 1º Inclu em-se nas ati vi da des de ges tão, para
os efe i tos des ta lei, a ad mi nis tra ção, o cus te io, a fis ca -
li za ção e a apli ca ção de san ções ad mi nis tra ti vas.
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§ 2º O Esta do do Ce a rá de sig na rá o ór gão es -
ta du al com pe ten te para a exe cu ção do dis pos to no
ca put.

§ 3º o ór gão de que tra ta o § 2º po de rá fir mar
con vê ni os com en ti da des pú bli cas ou pri va das com
vis tas no cum pri men to de suas atri bu i ções.

Art.  3º  A APA Je ri co a co a ra tem por ob je ti vo pro -
te ger e pre ser var:

I – os ecos sis te mas de pra i as, man gues e res -
tin gas;

II – as du nas;
III – as for ma ções ge o ló gi cas de gran de po ten -

ci al pa i sa gís ti co e ci en tí fi co;
IV – a bi o di ver si da de lo cal.
Art. 4º A APA Je ri co a co a ra tem a se guin te de li -

mi ta ção ge o grá fi ca: par tin do do pon to P-00 de co or -
de na das ge o grá fi cas la ti tu de 2º50’15" sul e lon gi tu de
40º34’00" oes te si tu a do na foz do Ri a cho do Bal se i ro,
na Bar ra do Gu riu, se gue a mon tan te pela mar gem
es quer da do re fe ri do ri a cho até a con fluên cia com a
La goa do Ca ra pe ba onde está lo ca li za do o P-01 de
co or de na das ge o grá fi cas la ti tu de 2º50’20" sul e lon gi -
tu de 40º32’50" oes te; des te pon to se gue 76º rumo SE 
a dis tân cia apro xi ma da de 3.450m até o alto da Tes ta
Bran ca onde está lo ca li za do o P-02 de co or de na das
ge o grá fi cas la ti tu de 2º50’45" sul e lon gi tu de
40º31’10" oes te; des te pon to se gue com 85º rumo SE
à dis tân cia apro xi ma da de 2.l00m até a pon ta sul da
La goa Gran de onde está lo ca li za do o pon to P-03 de
co or de na das ge o grá fi cas la ti tu de 2º50’50" sul e lon gi -
tu de 40º29’50" oes te; des te pon to se gue com 78º
rumo NE à dis tân cia apro xi ma da de 4.950m até o
pon to P-04 de co or de na das ge o grá fi cas la ti tu de
2º50’20" sul e lon gi tu de 40º27’15" oes te lo ca li za do no 
nor te da La goa Gi jo ca; des te pon to se gue com 79º
rumo NE à dis tân cia apro xi ma da de 4.300m até o
pon to P-05 de co or de na das ge o grá fi cas la ti tu de
2º49’55" sul e lon gi tu de 40º25’00" oes te; des te pon to
se gue com 29º rumo NO à dis tân cia apro xi ma da de
2.700m até a pra ia do Des ter ro onde está lo ca li za do o 
pon to P-06 de co or de na das ge o grá fi cas la ti tu de
2º48’40" sul e lon gi tu de 40º25’45" oes te; des te pon to
se gue rumo oes te pela li nha cos te i ra con tor nan do o
con ti nen te à dis tân cia apro xi ma da de 21Km até en -
con trar o pon to P-00 mar co ini ci al des ta des cri ção.

Art. 5º Na ges tão da APA Je ri co a co a ra se rão
ado ta das as se guin tes me di das:

I – zo ne a men to, que in di que em cada zona os
em pre en di men tos e ati vi da des que po de rão ser im -
plan ta dos, bem como as res pec ti vas res tri ções e pro i -
bi ções, a ser ela bo ra do pelo ór gão de que tra ta o § 2º

do art. 2º e apro va do pelo ór gão co le gi a do es ta du al
in te gran te do Sis te ma Na ci o nal do Meio Ambi en te;

II – uti li za ção de ins tru men tos le ga is e de in cen -
ti vos fi nan ce i ros go ver na men ta is, para as se gu rar a
pro te ção de zona de vida sil ves tre, o uso ra ci o nal do
solo e a apli ca ção de ou tras me di das re fe ren tes à sal -
va guar da dos re cur sos am bi en ta is, sem pre que con -
si de ra das ne ces sá ri as;

III – apli ca ção de me di das le ga is e ad mi nis tra ti -
vas des ti na das a im pe dir ou evi tar o exer cí cio de ati -
vi da des ca u sa do ras de po lu i ção ou de gra da ção an -
bi en tal;

IV – im plan ta ção de um pro gra ma per ma nen te
de edu ca ção am bi en tal.

Art. 6º Nas áre as ur ba nas, o pla no di re tor pre vis -
to no art. 182 da Cons ti tu i ção Fe de ral e a le gis la ção
dele de ri va da de ve rão pre ver, no mí ni mo, as res tri -
ções e pro i bi ções cons tan tes do zo ne a men to da APA.

Art. 7º Po de rão ser pro i bi dos ou res trin gi dos na
APA Je ri co a co a ra, ou em suas zo nas, por meio do zo -
ne a men to:

I – o uso de ve í cu los au to mo to res;
II – a cons tru ção, a am pli a ção ou a re for ma de

edi fi ca ções para qua is quer fi na li da des;
III – o par ce la men to do solo ur ba no;
IV – a mo vi men ta ção de ter ra;
V – a re ti ra da de are ia, ar gi la ou qual quer tipo de 

subs tân cia mi ne ral;
VI – o uso de agro tó xi cos;
VII – as ati vi da des de re cre a ção po ten ci al men te 

ca u sa do ras de po lu i ção ou de de gra da ção am bi en tal, 
ou que pos sam vir a ca u sar mo di fi ca ção da pa i sa gem 
lo cal;

VIII – a ins ta la ção, a am pli a ção e o fun ci o na -
men to de ati vi da des eco nô mi cas ou em pre en di men -
tos po ten ci al men te ca u sa do res de po lu i ção ou de de -
gra da ção am bi en tal, ou que pos sam vir a ca u sar mo -
di fi ca ção da pa i sa gem lo cal.

Art. 8º O zo ne a men to es ta be le ce rá zo nas de
vida sil ves tre des ti na das, pri o ri ta ri a men te, à sal va -
guar da da bi o ta, abran gen do as for ma ções de du nas,
os la gos e la go as, os man gue za is, a for ma ção ge o ló -
gi ca de no mi na da “ser ro te” e as Áre as de Pre ser va ção 
Per ma nen te de que tra ta o art. 18 da Lei nº 6.938, de
31 de agos to de 1981.

Pa rá gra fo úni co. Nas zo nas de vida sil ves tre,
não será per mi ti da a cons tru ção de edi fi ca ções, ex ce -
to as des ti na das à pes qui sa e ao con tro le am bi en tal.

Art. 9º O li cen ci a men to am bi en tal na APA de
Je ri co a co a ra será re a li za do pelo ór gão de que tra ta
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o § 2º do art. 2º, sem pre ju í zo das li cen ças exi gí ve is
pelo po der pú bli co mu ni ci pal.

Pa rá gra fo úni co. A li cen ça am bi en tal para par ce -
la men to do solo ur ba no de pen de rá de apro va ção de
es tu do pré vio de im pac to am bi en tal.

Art. 10. O ór gão de que tra ta o § 2º do art. 2º é
res pon sá vel, no que res pe i ta a im pac to am bi en tal na
APA Je ri co a co a ra, pela fis ca li za ção dos ser vi ços pú -
bli cos de abas te ci men to d’água, co le ta e tra ta men to
de es go tos, e co le ta e dis po si ção fi nal de re sí du os só -
li dos.

Art. 11. Sem pre ju í zo das san ções pe na is e da
obri ga ção de re pa rar o dano am bi en tal, as ações ou
omis sões que vi o lem as nor mas de fun ci o na men to da 
APA Je ri co a co a ra se rão pu ni das com as san ções pre -
vis tas na lei que dis po nha so bre a po lí ti ca es ta du al de 
meio am bi en te.

Art. 12. Os in ves ti men tos, pú bli cos e pri va dos, e
a Con ces são de fi nan ci a men tos e in cen ti vos da
Admi nis tra ção Pú bli ca des ti na dos à área da APA Je ri -
co a co a ra com pa ti bi li zar-se-ão com as dis po si ções
des ta lei e com o zo ne a men to de que tra ta o in ci so 1
do art. 5º.

Art. 13. O ór gão es ta du al res pon sá vel pela ges -
tão da APA Je ri co a co a ra re a li za rá e im plan ta rá o zo -
ne a men to de que tra ta o in ci so I do art. 5º em cen to e
oi ten ta dias após a trans fe rên cia da ges tão fe de ral da
APA para a ges tão es ta du al.

Art. 14. Em oi ten ta dias após a trans fe rên cia da
ges tão fe de ral da APA para a ges tão es ta du al, o Go -
ver no do Es ta do do Ce a rá im plan ta rá o Con se lho
Ges tor da APA, sen do as se gu ra da a par ti ci pa ção da
so ci e da de ci vil, em ca rá ter pa ri tá rio, nes te con se lho.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor em qua ren ta e
cin co dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 675, DE 1999

Dis põe so bre a ges tão da Area de
Pro du ção Ambi en tal (APA) Je ri co a co a ra,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei trans fe re a ges tão da Área de

Pro te ção (APA) Je ri co a co a ra; lo ca li za da nos mu ni cí -
pi os de Ji jo ca de Je ri co a co a ra e Cruz e cri a da pelo
De cre to nº 90.379, de 29 de ou tu bro de 1984, para o
Po der Exe cu ti vo do Esta do do Ce a rá, nos ter mos que
es pe ci fi ca.

Art. 2º Fica o Po der Exe cu ti vo do Esta do do Ce a -
rá res pon sá vel pela ges tão da APA Je ri co a co a ra.

§ 1º Inclu em-se nas ati vi da des de ges tão, para
os efe i tos des ta lei, a ad mi nis tra ção, o cus te io, a fis ca -
li za ção e apli ca ção de san ções ad mi nis tra ti vas.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo do Esta do do Ce a rá de -
sig na rá o ór gão es ta du al com pe ten te pela exe cu ção
do dis pos to no ca put.

§ 3º O ór gão de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or
po de rá fir mar con vê ni os com en ti da des pú bli cas ou pri -
va das com vis tas ao cum pri men to de suas atri bu i ções.

Art. 3º A APA Je ri co a co a ra tem por ob je ti vo pro -
te ger e pre ser var:

I – os ecos sis te mas de pra i as, man gues e res -
tin gas;

II – as du nas;
III – as for ma ções ge o ló gi cas de gran de po ten -

ci al pa i sa gís ti co e ci en tí fi co:
IV – a bi o di ver si da de lo cal.
Art. 4º A APA Je ri co a co a ra tem a se guin te de li -

mi ta ção ge o grá fi ca:
par tin do do pon to P-00 de co or de na das ge o grá -

fi cas la ti tu de 2º50’15" sul e lon gi tu de 40º34’00" oes te
si tu a do na foz do Ri a cho do Bal se i ro, na Bar ra do Gu -
riu, se gue a mon tan te pela mar gem es quer da do re fe -
ri do ri a cho até a con fluên cia com a La goa do Ca ra pe -
ba onde está lo ca li za do o P-01 de co or de na das ge o -
grá fi cas la ti tu de 2º50’20" sul e lon gi tu de 40º32’50"
oes te; des te pon to se gue 76º rumo SE a dis tân cia
apro xi ma da de 3.450m até o alto da Tes ta Bran ca
onde está lo ca li za do o P-02 de co or de na das ge o grá -
fi cas la ti tu de 2º50’45"sul e lon gi tu de 40º31’10" oes te;
des te pon to se gue com 85 rumo SE à dis tân cia apro -
xi ma da de 2.100m até a pon ta sul da La goa Gran de
onde está lo ca li za do o pon to P-03 de co or de na das
ge o grá fi cas la ti tu de 2º50’50" sul e lon gi tu de
40º29’50" oes te; des te pon to se gue com 78 rumo NE
a dis tân cia apro xi ma da de 4.950m até o pon to P-04
de co or de na das ge o grá fi cas la ti tu de 2º50’20" sul e
lon gi tu de 40º27’15" oes te lo ca li za do no nor te da La -
goa Gi jo ca; des te pon to se gue com 79º rumo NE a
dis tân cia apro xi ma da de 4.300m até o pon to P-05 de
co or de na das ge o grá fi cas la ti tu de 2º49’55" sul e lon gi -
tu de 40º25’00" Oes te des te pon to se gue com 29º
rumo NO à dis tân cia apro xi ma da de 2.700m até a
pra ia do Des ter ro onde está lo ca li za do o pon to P-06
de co or de na das ge o grá fi cas la ti tu de 2º48’40" sul e
lon gi tu de 40º25’45" oes te: des te pon to se gue rumo
oes te pela li nha cos te i ra con tor nan do o con ti nen te à
dis tân cia apro xi ma da de 21km até en con trar o pon to
P-00 mar co ini ci al des ta des cri ção.

Art. 5º Na ges tão da APA Je ri co a ca ra se rão ado -
ta das as se guin tes me di das:
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I – zo ne a men to, que in di que em cada zona os
em pre en di men tos e ati vi da des que po de rão ser im -
plan ta dos, bem como as res pec ti vas res tri ções e pro i -
bi ções, a ser ela bo ra do pelo ór gão de que tra ta o § 2º
do art.. 2º e apro va do pelo ór gão co le gi a do es ta du al
in te gran te do Sis te ma Na ci o nal do Meio Ambi en te;

II – uti li za ção de! ins tru men tos le ga is e de in -
cen ti vos fi nan ce i ros go ver na men ta is, para as se gu rar
a pro te ção de zona de vida sil ves tre, o uso ra ci o nal do 
solo e a apli ca ção de ou tras me di das re fe ren tes à sal -
va guar da dos re cur sos am bi en ta is, sem pre que con -
si de ra das ne ces sá ri as:

III – apli ca ção de me di das le ga is e ad mi nis tra ti -
vas des ti na das a im pe dir ou evi tar o exer cí cio de ati -
vi da des ca u sa do ras de po lu i ção ou de gra da ção am -
bi en tal;

IV – im plan ta ção de um pro gra ma per ma nen te
de edu ca ção am bi en tal.

Art. 6º Nas áre as ur ba nas, o pla no di re tor pre vis -
to no art.. 182 da Cons ti tu i ção Fe de ral e a le gis la ção
dele de ri va da de ve rão pre ver, no mí ni mo, as res tri -
ções e pro i bi ções cons tan tes do zo ne a men to da APA.

Art. 7º Po de rão ser pro i bi dos ou res trin gi dos na
APÁ Je ri co a co a ra, ou em suas zo nas, por meio do zo -
ne a men to:

I – o uso de ve í cu los au to mo to res;
II – a cons tru ção, a am pli a ção ou a re for ma de

edi fi ca ções para qua is quer fi na li da des;

III – o par ce la men to do solo ur ba no;
IV – a mo vi men ta ção de ter ra;

V – a re ti ra da de are ia, ar gi la ou qual quer tipo de 
subs tân cia mi ne ral;

VI – O uso de agro tó xi cos;
VII – as ati vi da des de re cre a ção po ten ci al men te 

ca u sa do ras de po lu i ção ou de de gra da ção am bi en tal, 
ou que pos sam vir a ca u sar mo di fi ca ção da pa i sa gem 
lo cal;

VIII – a ins ta la ção, a am pli a ção e o fun ci o na -
men to de ati vi da des eco nô mi cas ou em pre en di men -
tos po ten ci al men te ca u sa do res de po lu i ção ou de de -
gra da ção am bi en tal, ou que pos sam vir a ca u sar mo -
di fi ca ção da pa i sa gem lo cal.

Art. 8º O zo ne a men to es ta be le ce rá zo nas de
vida sil ves tre des ti na das, pri o ri ta ri a men te, à sal va -
guar da da bi o ta, abran gen do as for ma ções de du nas,
os la gos e la go as, os man gue za is, a for ma ção ge o ló -
gi ca de no mi na da “ser ro te” e as Áre as de Pre ser va ção 
Per ma nen te de que tra ta o art.. 18 da Lei nº 6.938, de
31 de agos to de 1981.

Pa rá gra fo úni co. Nas zo nas de vida sil ves tre,
não será per mi ti da a cons tru ção de edi fi ca ções, ex ce -
to as des ti na das à pes qui sa e ao con tro le am bi en tal.

Art. 9º o li cen ci a men to am bi en tal na APÁ de Je -
ri co a co a ra será re a li za do pelo ór gão de que tra ta o §
2º do art.. 2º, sem pre ju í zo das li cen ças ed gí ve is pelo
po der pú bi co mu ni ci pal.

Pa rá gra fo úni co. A li cen ça am bi en tal para íle gi -
vel de pen de rá de apro va ção de es tu do pré vio de im -
pac to am bi en tal

Art. 10. O ór gão de tra ta o § 2º do art.. 2º é res -
pon sá vel, no que res pe i ta a im pac to am bi en tal na
APÁ Je ri co a ca ra, pela fis ca li za ção dos ser vi ços pú -
bli cos de abas te ci men to d’água, co le ta e tra ta men to
de es go tos, e co le ta e dis po si ção fi nal de re sí du os só -
li dos.

Art. 11. Sem pre ju í zo das san ções pe na is e da
obri ga ção de re pa rar o dano am bi en tal, as ações de
omis sões que vi o lem, as nor mas de fun ci o na men to
da APA Je ri co a co a ra se rão pu ni das com as san ções’
pre vis tas na lei que dis po nha so bre a po lí ti ca es ta du al 
de meio am bi en te.

Art. 12. Os in ves ti men tos, pú bli cos e pri va dos, a
con ces são de fi nan ci a men tos e in cen ti vos da Admi nis -
tra ção Pú bli ca des ti na dos à área da APÁ Je ri co a co a ra
com pa ti bi li zar-se-ão com as dis po si ções des ta lei e com
o zo ne a men to de que tra ta o in ci so I do art. 5º.

Art. 13. Esta lei en tra em vi gor em qua ren ta e
cin co dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Cri a da pelo De cre to nº 90.379, de 29 de ou tu bro
de 1984, a Área de Pro te ção Ambi en tal de Je ri co a co -
a ra, si tu a da in te gral men te nos Mu ni cí pi os de Ji jo ca
de Je ri co a co a ra e Cruz, am bos no Esta do do Ce a rá,
foi ini ci al men te ad mi nis tra da pela en tão Se cre ta ria
Espe ci al do Meio Ambi en te – SEMA, e, no pe río do
1989/90, por meio de con vê nio, pela Se cre ta ria Esta -
du al do Meio Ambi en te do Ce a rá – SEMACE. Des de
1991, a APA vem sen do ge ren ci a da com base em ins -
tru ções nor ma ti vas edi ta das pelo 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, o que pre ju di ca so bre ma ne i ra a efi -
ciên cia de sua ges tão.

Um dos prin ci pa is pro ble mas hoje ve ri fi ca dos
de cor re do fato do Iba ma não pos su ir os re cur sos e a
es tru tu ra ins ti tu ci o nal para do tar a Vila de Je ri co a co a -
ra de con di ções mí ni mas de ha bi ta bi li da de, como
ener gia, água, co mu ni ca ções, sa ú de, edu ca ção, se -
gu ran ça e trans por te, en tre ou tras, in vi a bi li zan do-se o 
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aces so da co mu ni da de a ele men tos bá si cos da ci da -
da nia.

A Su pe rin ten dên cia Esta du al do Iba ma se quer
pos sui au to no mia ad mi nis tra ti va ple na para li cen ci ar
obras ou ati vi da des de in fra-es tru tu ra na APA, o que
faz com que te nham que ser en ca mi nha dos a Bra sí lia
vá ri os pro ces sos. Tal fato gera pro ces sos de li cen ci a -
men to de ma si a da men te lon gos, pre ju di can do a to -
dos. Não raro, em vir tu de des se pro ble ma, re ca em
so bre a ad mi nis tra ção es ta du al acu sa ções de omis -
são ou des ca so em re la ção à po pu la ção lo cal.

Je ri co a co a ra, pe las suas be le zas cê ni cas ím pa -
res, tem-se tor na do o mais im por tan te cen tro de atra -
ção tu rís ti ca do Esta do do Ce a rá, em bo ra de i xe mu i to
a de se jar em ter mos de in fra-es tru tu ra. Essa la cu na
so men te pode ser sa na da por meio da ação go ver na -
men tal de uma es fe ra de po der mais pró xi ma dos pro -
ble ma, ou seja, o Esta do do Ce a rá. Do pe río do em
que a Se ma ce ad mi nis trou a APA, data toda a in -
fra-es tru tu ra exis ten te atu al men te na Uni da de de
Con ser va ção.

O in te res se do Esta do do Ce a rá em as su mir a
ges tão da APA Je ri co a co a ra é evi den te. Mes mo com
a Uni da de de Con ser va ção sen do ad mi nis tra da pelo
Iba ma, o go ver no es ta du al tem cons tan te men te bus -
ca do ti rar a área do aban do no, seja me di an te a in clu -
são da mes ma em pro gra mas como o Prourb e o Pro -
de tur, seja pela ins ta la ção de in fra-es tru tu ra como a
rede de ener gia elé tri ca sub ter râ nea.

Enten de mos que ao Iba ma deve ca ber a ges tão, 
es sen ci al men te, das Áre as de Pro te ção Ambi en tal
que abran jam em sua de li mi ta ção mais de uma Uni -
da de da Fe de ra ção, como, por exem plo, as APA de
Ibi a pa ba, da Cha pa da do Ara rí pe e do Del ta do Par -
na í ba.

Pe los mo ti vos ex pos tos, apre sen ta mos a pre -
sen te pro pos ta de trans fe rên cia da ges tão da APA Je -
ri co a co a ra para o Esta do do Ce a rá, me di da que as se -
gu ra rá àque la por ção do ter ri tó rio ce a ren se uma ação 
go ver na men tal mais efi ci en te no con tro le am bi en tal
e, tam bém, o res ga te da ple na ci da da nia da co mu ni -
da de lo cal.

Di an te da im por tân cia da ma té ria, con ta mos
com o ple no apo io de nos sos ilus tres Pa res na apro -
va ção do pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 20 de abril de 1999. – De pu -
ta do Adol fo Ma ri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do
Meio Ambi en te, seus fins e me ca nis mos
de for mu la ção e apli ca ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Dos Instru men tos da Po lí ti ca
Na ci o nal do Meio Ambi en te

....................................................................................
Art. 18. São trans for ma das em re ser vas ou es ta -

ções eco ló gi cas, sob a res pon sa bi li da de do Iba ma,
as flo res tas e as de ma is for mas de ve ge ta ção na tu ral
de pre ser va ção per ma nen te, re la ci o na das no art. 2º
da Lei nº 4.771, de 15 de se tem bro de 1965 – Có di go
flo res tal, e os pou sos das aves de ar ri ba ção pro te gi -
das por con vê ni os, acor dos ou tra ta dos as si na dos
pelo Bra sil com ou tras na ções.

Pa rá gra fo úni co. As pes so as fí si cas ou ju rí di cas
que, de qual quer modo, de gra da rem re ser vas ou es -
ta ções eco ló gi cas, bem como ou tras áre as de cla ra -
das como de re le van te in te res se eco ló gi co, es tão su -
je i tas às pe na li da des pre vis tas no art. l4 des ta lei.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 90.379
DE 29 DE OUTUBRO DE 1984

Dis põe so bre a im plan ta ção de Área 
de Pro te ção Ambi en tal no Mu ni cí pio de
Aca raú, no Esta do do Ce a rá, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.)

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) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 59, de 2001, lido an te ri or men te, tra -
mi ta rá com pra zo de ter mi na do de 45 dias, nos ter mos 
do art. 223, §1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do
com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de rá 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 re ce beu a Men sa gem nº 108, de 2001 (nº 318/2001,
na ori gem), de 9 do cor ren te, pela qual o Pre si den te
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da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a con -
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor
equi va len te a até cen to e cin qüen ta mi lhões de dó la -
res nor te-ame ri ca nos, de prin ci pal, en tre o Ban co do
Nor des te do Bra sil S/A e o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID, com ga ran tia da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, des ti na da ao fi nan ci a men to par -
ci al do Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos para Pe -
que nas e Mé di as Empre sas – PEM.

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 os Avi sos nºs 2-CN e 69, de 2001
(nºs 248 e 249/2001, na ori gem), de 30 de mar ço úl ti -
mo, do Tri bu nal de Con tas da União, 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 exer cí cio de 2000.

O Avi so nº 2-CN, de 2001, vai à Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, e o
de nº 69, de 2001, 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 Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Ofí -
cio nº S/9, de 2001 (nº 24/2001, na ori gem), de 10 do
cor ren te, en ca mi nhan do, para os fins pre vis tos no
art. 52, i n ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia da Lei 
Esta du al nº 5.466, de 26 de se tem bro de 1991, do
Esta do da Pa ra í ba, do Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral 
da Re pú bli ca, da ver são do re gis tro ta qui grá fi co do
jul ga men to, da cer ti dão de trân si to em jul ga do e do
acór dão pro fe ri do por aque la Cor te, nos au tos do Ha -
be as Cor pus nº 71713, que de cla rou a in cons ti tu ci o -
na li da de do art. 59 da re fe ri da lei es ta du al (com pe tên -
cia dos ju i za dos es pe ci a is de pe que nas ca u sas).

O ex pe di en te vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor João Alber to
Sou za por vin te mi nu tos.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs

e Srs. Se na do res, hoje, o cri me or ga ni za do cons ti tui
um dos prin ci pa is pro ble mas da con vi vên cia hu ma na
e uma das es tru tu ras que mais pre ju í zos oca si o nam à 
co le ti vi da de na ci o nal. Nos úl ti mos tem pos, vi o lên cia,
cor rup ção, or ga ni za ção cri mi no sa e Esta do im po ten -
te têm sido os in gre di en tes co ti di a nos a pre en cher es -
pa ços na Impren sa e ocu par o tem po nas con ver sas
de to dos. A so ci e da de vive um Esta do de con fli to per -

ma nen te que po de ria mu i to bem ser sin te ti za da na
”guer ra to tal de to dos con tra to dos“.

O medo, ali a do à fal ta de con fi an ça nas ins ti tu i -
ções en car re ga das da or dem, atin giu um pa ta mar de
qua se pa to lo gia pú bli ca. De con se qüên cia, as sis te-se 
a uma ver da de i ra cor ri da aos mais di ver sos me ca nis -
mos e equi pa men tos de de fe sa pri va da. São re si dên -
ci as cer ca das de al tos mu ros e equi pa das com ins tru -
men tos de alar me tec no lo gi ca men te re fi na dos. Cães
ra i vo sos e pos san tes ron dam no i te e dia pá ti os re ser -
va dos. Mul ti pli cam-se as em pre sas par ti cu la res de
se gu ran ça. Au men tam-se efe ti vos, so fis ti cam-se ar -
ma men tos e apri mo ram-se es tra té gi as.

Por sua vez, as ins ti tu i ções pú bli cas en xo va lha -
das pela pre sen ça de des vi os nos seus qua dros e na
sua prá ti ca, des vi os ma te ri a li za dos na ex tor são, na
con tra ven ção, no ar bí trio, na mal ver sa ção, na in ter -
pre ta ção de má nota da lei, no uso de car gos pú bli cos
em pro ve i to pró prio e no cri me. São ins ti tu i ção ma -
chu ca das por que sem cre di bi li da de, vis tas como ni -
chos bem es tru tu ra dos de cor rup ção e de aco ber ta -
men to. E, no fim da li nha, a po pu la ção mi ú da, a gran -
de ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra, sem re cur sos
para se au to de fen der, trans for ma da em ví ti ma, pa -
gan do com a vida ou abar ro tan do as pri sões.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, em re la -
ção ao cri me or ga ni za do, fala-se hoje em pro ces so de 
”co lom bi a ni za ção“ do Bra sil. O Esta do não tem de -
mons tra do efi cá cia ao com ba te, e a opi nião pú bli ca
des crê de sua ca pa ci da de de agir de for ma com pe -
ten te e tem pes ti va. Não fal tam afir ma ções de que a
au to ri da de do Esta do foi subs ti tu í da pela dos tra fi can -
tes ou pela da or ga ni za ção dos cri mi no sos.

De fato, a ati vi da de, a or ga ni za ção, a ins tru men -
ta li za ção dos ban di dos ul tra pas sa ram as fron te i ras
do sim ples caso de po lí cia para as so ma rem como re -
a is ame a ças as ins ti tu i ções. Assis te-se ao de pri men -
te qua dro de uma or ga ni za ção cri mi no sa po ten ci a li -
za da por ar ma men tos mo der nos, en quan to que a for -
ça pú bli ca, dis pon do ape nas de ins tru men tos ul tra -
pas sa dos, de sem pe nha um pa pel me dío cre, não raro
ri sí vel. 

Na área do Ju di ciá rio, o País con vi ve com o ar -
ca bou ço vi ci a do de leis e de cul tu ra, ri go ro so com de -
li tos me no res, mas com pre en si vo, le ni en te, ro ce i ro e
le ga lis ta quan do se tra ta de gran des fal ca tru as pra ti -
ca das pe los que dis põem de me i os e es per te za para
pas se ar na área do so fis ma e das bre chas le ga is em
que tran si tam, com de sen vol tu ra, a cor rup ção e a im -
pu ni da de.
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Não res ta dú vi da de que tan ta vi o lên cia, tan ta
cor rup ção, tan tos re cur sos pú bli cos des vi a dos li -
gam-se à in ca pa ci da de do Go ver no de com ba ter o
cri me e a im pu ni da de dos cri mi no sos e dos cor rup tos. 
So men te uma von ta de po lí ti ca for te e de ter mi na da
ob te rá su ces so no com ba te ao cri me or ga ni za do no
Bra sil.

A si tu a ção do Esta do em pe río do re cen te da
His tó ria na ci o nal de mons tra que, quan do exis te de -
ter mi na ção, a efi cá cia se con cre ti za. Re fi ro-me à
atu a ção da for ça de se gu ran ça du ran te o re gi me mi li -
tar. Nin guém dos as sim cha ma dos ele men tos sub ver -
si vos con se guiu vi ver em clan des ti ni da de com se gu -
ran ça. Fo ram ví ti mas exem pla res da von ta de do Esta -
do de en tão o Ca pi tão La mar ca, Ma rig he la e ou tros.
To dos fo ram lo ca li za dos e do mi na dos, co lo ca dos na
pri são ou mor tos.

A de ter mi na ção e a von ta de po lí ti ca de vem
abran ger tam bém uma ação mais con cre ta do cam po
do sa ne a men to ins ti tu ci o nal. To dos sa be mos dos es -
cân da los des co ber tos e am pla men te de ba ti dos pe los 
me i os de co mu ni ca ção so ci al e pela so ci e da de nos
tem pos re cen tes. Há pro ble mas no âm bi to dos três
Po de res.

No meu Esta do do Ma ra nhão, há de pu ta dos
pre sos. Há pre fe i tos pro ces sa dos. Há pre fe i tos no po -
der e li ga dos ao cri me or ga ni za do e à cor rup ção. Há
ju í zes e pro mo to res cor rup tos ou fa cil men te aber tos à 
cor rup ção, co ni ven tes ou me dro sos, dis cri ci o ná ri os e
in jus tos. Há po li ci a is que ex tor quem. Re cen te men te,
o ilus tre Se na dor Ro meu Tuma vi si tou o Ma ra nhão e
ana li sou o pro ble ma lá exis ten te. Po rém, de pou co va -
lem a com pe tên cia e a se ri e da de do Se na dor sem a
efi cá cia de me di das pre ven ti vas. Sem a in ter ve niên -
cia de ci si va do Go ver no Fe de ral, pou co ca mi nho po -
de rá ser fe i to, até por que à vi o lên cia, ao cri me e à cor -
rup ção ne nhu ma re gião do País está imu ne. 

O que eu jul go mais gra ve e me re ce dor de in ter -
ven ção con vin cen te é a pro mis cu i da de, que, em que
mu i tos ca sos, se cons ti tu iu den tro das pró pri as ins ti -
tu i ções, cri an do-se es que mas de atu a ção par ti ci pa ti -
va de ho mens pú bli cos sin to ni za dos com os ban di -
dos, ou de ho mens pú bli cos cuja ori gem são os rin -
cões das con tra ven ção. O re sul ta do de toda essa
mon ta gem é o con lu io en tre o cri me ati vo e o pas si vo,
en tre a cor rup ção ati va e a pas si va, en tre a ini ci a ti va e 
a ace i ta ção muda, iner me, mas in te res sa da e opor tu -
nis ta. 

É de sa len ta do ra e ao mes mo tem po ób via a afir -
ma ção do Ge ne ral Alber to Car do so, Mi nis tro-Che fe
do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên -

cia da Re pú bli ca, de que ”o cri me está mu i to mais or -
ga ni za do do que o Esta do“. O cri me or ga ni za-se com
efi ciên cia, por que tem von ta de e não se amar ra em
bu ro cra ci as. ”Já o Esta do“  afir ma o Mi nis tro Cos ta Le -
i te, Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça  ”não
con se guiu se or ga ni zar por ca u sa da bu ro cra cia,
além da bri ga po lí ti ca“.

No mun do, há exem plos de pa í ses que tam bém
vi nham sen do pre ju di ca dos pela cri mi na li da de e pela
cor rup ção, mas que, de ter mi na dos e exi gi dos, re a gi -
ram com pro fi ciên cia. Cito, por exem plo, a Itá lia, que
tem con se gui do des ven dar e cor ri gir seus pro ble mas, 
por meio de so lu ções exem pla res e efi ca zes, con tro -
lan do a má fia e to das as suas qua li fi ca ções.

No Po der Le gis la ti vo, por sua vez, mu i to fre -
qüen te men te su ce dem-se in ter mi ná ve is dis cus sões
para a cons ti tu i ção de co mis sões par la men ta res de
in qué ri to, com a fi na li da de de de tec tar onde o go ver -
no se omi tiu, onde o go ver no não atu ou. A ex pe riên cia 
nos en si na que as CPIs são ge ral men te pró di gas em
pi ro tec nia, mas dé be is quan to aos efe i tos cor re ti vos
da re a li da de ata ca da. Uma CPI pode ser ne ces sá ria,
mas, até hoje, ne nhu ma se pro lon gou no tem po com
efe i tos le ga is du ra dou ros e com re sul ta dos efe ti vos
con tra os des vi os. Essen ci a is, sim; são es tru tu ras le -
ga is áge is, pre ven ti vas, efi ci en tes e pros pec ti vas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos sa -
be mos por onde cir cu lam os la drões de car ros, os
con tra ban dis tas e os tra fi can tes de dro gas. Co nhe -
cem-se as for mas uti li za das para su per fa tu rar o cus to
das obras pú bli cas, para so ne gar im pos tos, para con -
ce ber e de cla rar fa lên ci as fra u du len tas. Co nhe -
cem-se o ca mi nho, as fen das e os so fis mas da cor -
rup ção. Nin guém ig no ra com que fa ci li da de os ban -
cos fa ci li tam a la va gem de di nhe i ro. No en tan to,
tem-se a im pres são de que o País vive um es ta do de
imo bi li da de, de con va les cen ça do lo ro sa, cho ca do
di an te de um ci clo ne in do má vel e agin do ape nas por
es pas mos. Uma pe ri go sa le tar gia que agra va os pro -
ble mas e en ro bus te ce as or ga ni za ções mal sãs. 

O cri me, te nha ele o ma tiz que ti ver, com ba te-se 
com a re pres são. A pri são não pode ser se pul tu ra dos 
di re i tos hu ma nos, não pode ser lu gar de ar bí trio, não
pode ser um de pó si to de se res ig no ran tes e es far ra -
pa dos, mas tam bém não pode trans for mar-se em pal -
co para ho lo fo tes, nem em lu gar bom para fi car. A pri -
são deve cons ti tu ir-se par te do jogo para quem faz
op ção de agir con tra os in te res ses da co le ti vi da de,
bem como no con fis co dos bens sur ru pi a dos da mes -
ma co le ti vi da de.
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A ta re fa de dar con cre tu de atu a li za da a um tal
pa no ra ma é do Esta do. A idéia da co mu ni da de po lí ti -
ca, da po lis gre ga ao Esta do mo der no, con for me afir -
ma Nor ber to Bob bio, está es tre i ta men te li ga da à idéia 
de uma to ta li da de que man tém uni das par tes que, de
ou tra for ma, es ta ri am em per pé tuo con fli to en tre si.

O que as se gu ra a uni da de e o bem-es tar do
todo é a lei bem con ce bi da e bem apli ca da. Fora des -
se con tex to, toda so ci e da de ex põe-se à guer ra de to -
dos con tra to dos. Todo Esta do que fa le ce di an te do
cri me, con for me es cre veu Pla tão em sua Re pú bli ca,
está fa da do a re ce ber o cas ti go de ser di ri gi do por in -
fe ri o res: os de ma go gos, os cor rup tos e os cri mi no sos.

O Go ver no Fe de ral é o res pon sá vel pelo com -
ba te ao cri me or ga ni za do. Na luta con tra o cri me or -
ga ni za do, há ne ces si da de ur gen te de ação re mo de la -
do ra das es tru tu ras e dos ar ca bou ços le ga is do Esta -
do, in clu si ve de re for ma do Ju di ciá rio, para que a
apli ca ção da jus ti ça seja mais ágil, trans pa ren te, im -
par ci al e jus ta. Não há tem po a per der nes se cam po.
É pre ci so com ba ter o cri me sem tré gua, com in ter -
ven ção for te, se gu ra, con ti nu a da, com pe ten te e con -
vin cen te. Bas ta de se qües tros, de rou bos, de ba las
per di das vi ti man do ino cen tes, de des vio de car gas,
de cor rup ção, de ma tre i ri ces no tra to da co i sa pú bli ca
e da in di fe ren ça em re la ção ao tra ba lho e à se ri e da de
de mi lhões de bra si le i ros ho nes tos.

Só a von ta de po lí ti ca e a de ter mi na ção do Go -
ver no Fe de ral, e os Esta dos em suas es fe ras es pe cí -
fi cas, po dem evi tar a ca tás tro fe de ser mos go ver na -
dos por de ma go gos, cor rup tos e cri mi no sos. 

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

mesa, men sa gem que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

MENSAGEM Nº 200, DE 2001 – CN
(Nº 331/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 6º da Lei nº 9.989, de 21 de

ju lho de 2000, en ca mi nho a Vos sas Exce lên ci as o re -
la tó rio de ava li a ção do Pla no Plu ri a nu al cor res pon -
den te ao exer cí cio de 2000.

Bra sí lia, 11 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 83/MP

Bra sí lia, 11 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

Re la tó rio de Ava li a ção do Pla no Plu ri a nu al – PPA

2000/2003, re la ti vo ao exer cí cio de 2000, em cum pri -
men to ao dis pos to no art. 6º da Lei nº 9.989, de 21 de
ju lho de 2000, que o ins ti tu iu.

2. O do cu men to ora apre sen ta do con tém a ava -
li a ção do com por ta men to das va riá ve is ma cro e co nô -
mi cas que em ba sa ram a ela bo ra ção do Pla no.

3. Con tem pla, tam bém, uma ava li a ção da evo lu -
ção da si tu a ção eco nô mi ca e so ci al do País, ten do
como re fe rên cia os ma cro ob je ti vos que nor te i am o
PPA, e uma aná li se cir cuns tan ci a da dos de sa fi os da
ges tão go ver na men tal sob a for ma de pro gra mas.

4. Apre sen ta, para cada Pro gra ma e Ação do
PPA, os cré di tos or ça men tá ri os cor res pon den tes,
quan ti fi ca a res pec ti va exe cu ção fi nan ce i ra e de ta lha,
de for ma re gi o na li za da, a re a li za ção fí si ca das me tas
no exer cí cio de 2000. Fi nal men te, de mons tra a evo lu -
ção dos in di ca do res de re sul ta do dos pro gra mas e as
pers pec ti vas de al can ce dos ín di ces pre vis tos para o
fi nal do Pla no.

5. Tra ta-se de ati vi da de pi o ne i ra, na me di da em
que ava lia, de for ma in te gral e ho mo gê nea, todo o
con jun to de ati vi da des em cur so no Go ver no Fe de ral.
Espe ra-se, com esta ini ci a ti va, pres tar con tas ao Con -
gres so Na ci o nal e à so ci e da de, de for ma trans pa ren -
te, dos avan ços e di fi cul da des iden ti fi ca dos na ges tão 
pú bli ca fe de ral. Alme ja, so bre tu do, po der con tri bu ir
para o aper fe i ço a men to con tí nuo do Pla no e dos pro -
gra mas que o in te gram, bem como dar mais um pas -
so na di re ção de uma ad mi nis tra ção ge ren ci al, ori en -
ta da para re sul ta dos na so ci e da de.

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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANE XA DA PELA
SUBSECRETARIA DE CO OR DE NA ÇÃO

LE GIS LA TI VA DO CON GRES SO NACIONAL

LEI Nº 9.989, DE 21 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre o Pla no Plu ri a nu al para
o pe río do de 2000/2003.

....................................................................................
Art 6º O Po der Exe cu ti vo en vi a rá ao Con gres so

Na ci o nal, até o dia 15 de abril de cada exer cí cio, re la -
tó rio de ava li a ção do Pla no Plu ri a nu al.

§ 1º O re la tó rio con te rá, no mí ni mo:
I – ava li a ção do com por ta men to das va riá ve is

ma cro e co nô mi cas que em ba sa ram a ela bo ra ção do
Pla no, ex pli ci tan do, se for o caso, as ra zões das dis -
cre pân ci as ve ri fi ca das en tre os va lo res pre vis tos e
ob ser va dos;
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II – de mons tra ti vo, por pro gra ma e por ação, de
for ma re gi o na li za da, da exe cu ção fí si ca e fi nan ce i ra
do exer cí cio an te ri or e a acu mu la da, dis tin guin do-se
as fon tes de re cur sos ori un das:

a) do or ça men to fis cal e da se gu ri da de so ci al;
b) do or ça men to de in ves ti men tos das em pre -

sas em que a União, di re ta ou in di re ta men te, de te nha
a ma i o ria do ca pi tal com di re i to a voto; e

c) das de ma is fon tes;
III – de mons tra ti vo, por pro gra ma e para cada in -

di ca dor, do ín di ce al can ça do ao tér mi no do exer cí cio
an te ri or com pa ra do com o ín di ce fi nal pre vis to;

IV – ava li a ção, por pro gra ma, da pos si bi li da de
de al can ce do ín di ce fi nal pre vis to para cada in di ca -
dor e de cum pri men to das me tas fí si cas e da pre vi são 
de cus tos para cada ação, re la ci o nan do, se for o caso, 
as me di das cor re ti vas ne ces sá ri as.

§ 2º Para fins de acom pa nha men to e da fis ca li -
za ção or ça men tá ria a que se re fe re o art. 166, § 1º, in -
ci so II, da Cons ti tu i ção Fe de ral, será as se gu ra do, ao
ór gão res pon sá vel, o aces so ir res tri to, para fins de
con sul ta, ao Sis te ma de Infor ma ções Ge ren ci a is e de
Pla ne ja men to do Pla no Plu ri a nu al – SIGPLAN, ou ao
que vier a subs ti tuí-lo.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Men -
sa gem que aca ba de ser lida en ca mi nha o re la tó rio de 
ava li a ção do Pla no Plu ri a nu al cor res pon den te ao
exer cí cio de 2000, e vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

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 Ja der Bar ba lho
por ces são do Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – 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, há pou co mais
de seis anos che guei a esta Casa jun ta men te com
tan tos ilus tres com pa nhe i ros. E no mo men to em que
as su mia a re pre sen ta ção do Pará no Se na do da Re -
pú bli ca, nes sa mes ma data as su mia tam bém a Li de -
ran ça do meu Par ti do, por um ges to mag nâ ni mo de
meus Co le gas in te gran tes da Ban ca da do PMDB. Por
cer ca de seis anos, fui Lí der do PMDB nes ta Casa.
Tive e te nho tido o pri vi lé gio de con vi ver com as Li de -
ran ças mais ilus tres do Bra sil: ex-Pre si den tes da Re -

pú bli ca, ex-Go ver na do res, ex-Mi nis tros, ho mens com 
cur rí cu lo ad mi rá vel. Com eles, nes ta Casa, tra vei de -
ba tes, po lê mi cas as mais en tu si as ma das e, aci ma de
tudo, fiz gran des ami za des.

Nes se es pa ço de tem po, há cer ca de pou co
mais de dois anos, gra ti fi ca do pela so li da ri e da de dos
com pa nhe i ros do PMDB, fui ele i to, por una ni mi da de,
em con ven ção na ci o nal, Pre si den te Na ci o nal do Par -
ti do, um dos ma i o res pri vi lé gi os po lí ti cos já ob ti dos ao 
lon go de mi nha car re i ra. Eu, que co me cei como mi li -
tan te do PMDB, em 1966.

Por tan to, Sr. Pre si den te, são seis anos nes ta
Casa, seis anos de in ten so con ví vio no ple ná rio e nas
Co mis sões do Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, há cer ca de mais de um ano,
pas sei a me en vol ver num de ba te do qual nem só o
Se na do é tes te mu nha, mas o País in te i ro; de ba te a
que pou cos ho mens pú bli cos fo ram sub me ti dos, di ver -
gên ci as de na tu re za po lí ti ca e de na tu re za pes so al. Os 
jor na is, os rá di os e as te le vi sões em todo o Bra sil são
tes te mu nhas dis so.

Sr. Pre si den te, eu fui, pra ti ca men te, for ça do a
me can di da tar à Pre si dên cia do Se na do, por de ci são
qua se unâ ni me da mi nha Ban ca da, e con cor ri à Pre -
si dên cia do Se na do. Eu tive o pri vi lé gio, ao con cor rer,
de ter mais dois ou tros ilus tres com pa nhe i ros do Se -
na do a dis pu ta rem co mi go a pre fe rên cia, a es co lha
dos in te gran tes do Se na do da Re pú bli ca: o Se na dor
Jef fer son Pé res, ilus tre re pre sen tan te do Esta do do
Ama zo nas, e o Se na dor Arlin do Por to, ilus tre re pre -
sen tan te das Mi nas Ge ra is. Com mais dois com pa -
nhe i ros con cor ren do, re ce bi do Se na do da Re pú bli ca
uma ma ni fes ta ção que, se gu ra men te, le va rei ao lon -
go do tem po, se Deus me der vida, como uma das
mais gra tas ma ni fes ta ções de apre ço e de so li da ri e -
da de que po de ria re ce ber no cur so da mi nha vida pú -
bli ca, dis pu tan do – in sis to, Sr. Pre si den te – com mais
dois co le gas, eu ima gi na va que se ria ele i to por ma i o -
ria sim ples, Sr. Pre si den te. Mas a ge ne ro si da de dos
meus com pa nhe i ros do Se na do re sol veu que eu fos -
se ele i to por ma i o ria ab so lu ta, que não fi cas se dú vi da
al gu ma de que a ma i o ria do Se na do, após dez me ses
de uma per len ga po lí ti ca e pes so al, fi zes se tal jul ga -
men to, de que eu de ve ria, de po is de seis anos de
con vi vên cia nes ta Casa, me re cer o pri vi lé gio de pre -
si di-la.
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Sr. Pre si den te, há que se lem brar o cli ma de tal
or dem des ta cam pa nha, tal vez a úni ca na his tó ria do
Se na do, onde a pas si o na li da de te nha al can ça do qua -
se que os li mi tes da ir ra ci o na li da de. Fui avi sa do, es ta -
va avi sa do. Fui in clu si ve acon se lha do às vés pe ras da
ele i ção para a Pre si dên cia do Se na do por uma das fi -
gu ras mais ex pe ri en tes des ta Casa – que me per mi to
não ci tar o nome ago ra –, de to dos nós tal vez seja
aque le que mais ex pe riên cia teve.

Ao vi si tá-lo, re ce bi dele qua se que um ape lo uni -
do a um con se lho: “Não de ves con cor rer. Não de ve ri -
as con cor rer. Além de toda a cam pa nha, está ar ma da
a con ti nu i da de da cam pa nha. Não sa bes quan to po -
der, quan to re cur so fi nan ce i ro está por trás dis so.
Qu an tos fo ram alu ga dos, em de ter mi na dos seg men -
tos da im pren sa, para con ti nu ar sis te ma ti ca men te na
luta”. Che gou a di zer-me: “Ve rás que não paga o pre -
ço esse en fren ta men to.”

Sr. Pre si den te, for ja do na luta de mo crá ti ca, vim
de lon ge. Não fui for ja do nos po rões da di ta du ra. Mi -
nha car re i ra foi for ja da pelo en fren ta men to à di ta du ra, 
como a de tan tos ou tros com pa nhe i ros que tom ba -
ram ao lon go da luta po lí ti ca re cen te nes te País. Não
me con for mei com o fato de que para sa tis fa zer o ego, 
a va i da de, o man do nis mo, ti ves se eu que re cu ar ao
jul ga men to dos meus co le gas de Se na do, os úni cos
que ti nham o di re i to de di zer se po de ria eu ou não
ocu par a ca de i ra de Pre si den te do Se na do. Ace i tei o
de sa fio ape sar de tudo o que já ha via pas sa do, do
dos siê mon ta do, da cam pa nha de sen fre a da, da re -
mes sa de do cu men tos ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú -
bli ca. Pou cos ho mens pú bli cos nes te País ti ve ram sua 
vida de vas sa da como eu, du ran te a cam pa nha para a
Pre si dên cia do Se na do da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, che ga ram a fes te jar, como um
tiro cer te i ro na mi nha can di da tu ra à Pre si dên cia do
Se na do, a fa mo sa ma té ria de capa da re vis ta Veja: O
Se na dor de R$30 mi lhões; fes te ja ram nas an te vés pe -
ras, sa bi am o que vi nha e es pa lha vam nos cor re do res 
des ta Casa que a mi nha can di da tu ra não re sis ti ria de
pé de po is de a re vis ta Veja pu bli car essa re por ta gem.
A re vis ta Veja pre ten dia subs ti tu ir a Re ce i ta Fe de ral
no Bra sil; a re vis ta Veja pre ten dia subs ti tu ir o Mi nis té -
rio Pú bli co e o Ju di ciá rio, e, aci ma de tudo, ser re pre -
sen tan te da éti ca no País, para di zer qual se na dor
po de ria ou não ocu par a Pre si dên cia do Se na do Fe -
de ral. Ela es ta va con tra ta da, alu ga da – como aliás

con ti nua –, para que eu não pu des se che gar à Pre si -
dên cia do Se na do.

Ace i tei o de sa fio e fui ele i to numa cam pa nha em 
que nin guém pode di zer, nes ta Casa ou fora dela, que 
não fui sub me ti do a todo esse bom bar de io, a toda
essa de vas sa; nin guém, Sr. Pre si den te, ne nhum se -
na dor po de ria, nes te Co lé gio qua li fi ca do, di zer que
não sa bia em quem es ta va vo tan do; os co le gas de
Se na do, em sua ma i o ria ab so lu ta, com pre en de ram
que tudo isso fa zia par te de uma es tra té gia de cam -
pa nha, para in vi a bi li zar-me, para im pe dir-me, para
sa tis fa zer ao man do nis mo pro vin ci a no da que le que
acha va que, de po is de ter ava ca lha do com o Pre si -
den te da Re pú bli ca re i te ra da men te, de po is de ter hu -
mi lha do o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
com de cla ra ções in de li ca das, de po is de ter hu mi lha -
do o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, de po is
de se es ta be le cer como um dos úl ti mos co ro néis da
po lí ti ca bra si le i ra, tam bém ti nha o di re i to de di zer
quem de ve ria su ce dê-lo na Pre si dên cia do Se na do.

Sr. Pre si den te, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca 
de vol veu ao Se na dor Ra mez Te bet todo o ca lha ma ço
que lhe foi re me ti do e dis se que era im pres tá vel para
que se pu des se to mar al gu ma ati tu de em nome do
Mi nis té rio Pú bli co no Bra sil. Foi isso que acon te ceu e
foi isso que foi de vol vi do para esta Casa.

Não fui im pe di do de che gar à Pre si dên cia do
Se na do, ape sar de me sen tir, mais ou me nos, como
Jus ce li no Ku bits chek. Os re a ci o ná ri os dis se ram que
Jus ce li no Kubs ti chek não po de ria ser can di da to; se
fos se can di da to, não po de ria ser ele i to; se fos se ele i -
to, não po de ria to mar pos se; se to mas se pos se, não
po de ria go ver nar. E teve ele Ja ca re a can ga, teve Ara -
gar ças. 

Na Pre si dên cia do Se na do, por en co men da, por 
alu guel, sub me te ram-me a isso al guns ames tra dos
que es tão a ser vi ço do di nhe i ro acu mu la do ao lon go
do tem po. 

Entre as ma té ri as re quen ta das, es ta va a fa mo sa 
ques tão do Ban Pa rá. Alar de ou-se Ban Pa rá por toda
par te. Con se guiu-se di vul gar que o re la tó rio do Ban -
Pa rá, em re la ção a mim, era as sus ta dor. Esse re la tó -
rio ha via sido di vul ga do em 1996, quan do, jun to com
ou tros co le gas do Se na do, ima gi ná va mos fa zer a CPI
dos Ban cos, para ve ri fi car os rom bos do Ban co Eco -
nô mi co e do Ban co Na ci o nal. Àque la al tu ra, sur giu o
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tal do re la tó rio do Ban Pa rá, que mor reu em me nos de
24 ho ras. O Pre si den te do Ban co Cen tral de en tão, Sr. 
Gus ta vo Lo yo la, man dou-me um ex pe di en te, di zen do
que o meu nome não cons ta va do re la tó rio. O as sun to 
mor reu.

Esse as sun to ha via sido apre ci a do em 1990,
du ran te uma cam pa nha ele i to ral, no meu Esta do, e
não ha via eu, ao lon go do tem po, re ce bi do qual quer co -
mu ni ca ção ou sido ins ta do por quem quer que fos se.

Num País or ga ni za do ju ri di ca men te, as pes so as 
de vem ter o ele men tar di re i to de de fe sa para sa ber
pelo me nos do que são acu sa das – e eu nun ca ha via
sido, Sr. Pre si den te. O Sr. Gus ta vo Lo yo la não es ta va
en ga na do quan do dis se que meu nome não cons ta va. 

Re cen te men te li num jor nal que o atu al Pre si -
den te do Ban co Cen tral, de for ma in de li ca da, te ria
par ti ci pa do de uma ar ma ção – per mi ta-me a ex pres -
são – com o Pre si den te da Re pú bli ca para aba far a
CPI da cor rup ção, e um dos ins tru men tos uti li za dos
era exa ta men te o tal re la tó rio do Ban co Cen tral. Por
isso mes mo o Ban co Cen tral as su mia uma pos tu ra
com o sen ti do de me pro te ger, por que tudo isso es ta -
va numa ne go ci a ção mon ta da en tre o Sr. Armí nio Fra -
ga – que, aliás, foi cha ma do de frou xo – e o Pre si den -
te da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, meu nome, de fato, não es ta va
no re la tó rio do Ban co Cen tral en vi a do ao meu Esta do. 
Nun ca es te ve! Sabe por quê? Por que em 1992, quan -
do essa ins pe ção no Ban co do Esta do do Pará foi en -
cer ra da, o de par ta men to ju rí di co do Ban co Cen tral,
exa mi nan do o as sun to, emi tiu suas con clu sões fi na is, 
por meio do Pa re cer nº 211/92, de 06 de maio de
1992:

Insti tu i ção Fi nan ce i ra – Enti da de Pa ra -
es ta tal – So ci e da de de eco no mia mis ta –
Ban co do Esta do do Pará S.A. – Des vio de
re cur sos, atra vés da emis são de che ques
ad mi nis tra ti vos – Apli ca ção no mer ca do fi -
nan ce i ro – Ma te ri a li da de com pro va da – De -
li to co le ti vo mul ti tu di ná rio ou so ci e tá rio – Mi -
nu ta de co mu ni ca ção ao Mi nis té rio Pú bli co”.

Assi na do por todo o De par ta men to Ju rí di co do
Ban co Cen tral e, mais, pelo Pro cu ra dor-Ge ral, Dr.
José Co e lho Fer re i ra, e pelo Pre si den te do Ban co
Cen tral de en tão, Sr. Fran cis co Gros, no dia 9 de maio
de 1992, o do cu men to ex clu ía-me no mi nal men te, Sr.

Pre si den te e Srs. Se na do res, com o tre cho: “mu i to
em bo ra os ins pe to res do Ban co Cen tral te nham se
es me ra do na bus ca de do cu men ta ção com vis ta a in -
di vi du a li zar os in fra to res, não con se gui mos de tec tar
ne nhu ma pro va su fi ci en te ou con vin cen te, no sen ti do
de en qua drar ju ri di ca men te o Sr. Ja der Fon te nel le
Bar ba lho”.

Des cul pe, Dr. Armí nio Fra ga, o se nhor não é
frou xo; des cul pe, Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, o se -
nhor não par ti ci pou de uma ne go ci a ção es pú ria para
evi tar a CPI da Cor rup ção no Bra sil. Eu es ta va ex clu í -
do, Sr. Pre si den te – mes mo sem sa ber da acu sa ção e 
da ex clu são –, des de maio de 1992.

Não fui eu, Sr. Pre si den te, quem re je i tou, por fal -
ta de con sis tên cia, os re la tó ri os que fo ram mon ta dos - 
não sei a que tí tu lo - para ten tar me en qua drar numa
épo ca em que eu não era Go ver no. Isso foi em 1992,
Sr. Pre si den te. V. Exª se re cor da quem era o Pre si -
den te da Re pú bli ca? Cha ma va-se Fer nan do Col lor.
Eu era Go ver na dor do Pará. Eu não ti nha Mi nis tros no 
Go ver no Fer nan do Col lor e nem pa ren te al gum meu
era Lí der do Go ver no Fer nan do Col lor. Eu não ti nha li -
ga ções nem com o Sr. Fer nan do Col lor, nem com o
Sr. PC Fa ri as, nem com nin guém do Go ver no. E foi
nes ta épo ca que fui ex clu í do no mi nal men te pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil. Mes mo sem sa ber da acu sa ção,
mes mo sem ser ins ta do por acu sa ção al gu ma, fui ex -
clu í do, sem sa ber. E só sou be dis so ago ra, re cen te -
men te, Sr. Pre si den te. Mas por toda par te, pela im -
pren sa, es pa lhou-se: “Está en qua dra do; foi en qua -
dra do.” E ago ra deve ser o Mi nis té rio Pú bli co do meu
Esta do que deve es tar, ago ra, Sr. Pre si den te, de se -
jan do não me en qua drar.

Como me en qua drar, Sr. Pre si den te, se a Insti -
tu i ção fi nan ce i ra, no Bra sil, ela mes ma, de cla rou,
atra vés de toda a sua es tru tu ra ju rí di ca e ad mi nis tra ti -
va, que eu es ta va ex clu í do? Isso, nos idos de 1992,
há nove anos. Mas se tem re quen ta do o as sun to, Sr.
Pre si den te, como se fos se um as sun to re cen te, como
se fos se um as sun to que, efe ti va men te, pu des se, Sr.
Pre si den te, atin gir-me e im pug nar-me como ho mem
pú bli co nes te País, como Se na dor da Re pú bli ca e,
hoje, como Pre si den te do Se na do Fe de ral.

Pros si go, Sr. Pre si den te. De po is, foi a Su dam.
Co me ti o cri me de in di car um Pri me i ro Su pe rin ten -
den te, Sr. José Artur Gu e des Tou ri nho, que, du ran te
mu i tos anos, exer ceu o car go de Di re tor do Ban co da
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Ama zô nia, sem que pe sas se so bre si qual quer sus -
pe i ção de sa bo na do ra. Pos te ri or men te, o Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra me con sul tou so bre sua subs ti tu i -
ção pelo Dr. Ma u rí cio Vas con ce los; ou tra pes soa so -
bre a qual tam bém ja ma is ha via to ma do co nhe ci men -
to de qual quer im pug na ção em re la ção à con du ta mo -
ral ou ad mi nis tra ti va, ten do ele in clu si ve che ga do in -
te ri na men te à che fia do Ga bi ne te Ci vil da Pre si dên cia 
da Re pú bli ca, no Go ver no José Sar ney.

Este foi o meu cri me, Sr. Pre si den te. O meu cri -
me foi in di car. Aliás, Sr. Pre si den te, se fi zer mos um le -
van ta men to de in di ca ções para a Agên cia de De sen -
vol vi men to, ve ri fi ca re mos se gu ra men te que não es -
tou só nes sa si tu a ção; se gu ra men te, al guns com as -
sen to nes ta Casa in di ca ram su pe rin ten den tes para a
Su de ne. E eu, Sr. Pre si den te, que fui edu ca do pelo
meu pai para não ser um le vi a no, ja ma is acu sa ria al -
guém de ser res pon sá vel por qual quer even to, num
se tor da ad mi nis tra ção pú bli ca, pelo sim ples fato de o
ter in di ca do. E não o fa rei, Sr. Pre si den te. Mas não fui
eu, não te nho sido só eu, Sr. Pre si den te, que, ao lon -
go da his tó ria po lí ti ca e ad mi nis tra ti va des te País,
em ne nhum mo men to, o úni co res pon sá vel pela in di -
ca ção.

Mas aí dis se ram, Sr. Pre si den te, que o Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra es ta va adi an do o re la tó rio so bre a
Su dam para me pro te ger. Ou será que al guém se es -
que ceu dis so? Dis se ram. Saiu no jor nal. A im pren sa
pu bli cou: “O Mi nis tro Fer nan do Be zer ra não quer pu -
bli car o re la tó rio por que o re la tó rio in cri mi na o Se na -
dor Ja der Bar ba lho.” Isso foi dito aos qua tro ven tos, Sr. 
Pre si den te. Aí vem o re la tó rio. Está aqui o re la tó rio.
Não se en con tra numa li nha se quer des te re la tó rio
uma ci ta ção no meu nome. O re la tó rio in di ca ir re gu la -
ri da des co me ti das por em pre sá ri os com fi nan ci a -
men tos na Su dam. Indi ca, sim! Par ti cu lar men te, Sr.
Pre si den te, in di ca a ques tão re la ti va à con ta bi li da de,
a no tas fis ca is sob sus pe i tas de se rem fri as. Mas, em
mo men to al gum, este re la tó rio, em que o Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra foi acu sa do no mi nal men te de es tar 
adi an do a sua di vul ga ção por que nele es ta vam con ti -
das acu sa ções gra vís si mas a meu res pe i to, nem uma 
li nha, Sr. Pre si den te, nem uma li nha...

Sr. Pre si den te, a re vis ta Veja, que não con se -
guiu aten der à en co men da, en quan to eu era can di da -
to, com o tal do tiro cer te i ro, aque le da capa “do Se na -
dor de US$30 mi lhões” – que po de ri am ser US$20 mi -
lhões tam bém; não sei por que não co lo ca ram US$40
mi lhões ou US$50 mi lhões. Mas a re vis ta Veja ti nha
um con tra to, um con tra to de em pre i ta da. E esse con -
tra to de em pre i ta da não ti nha tido su ces so du ran te a

cam pa nha ele i to ral. E ele pre ci sa va ter con ti nu i da de.
Pa re ce-me que já são nove edi ções, das qua is, em
ape nas uma se ma na, não fui brin da do com al gum
tipo de ma té ria en co men da da no sen ti do de atin gir a
mi nha ima gem, a mi nha hon ra e a hon ra e a ima gem
do Pre si den te do Con gres so Na ci o nal. Na pe núl ti ma,
sem que o meu nome ti ves se sido ci ta do em meia fra -
se nas tais gra va ções que fo ram apa nha das e di vul -
ga das com o ma i or es tar da lha ço, não há uma meia
fra se - uma meia fra se, Sr. Pre si den te! –, mas lá es ta -
va a mi nha fo to gra fia, lá es ta va, Sr. Pre si den te, logo
no iní cio do tí tu lo, co lo can do-me como ten do sido
apa nha do nas tais das gra va ções, numa ver da de i ra
for ma de su bes ti mar o le i tor, de ames qui nhar o le i tor
– pois qual quer um semi-al fa be ti za do, len do aqui lo,
não en con tra, em ne nhum tre cho, uma meia fra se de
al guém que pos sa res pon sa bi li zar-me por co i sís si ma
ne nhu ma. Mas, na pe núl ti ma edi ção, lá es ta va eu, pa -
u ta do e pa u tan do o res to da im pren sa, que, no dia se -
guin te, tam bém pas sa va a co men tar o fato e a pro cu -
rar-me para dar ex pli ca ções de gra va ções, nas qua is
o meu nome não es ta va ab so lu ta men te in se ri do ou
co men ta do.

Mas, Sr. Pre si den te, nes sa úl ti ma edi ção, aí, foi
a pro va. Ago ra tem a pro va do meu en vol vi men to. E
qual é a pro va do meu en vol vi men to, Sr. Pre si den te?
O fato de que eu, como um ci da dão qual quer des te
País, te nha o di re i to, ga ran ti do pela Cons ti tu i ção, de
es ta be le cer um con tra to, de es ta be le cer um ne gó cio
co mer ci al ou imo bi liá rio. Essa é a pro va, Sr. Pre si den -
te. Apa nha ram a pro va con tra mim – se gun do a re vis -
ta. Pro va clan des ti na, Sr. Pre si den te, tão clan des ti na
que toda ela foi re gis tra da na Jun ta Co mer ci al do meu 
Esta do, tal a clan des ti ni da de, tal o in te res se de en co -
brir algo de so nes to, que es ta va re gis tra do na Jun ta
Co mer ci al, aces sí vel, ao lon go do tem po, a qual quer
ci da dão – hoje, in clu si ve, atra vés da in ter net. 

Sr. Pre si den te, qual foi o cri me que co me ti des sa 
vez? Ter co nhe ci do um em pre sá rio, em 1994, apre -
sen ta do por um ex-Su pe rin ten den te da Su dam, Dr.
Fre de ri co Andra de – so bre quem tam bém não pesa,
até o mo men to, ne nhu ma sus pe i ção ao lon go de toda
uma car re i ra fe i ta no ser vi ço pú bli co –, como um dos
em pre sá ri os de ma i or com pe tên cia, de ma i or tra ba -
lho, um dos ma i o res in ves ti do res no Fi nam? Fui apre -
sen ta do àque le em pre sá rio, o Sr. José Osmar Bor -
ges, por in ter mé dio do Dr. Fre de ri co Andra de, em
1994.

De po is dis so, Sr. Pre si den te, tive opor tu ni da de
de, aten den do a um con vi te do Se na dor Car los Be -
zer ra, ir ao ca sa men to de sua fi lha, em Mato Gros so.
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Lá, tive opor tu ni da de de vi si tar os em pre en di men tos
do Sr. José Osmar Bor ges, que é apre sen ta do como o 
ma i or fra u da dor da Su dam. Não te nho, não que ro ter,
Sr. Pre si den te, pro cu ra ção sua para de fen der seus
ne gó ci os e seu re la ci o na men to com a Su dam – isso é 
ta re fa dele. Qu e ro in vo car aqui o tes te mu nho de um
Se na dor que não é do meu Par ti do, não é o Se na dor
Car los Be zer ra, mas o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, do
PFL, de Mato Gros so, a res pe i to dos em pre en di men -
tos des sa pes soa que é acu sa da pelo Mi nis té rio Pú -
bli co de Mato Gros so de ter co me ti do fra u de fis cal.
Essa é a acu sa ção.

Qu an do fui vi si tá-lo, quan do pas sei a ter re la ção 
de ami za de com esse se nhor, como te nho com tan tos 
ou tros em pre sá ri os e pes so as ao lon go do País, nun -
ca ha via ou vi do a não ser elo gi os à sua con du ta como 
pes soa e como em pre sá rio. E, em 1996, ace i tei fa zer
uma so ci e da de com o mes mo em uma pro pri e da de
ao lado da mi nha fa zen da, de no mi na da Chão Pre to,
no Mu ni cí pio de Au ro ra do Pará, cer ca com cer ca,
lado a lado, àque la al tu ra até ima gi nan do a pos si bi li -
da de de ter al guém, que eu ti nha vis to no Mato Gros -
so exe cu tan do um dos pro je tos mais mo der nos de
pe cuá ria, de ter um par ce i ro, ao lado de mi nha pro -
pri e da de, que, em meu en ten di men to, me fa vo re ce ria 
em ní vel de evo lu ção tec no ló gi ca.

Qual é o cri me? Será que é cri me, nes te País,
al guém se as so ci ar a al guém, al guém con tra tar com
al guém, prin ci pal men te se, so bre a pes soa com que
você está se re la ci o nan do ou con tra tan do, não há no -
tí cia de que pos sa pe sar al gum tipo de im pug na ção
de na tu re za mo ral? Eu nun ca ha via ou vi do fa lar, Sr.
Pre si den te, de tipo al gum de im pug na ção de na tu re -
za mo ral em re la ção ao Sr. José Osmar Bor ges. 

Mas aí, Sr. Pre si den te, a re vis ta des co briu, de -
po is de mu i to sa cri fí cio, de mu i ta pes qui sa, esse
con tra to pú bli co de ga ve ta – re gis tra do na Jun ta Co -
mer ci al, lan ça do na con ta bi li da de da mi nha em pre sa
Fa zen da Rio Bran co Ltda, lan ça do no Impos to de
Ren da da mi nha mu lher –; con se guiu des co brir, de -
po is de exa us ti va pes qui sa, essa pro va. Ora, há que
se per gun tar, en tão, por que tão ba i xa par ti ci pa ção da 
mu lher do Se na dor? Sin to-me obri ga do, Sr. Pre si den -
te, como ho mem pú bli co, a ter que de cli nar ques tões
de na tu re za pes so al e pri va da, por que, la men ta vel -
men te, os ho mens pú bli cos não têm di re i to à vida par -
ti cu lar, pri va da – e dis so es tou con ven ci do –, prin ci -
pal men te aque les que ar ros tam o en fren ta men to com 
aque les que se con si de ram do nos do mun do. E foi o
meu caso, e foi o meu erro: re sol vi en fren tar um dos
do nos do mun do e es tou pa gan do o pre ço por isso.

Eu o fiz, Sr. Pre si den te, por que não o po de ria fa -
zer de for ma cla ra, na que le mo men to, pois eu es ta va
em pro ces so de se pa ra ção com a mi nha ex-mu lher.
E, por isso mes mo, o que foi es ta be le ci do ini ci al men te 
foi uma fór mu la ju rí di ca de con tra to para ser ma te ri a li -
za do mais adi an te. Isso foi re gis tra do na Jun ta Co -
mer ci al em 30 de maio de 1996. Um mês de po is, exa -
ta men te no mês de ju nho, a pro pri e da de foi in va di da
por mais de du zen tas fa mí li as. A par tir daí, es ta be le -
ceu-se o caos ao lado de mi nha pro pri e da de, a Fa -
zen da Chão Pre to.

Assim, Sr. Pre si den te, ine vi ta vel men te, te ria que 
ser des fe i ta a so ci e da de, o que acon te ceu ao lon go
do tem po. O Sr. José Osmar Bor ges re ti rou o gado e
os equi pa men tos. Fi quei com a pro pri e da de, tive de
as su mi-la, o que era ine vi tá vel: ou a as su mi ria ou a
per de ria, face ao acam pa men to es ta be le ci do ao lado.

Deve ter sido mu i to di fí cil con se guir tudo isso,
pois to das as eta pas fo ram re gis tra das, ao lon go do
tem po, na Jun ta Co mer ci al do Pará. E deve ter sido
um sa cri fí cio imen so en con trar a pro va da fra u de,
bus cá-la na de cla ra ção da Fa zen da Rio Bran co Ltda,
pes soa ju rí di ca, que foi quem a ad qui riu. Mas não ha -
via in te res se em pes qui sar o as sun to para di vul ga ção 
na re vis ta. Ha via in te res se de di zer o quê? Que na de -
cla ra ção dele nada exis tia. Mas es ta va cla ro, pelo que 
foi di vul ga do, que quem ad qui riu foi a Fa zen da Rio
Bran co Ltda, pes soa ju rí di ca. E foi tan to na con ta bi li -
da de da pes soa ju rí di ca quan to na de cla ra ção para a
Re ce i ta Fe de ral que a ope ra ção foi lan ça da. Está à
dis po si ção de quem qui ser ve ri fi car, como está à dis -
po si ção todo o pro ces so do Incra, que é um ca lha ma -
ço des te ta ma nho, para de mons trar que o que eu es -
tou fa lan do aqui não é ne nhu ma men ti ra; que, efe ti va -
men te, hou ve um pro ces so vi o len to de ocu pa ção des -
sa área ao lado da mi nha área an te ri or.

Ago ra, Sr. Pre si den te, eu co me ti um ou tro cri me: 
o de não ser vi den te. Eu ti nha que ser vi den te. Eu ti -
nha que sa ber que o Sr. José Osmar Bor ges não ti nha 
a sua con ta bi li da de re gu lar. Eu ti nha que sa ber que o
Sr. José Osmar Bor ges ia ter pro ble ma com o Fis co.
Eu ti nha que sa ber que, no ano pos te ri or, em 1997,
ele te ria pro ble ma com o Mi nis té rio Pú bli co. Eu ti nha
que ter essa ca pa ci da de da onis ciên cia, da vi dên cia,
para sa ber que eu não de ve ria ter fe i to ne gó cio com
uma fi gu ra so bre a qual to das as in for ma ções eram
de um em pre sá rio que já ha via im plan ta do três ou
qua tro pro je tos com cer ti fi ca do de im plan ta ção na
Su dam; e isso pode ser ve ri fi ca do. Eram três ou qua -
tro, Sr. Pre si den te, quan do ele foi apre sen ta do a mim.
Por tan to, não era uma pes soa sob sus pe i ção.
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E o que foi le van ta do con tra ele foi fe i to no ano
se guin te à ope ra ção que fiz com ele. Por tan to, nun ca
an tes. Se eu ti ves se to ma do co nhe ci men to, aí, sim,
os se nho res po de ri am me di zer: ”Mas que te me ri da -
de! Como o se nhor se en vol veu com uma pes soa sob
sus pe i ção, que es ta va sen do pro ces sa da pelo Mi nis -
té rio Pú bli co, acu sa da de ser um fra u da dor?“ Con tu -
do, como eu não te nho essa ca pa ci da de, Sr. Pre si -
den te, ne go ci ei, em 1996, com uma pes soa que até
aque le mo men to não ti nha sob si ab so lu ta men te ne -
nhu ma sus pe i ção.

Aqui es tão to das as al te ra ções, com o ca rim bo e 
re gis tro da Jun ta Co mer ci al do meu Esta do. To das,
sem que em ne nhu ma te nha ha vi do qual quer tipo de
so ne ga ção. Mes mo por que, Sr. Pre si den te, não te nho 
ne nhum bem, ne nhu ma pro pri e da de, ne nhu ma em -
pre sa em nome de ter ce i ros. Não co lo quei em pre sa
mi nha em nome de gen ro, Sr. Pre si den te. Não, nun ca
fiz isso. Os meus ne gó ci os e as mi nhas co i sas es tão
de cla ra das no meu Impos to de Ren da! E fico es pan -
ta do com o es cân da lo, com o pse u do-es cân da lo, com 
a di fi cul da de imen sa de se con se guir esse ma te ri al,
pu bli ca do com o ma i or es tar da lha ço, como a pro va
de fi ni ti va de que eu efe ti va men te es ta ria en vol vi do
em ne gó ci os de so nes tos na Su pe rin ten dên cia de De -
sen vol vi men to da Ama zô nia.

Não sei se no có di go pe nal mais an ti go do mun -
do – não sou pe na lis ta, que me so cor ra o Se na dor Ju -
vên cio da Fon se ca – , no Có di go de Ha mu ra bi ou na
Lei de Ta lião, po dem-se es ten der res pon sa bi li da des.
Não sei! Ne go ci ei com uma pes soa em 1996. Em
1997, esta pas sou a ter pro ble mas. A par tir daí, não
sei se é pos sí vel, re tro a ti va men te, res pon sa bi li zar al -
guém. Se esse ju í zo de va lor pu des se ter pro ce dên -
cia, fico ima gi nan do, por exem plo, como fi ca ri am as
pes so as que fo ram só ci as de Ânge lo Cal mon de Sá,
que foi ata ca do por ges tão te me rá ria, por ne gó ci os
sus pe i tos, por re mes sas ile ga is para o ex te ri or. Falo
do Fun do Trans world, nas ilhas Cay man. Con tu do, Sr.
Pre si den te, ab so lu ta men te, não irei es ten der as pos -
sí ve is res pon sa bi li da des do Sr. Ânge lo Cal mon de Sá
a nin guém, por que acre di to que a lei, o bom sen so
não de vem per mi tir – à ex ce ção de que se seja um le -
vi a no – que se quer se ima gi ne que se pos sa es ten der 
res pon sa bi li da de de ter ce i ros a quem quer que seja.

Sr. Pre si den te, não te nho eu pro cu ra ção para de -
fen der ne nhu ma das pes so as da Su dam que pos sam
es tar sen do acu sa das, se jam fun ci o ná ri os ou em pre -
sá ri os, por que cada um ha ve rá de res pon der por suas
res pon sa bi li da des e pela res pec ti va pu ni ção, caso as
acu sa ções se jam pro ce den tes. Con tu do, Sr. Pre si den -

te, será que se pode res pon sa bi li zar pes so as que fi ze -
ram in di ca ções para a Su de ne? Não, Sr. Pre si den te!
Tam bém não o fa rei, por que não sou um le vi a no.

Este jor nal não é da mi nha ter ra; é um dos jor na -
is mais tra di ci o na is do país, O Povo, de For ta le za, se -
gun da-fe i ra, 16 de abril, hoje, tra zen do a se guin te
man che te: ”CPI apu ra que des vio na Su de ne é ma i or
do que na Su dam“. É o jor nal de hoje. Em en tre vis ta
de pá gi na in te i ra, o Vice-Pre si den te da CPI do Fi nor,
De pu ta do José Pi men tel, diz que ”des vio na Su de ne
su pe ra Su dam“. Ele con ta o que ocor reu na Su de ne
ao lon go do tem po: res pon sa bi li da de de di ri gen tes,
em pre sá ri os que des vi a ram re cur sos, no tas fis ca is
fri as, pro ces sos sem exe cu ção! Se gun do a opi nião do
De pu ta do, ”a Su de ne su pe ra a Su dam em pro ble mas“.

Sr. Pre si den te, não vi rei aqui di zer que al gum
co le ga do Se na do é res pon sá vel por, ao lon go do
tem po, ter no me a do ex-Su pe rin ten den tes da Su de ne
e que, nes sa épo ca, se gun do o De pu ta do Pi men tel,
pos sam ter sido co me ti das ir re gu la ri da des. Não fa rei
isso e não o fa rei, por que não sou um le vi a no!

Não de se jo jus ti fi car a Su dam pelo que pos sa
ter acon te ci do na Su de ne, até por que, na Su dam,
pelo que li, o va lor de qua se R$1,2 bi lhão é de épo cas
pre té ri tas às re cen tes ad mi nis tra ções. Não irei jus ti fi -
cá-la, ab so lu ta men te, pois não te nho pro cu ra ção e
não ace i to. Pen so que a ad mi nis tra ção pú bli ca e o Mi -
nis té rio Pú bli co de vem pes qui sar to das as de nún ci as
de ir re gu la ri da de, de vem res pon sa bi li zar e pu nir, se
for o caso. Não só lá, Sr. Pre si den te, por que se gu ra -
men te não é só na Su dam e na Su de ne que de vem
exis tir ir re gu la ri da des. Que se jam fe i tas in ves ti ga ções 
no BNDES, no Ban co do Nor des te, no Ban co do Bra -
sil, na Ele tro brás, nos fun dos de pen são, em toda par -
te, para que não fi que ape nas a Su dam, este ór gão
que, se gun do um ami go, ma ni pu la com in cen ti vo fis -
cal me nor que aque le dado para a com pra de táxi na
ci da de de São Pa u lo.

A par tir daí, trans for mou-se a Su dam, trans for -
ma ram-se os po lí ti cos e em pre sá ri os do nor te do Bra -
sil nes sas fi gu ras ab je tas, res pon sá ve is, ao lon go da
his tó ria re cen te, por to das as ma ze las que pos sam
es tar ocor ren do nes te País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o jor nal O
Li be ral, da mi nha ter ra, na edi ção de on tem, pu bli ca
uma de nún cia da ma i or gra vi da de, um ar ti go as si na do
por um dos ho mens mais res pe i tá ve is do meu Esta do
e da po lí ti ca bra si le i ra, o ex-Pre si den te des ta Casa,
ex-Mi nis tro de Esta do e ex-Se na dor Jar bas Pas sa ri -
nho. S. Exª faz uma de nún cia gra vís si ma de que, pela
es tru tu ra das au tar qui as de de sen vol vi men to ao lon go
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do tem po, em pre sá ri os po di am apli car di re ta men te em 
pro je tos pró pri os ou de ter ce i ros. Há em pre sá ri os nes -
te ple ná rio que co nhe cem bem o sis te ma.

Sr. Pre si den te, nes se ar ti go, o ex-Se na dor Pas -
sa ri nho de i xa bem cla ro aqui lo que eu e ou tros já ti ve -
mos opor tu ni da de de de nun ci ar, in clu si ve nes ta
Casa, numa Co mis são, ao Se cre tá rio da Re ce i ta Fe -
de ral, Dr. Eve rar do Ma ci el.

Quem de tém efe ti va men te o re sul ta do do
Impos to de Ren da nes te País? São os con tri bu in tes
do Nor te ou do Nor des te? So mos nós que de te mos o
Impos to de Ren da e te mos a chan ce, de acor do com
a le gis la ção, de apar tá-lo para o Fi nam ou para o Fi -
nor? Não, Sr. Pre si den te, não é ver da de. A Ama zô nia, 
la men ta vel men te, deve es tar ge ran do ain da algo em
tor no de 2% ou 3% de todo o Impos to de Ren da na ci -
o nal. O Impos to de Ren da apar ta do para o Fi nam e
para o Fi nor de ri va dos cen tros con si de ra dos de sen -
vol vi dos e ri cos do Bra sil. É de lá que se faz, Sr. Pre si -
den te, a des ti na ção. É lá onde co me ça todo o pro ces so.

E o que diz o ar ti go do ex-Se na dor Jar bas Pas sa -
ri nho? O que dis se eu ao Dr. Eve rar do Ma ci el? Sr. Pre -
si den te, para um em pre sá rio da mi nha ter ra, da Ama -
zô nia, con se guir en qua drar-se no dito art. 9º, ele é ori -
en ta do pe los es cri tó ri os de pla ne ja men to a di ri gir-se a
São Pa u lo, onde es tão os in ves ti do res. Lá, o em pre sá -
rio é en ca mi nha do para os es cri tó ri os de cor re ta gem –
”cor re ta gem“ é o ter mo exa to – de in cen ti vo fis cal, sem
a qual é in viá vel a apre ci a ção, Sr. Pre si den te.

Não são os em pre sá ri os da mi nha ter ra que têm
o Impos to de Ren da. Não são eles que pas sam a ser
apli ca do res nos pro je tos, Sr. Pre si den te. É o em pre -
sa ri a do que se en con tra onde está o PIB na ci o nal. É
para lá que os apli ca do res se des ti nam.

Mas, Sr. Pre si den te, se gun do de nun cia o ex-Se -
na dor Pas sa ri nho – o que já foi fe i to re i te ra da men te –, 
isso cus ta 40% do va lor do pro je to – ape nas 40% do
va lor do pro je to.

Ou seja, se al guém de se ja de um in ves ti dor
R$10 mi lhões, deve sa ber que vai as su mir a res pon -
sa bi li da de no es cri tó rio de cor re ta gem por R$4 mi -
lhões. A par tir daí co me ça a im plan ta ção dos pro je tos. 
Isso não é de hoje, Sr. Pre si den te. Isso acon te ce há
mu i to tem po – se gun do os cál cu los, há mais de vin te
anos. A par tir daí, os pro je tos nas cem e são na ti mor -
tos. A par tir daí, a con ta bi li da de não pode nun ca fe -
char, Sr. Pre si den te. A par tir daí, há o es tí mu lo para
as no tas fis ca is fri as nos pro je tos, por que há que se
co brir a cor re ta gem es ta be le ci da.

Mas, Sr. Pre si den te, ha ve ri am de per gun tar:
mas es ses em pre sá ri os não par ti ci pam do pro je to?

Par ti ci pam sim, Sr. Pre si den te. Par ti ci pam sim. Fi cam
lá. São exa mi na dos e apro va dos pelo Con del. Lá es -
tão as res pec ti vas pes so as ju rí di cas, to das lis ta das.

Se gun do se co men ta, an tes de sair de São Pa u -
lo, o em pre sá rio do Nor te ou do Nor des te que de se ja
im plan tar al gum pro je to deve de i xar o che que cor res -
pon den te às li be ra ções, Sr. Pre si den te. Deve re ce ber
as pro cu ra ções pe las qua is pas sam as as sem bléi as
ge ra is e to dos os atos nor ma ti vos da em pre sa a te -
rem re pre sen ta ção do gran de in ves ti dor na Ama zô nia 
e no Nor des te.

Sr. Pre si den te, al gu mas pes so as que es tão nes -
te ple ná rio sa bem que não é no vi da de o que es tou
con tan do e que há mu i to isso de man da apu ra ção, e
que não se tra ta de mi lhões, mas de bi lhões, que fo ram 
sub tra í dos da mi nha re gião e do Nor des te bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, ha ve rá di fi cul da de de apu ra ção?
Será que a Drª Anadyr Men don ça Ro dri gues, nos sa
Mi nis tra-Cor re ge do ra, terá di fi cul da de de ave ri guar?
Te rão di fi cul da de de apu rar o caso o Dr. Gil mar Men -
des, Advo ga do-Ge ral da União, e o Dr. Ge ral do Brin -
de i ro? Não, não te rão di fi cul da de ne nhu ma, Sr. Pre si -
den te. Se efe ti va men te for fe i to um le van ta men to da
pre sen ça dos in ves ti do res do PIB na ci o nal na Ama zô -
nia e no Nor des te, para sa ber se, em cada pro je to
des ses in ves ti do res, eles es tão pre sen tes e se man -
têm a re la ção con tá bil, fis cal e ju rí di ca, ve ri fi car-se-á
que a pos sí vel gros sa cor rup ção não está na Ave ni da
Almi ran te Bar ro so, na ci da de de Be lém, mas per to da
Ave ni da Pa u lis ta, em São Pa u lo.

Os con tra tos a que me re fi ro não são, como os
meus, re gis tra dos na Jun ta Co mer ci al e de cla ra dos
no Impos to de Ren da. Sr. Pre si den te, bas ta uma ve ri -
fi ca ção, uma au di to ria como a que está sen do fe i ta
nes te mo men to com os ”pi a bi nhas“ e ”pe i xi nhos mi ú -
dos“, en quan to os ”tu ba rões“ que ao lon go do tem po
fi ca ram sem des pen der uma no i te de pre o cu pa ção e
uma gota de suor ven de ram di nhe i ro pú bli co, di nhe i ro 
da União, e en tre ga ram os DARFs do Impos to de
Ren da por cer ca de 40%.

Sr. Pre si den te, essa é a co la bo ra ção que dou
nes te mo men to para aque les que efe ti va men te es te -
jam in te res sa dos em sa ber o que acon te ce com os
pro je tos da Ama zô nia. Por que es ses pro je tos têm
uma di fi cul da de imen sa de dar cer to? Por que a con -
ta bi li da de de les, de modo ge ral, é ir re gu lar? Por que,
de modo ge ral, se bus cam no tas fis ca is fri as? Qual
ma te má ti co ex pli ca que al guém que ini cia um pro je to
seja obri ga do a abrir mão de 40%? Qual a con ta bi li -
da de que pode fe char, Sr. Pre si den te, sem su per fa tu -
rar ou en xer tar no tas fis ca is?
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Sr. Pre si den te, dis se ago ra o que já fa lei an tes.
Pode ser que ago ra, de po is que o ex-Se na dor Jar bas
Pas sa ri nho tra tou do as sun to, sen do que S. Exª não
está em ca u sa como eu es tou e nem so fre a cam pa -
nha que es tou a so frer, tal vez seja le va do em con ta e
te nha mos a opor tu ni da de de ver essa apu ra ção toda
des do bra da e esse qua dro efe ti va men te mu da do, não 
se fi car com a im pres são de que é no nor te do País
onde se co me ça todo esse pro ces so que leva a ir re -
gu la ri da des nos pro je tos da Su dam e da Su de ne. É a
pro pos ta que de i xo, Sr. Pre si den te.

Meus Co le gas de Se na do, de i xa rei, nos Ana is
do Se na do, toda a do cu men ta ção re la ti va ao que ci tei
aqui, para que fi que cla ro que não fiz eu ne nhum ne -
gó cio sub ter râ neo, de so nes to, e que não tive ne nhum 
tipo de en vol vi men to in de co ro so com qual quer pes -
soa que es te ja sen do acu sa da ou que - que eu sou -
bes se -, na épo ca, era acu sa da. O que eu fiz, faz qual -
quer ci da dão li vre des te País, que tem o di re i to de
con tra tar e de de fen der os seus in te res ses. 

Antes de de i xar a tri bu na, Sr. Pre si den te, agra -
de cen do a be ne vo lên cia de V. Exª, iria, mas não vou,
ci tar ou tros exem plos de vin cu la ções, fu la no com fu -
la no, de si cra no com bel tra no, para sa ber se es sas
vin cu la ções to das po dem res pon sa bi li zar uma em -
pre i te i ra en vol vi da em re mes sa de US$500 mi lhões
para o ex te ri or ou por ou tras co i sas. Não vou fazê-lo
por que, de acor do com a lei e com o bom sen so, cre io
que cada um deve res pon der no âm bi to de suas res -
pon sa bi li da des. E eu não vou fazê-lo.

Em re la ção à re vis ta Veja, que vem se de di can -
do a esse con tra to de em pre i ta da, que ro di zer que,
ini ci al men te, com mu i ta pa ciên cia e to le rân cia, evi tei
pro ces sar a re vis ta. Pen sei que de ve ria fa zer todo o
pos sí vel para as su mir o Se na do e, ao as su mir, fiz
uma pro pos ta de dis ten são que, aliás, não foi en ten di -
da por al guns, que a con si de ra ram um acu a men to.

Sr. Pre si den te, vim de lon ge, vim da Ama zô nia.
Apa nhei, só em um ano, oito cri ses de ma lá ria, e es -
tou aqui, Se na dor da Re pú bli ca e Pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal. Não ar re pio car re i ra com fa ci li da de
e acos tu mei-me a ser um ho mem li vre, sem dono.
Entre tan to, can sei! Já pas sei pro cu ra ção e vou pro -
ces sar, ci vil e pe nal men te, essa re vis ta. Vou aten der
ao Se na dor Ro ber to Re quião, la men to que S. Exª não 
es te ja aqui, nes te mo men to. 

O Se na dor Ro ber to Re quião, como o Se na dor
José Alen car e tan tos ou tros, já fo ram ata ca dos por
essa re vis ta da for ma mais ab je ta. O Se na dor José
Alen car é um dos em pre sá ri os mais res pe i tá ve is des -
te País, qua se uma una ni mi da de como ho mem pú bli -
co e em pre sá rio; pois S. Exª foi co lo ca do, por essa re -
vis ta, sob sus pe i ção – aliás, sal vo en ga no de mi nha
par te – em po lí ti ca de in cen ti vo fis cal. A mu lher do Se -

na dor Ro ber to Re quião foi acu sa da de ter en vi a do al -
guns mi lha res de dó la res, fra u du len ta men te, para o
ex te ri or – sal vo en ga no, US$300 mil dó la res. Fo to gra -
fa ram-na e ro tu la ram-na de fra u da do ra. Po dem fa zer
isso? Po dem fa zer isso pela to le rân cia e, até cer to
pon to, pelo aco var da men to a que sub me tem a clas se
po lí ti ca e os ho mens de bem des te País, por que não
exis te uma Lei de Impren sa que não seja para pu nir
quem, efe ti va men te, quer usar a im pren sa de for ma li -
vre e à ser vi ço da de mo cra cia, mas para pu nir os que
acham que pos su em imu ni da de para ban car o ma ga -
re fe da hon ra alhe ia. Esses têm imu ni da de, não nós,
es ses po dem. Esses é que po dem fa zer.

Vou à Jus ti ça e que ro aten der ao Se na dor Re -
quião, que fez aqui uma de nún cia gra vís si ma e re que -
reu à Pre si dên cia da épo ca e não foi aten di do. Por tan -
to, vou aten dê-lo. O Se na dor Ro ber to Re quião de nun -
ci ou a Edi to ra Abril de ter en vi a do para fora do País
US$260 mi lhões de dó la res fra u du len ta men te, por
meio das con tas CC-5. Pe diu, des ta tri bu na, que fos -
se en vi a do um pe di do de in for ma ções e de pro vi dên -
ci as ao Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral.

Infor mo ao Se na dor Ro ber to Re quião – la men to 
que S. Exª não es te ja pre sen te – que es tou en vi an do,
na data de hoje, um ofí cio ao Se cre tá rio da Re ce i ta
Fe de ral, para que ofe re ça as ex pli ca ções ao Se na do
e à so ci e da de bra si le i ra se, efe ti va men te, a Edi to ra
Abril que pode di zer que te nho R$30 mi lhões... Eu
aqui apre sen tei um la u do da Au di to ria Bou ci nhas &
Cam pos, que foi ava ca lha do por eles e, para eles, não 
vale nada. Mas, an tes de con tra tar a Bou ci nhas &
Cam pos, pro cu rei sa ber quem fa zia a au di ta gem da
Edi to ra Abril: e era exa ta men te a Bou ci nhas & Cam pos. 

Então, a Bou ci nhas & Cam pos, para a Edi to ra
Abril, vale como em pre sa de au di to ria para ava li ar se
as con tas, a con ta bi li da de, as de cla ra ções de Impos -
to de Ren da da edi to ra são cor re tas. Para mim, não
vale, Sr. Pre si den te. 

Não fui bus car ou tra au di to ria não; fui bus car a
de les. Mas eles es tão aci ma do bem e do mal. Eles
de vem ser con fi den tes de Deus, e eu, ape nas um
sim ples mor tal, como tan tos ou tros, in ves ti do num
man da to da re pre sen ta ção po pu lar.

Sr. Pre si den te, te ria ain da mu i ta co i sa a di zer,
mas não que ro ab so lu ta men te can sar V. Exª, não
que ro abu sar do pri vi lé gio. No en tan to, que ro agra de -
cer, mais uma vez, ser Pre si den te do Se na do da Re -
pú bli ca, por uma de ci são de mo crá ti ca e se cre ta. E
não sou Pre si den te do Se na do por que eu quis ser
Pre si den te do Se na do. Não! Po de ria que rer ser Pre si -
den te do Se na do e não sê-lo. Só sou Pre si den te do
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Se na do por que, de mo cra ti ca men te, a ma i o ria ab so lu -
ta do Se na do, em vo ta ção se cre ta, es co lheu-me, Sr.
Pre si den te, o que me é pro fun da men te hon ro so.

Qu e ro pe dir des cul pas e per dão a to dos vo cês
que vo ta ram em mim, à ma i o ria ab so lu ta do Se na do,
por que num mo men to em que a cam pa nha não pára,
em que a cam pa nha con ti nua, o que se faz não é uma 
im pug na ção a quem, iso la da men te, in di vi du al men te,
quis ser Pre si den te do Se na do, mas aos que, por uma 
de ci são to ma da por ho mens e mu lhe res da ma i or
com pe tên cia e do ma i or ama du re ci men to po lí ti co,
que, numa de ci são de mo crá ti ca, re sol ve ram fa zer de
mim Pre si den te des ta Casa e Pre si den te do Con gres -
so Na ci o nal. A vo cês as mi nhas des cul pas, o meu pe -
di do de per dão pelo ques ti o na men to fe i to por V. Exªs
ha ve rem co me ti do o imen so erro de não aten der a
uma von ta de. Foi esse o erro da ma i o ria ab so lu ta do
Se na do. Se V. Exªs ti ves sem aten di do a uma von ta de, 
o Se na do não es ta ria nes te mo men to pas san do por
este tipo de cons tran gi men to nem por este tipo de de -
ba te. Ha ve ria aqui, Sr. Pre si den te, o si lên cio e a aco -
mo da ção dos ce mi té ri os. Mas o Se na do se gu ra men te 
não se ria for ma do por ho mens e mu lhe res li vres que
re pre sen tam os Esta dos e o povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, di ri gin do-me à im pren sa do meu
país, à im pren sa li vre, de mo crá ti ca e, aci ma de tudo,
sé ria, e àque les que me acom pa nham pela TV Se na -
do, de se jo en cer rar len do o tre cho de uma co le tâ nea
de Rui Bar bo sa, a fim de de mons trar o quan to é dura a
vida pú bli ca não ape nas aqui mas em qual quer par te
do mun do. Ele cita um tre cho la pi dar para o qual peço
aten ção an tes de en cer rar o meu pro nun ci a men to:

Da al tu ra a que eles po dem pre ten der,
te re mos a me di da, re cor dan do os que de
agres so res pú bli cos re ce beu o pa tri ar ca da
li ber da de na Amé ri ca do Nor te. Tais fo ram,
que Was hing ton de cla ra va se sen ti ria mais
fe liz mor ren do, que con ti nu an do no Go ver no.
Acu sa do mons tru o sa men te de fra u dar o Te -
so i ro, ni ve la do aos tra fi can tes mais vul ga res
pela im pu ta ção de ter as sen ta do onde se as -
sen tou a ca pi tal, para va lo ri zar as ter ras de
pro pri e da de par ti cu lar nas mar gens do Po to -
mac, o pri me i ro dos ame ri ca nos que i xa va-se
de ter pas sa do por vi li pên di os só ca bí ve is ”a
um Nero, a um cri mi no so no tó rio, a um la rá -
pio vul gar“. Qu an do ele ter mi nou a se gun da
pre si dên cia, os ór gãos opo si ci o nis tas con cla -
ma ram que aque la data ”de via ser de ju bi leu
para os Esta dos Uni dos“. ”Nun ca hou ve na -
ção mais pros ti tu í da por um ho mem“, dis se
um de les, ”do que a na ção ame ri ca na foi
pros ti tu í da por Was hing ton“.

Sr. Pre si den te, sou mu i to pe que no para me
com pa rar ao gran de Ge or ge Was hing ton da His tó ria
nor te-ame ri ca na; ape nas sou ví ti ma, mais uma vez,
da le vi an da de e da má im pren sa. Mu i to obri ga do.

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SENADOR JADER BARBA-
LHO EM SEU PRONUNCIAMENTO:

















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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 191, DE 2001

Re quer a in ser ção em ata de Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to do De pu ta do
Fe de ral Synval Gu az zel li, as sim como
apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ja der Bar ba lho,

Com fun da men to no dis pos to nos arts. 218 e
221 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
que i ro a i n ser ção em ata de Voto de Pe sar pelo fa le ci -
men to do De pu ta do Fe de ral Synval Gu az zel li, as sim
como apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Synval Se bas tião Du ar te Gu az zel li, ad vo ga do,
nas ci do em 24 de ja ne i ro de 1930, em Va ca ria, Rio
Gran de do Sul, fi lho de Sa mu el Gu az zel li Fi lho e Ver gi -
nia Du ar te Gu az zel li, pai de Pa u la, Ro sa na e Mô ni ca.

Exer ceu os man da tos ele ti vos de vice-pre fe i to
de Va ca ria pela UDN (1955/58); de pu ta do es ta du al
(UDN) nos pe río dos en tre 59/63 e 63/67; de pu ta do fe -
de ral (71/75, Are na); go ver na dor do RS en tre 1975 e
1979, pela Are na; de pu ta do fe de ral (83/87, PMDB);
vice-go ver na dor (87/90, PMDB); go ver na dor (90/91,
PMDB); de pu ta do fe de ral (PMDB), a par tir de 1999.

Foi pre si den te re gi o nal do PP/RS en tre 1981 e
1982, e vice-pre si den te do PMDB ga ú cho en tre 1983
e 1985. Exer ceu ain da os se guin tes car gos pú bli cos:
Se cre tá rio de Obras Pú bli cas do RS (1964); pre si den -
te da Ca i xa Esta du al (67/70 e 89/90); pre si den te do
Ban co Me ri di o nal, em Por to Ale gre (85/86); di re tor do
Ban co do Bra sil, em Bra sí lia (93/94); Mi nis tro da Agri -
cul tu ra (1994).

For ma do em Di re i to pela PUC/RS, onde es tu -
dou en tre 1949 e 1953. Teve as se guin tes obras pu bli -
ca das: – Advo ca cia e Li ber da de (OAB – RS, 1974) e 
O Di re i to e a ação do Esta do (OAB – RS, 1975).

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res, no fi nal do ano pas sa do fiz um pro nun ci a -
men to so bre a ho me na gem que a Assem bléia Le gis -
la ti va do Rio Gran de do Sul e a Fe de ra ção das Asso -
ci a ções Empre sa ri a is do Rio Gran de do Sul –
FEDERASUL, fi ze ram quan do da en tre ga do prê mio
Lí de res e Ven ce do res – 6ª edi ção, em que o ma i or e
mais jus ta men te ho me na ge a do foi meu ami go Synval 
Gu az zel li.

Na épo ca as sim me pro nun ci ei:
“Synval Gu az zel li é, sem dú vi da ne nhu ma, um

dos ma i o res po lí ti cos da mi nha ge ra ção. Ínte gro, de di -

ca do, com pe ten te, ocu pou os mais va ri a dos car gos e
to dos eles de sem pe nhou com rara efi ciên cia.

Synval Gu az zel li foi meu vice-go ver na dor e eu
pude tes te mu nhar de bem per to o seu tra ba lho. Com -
pa nhe i ro de to tal fi de li da de, ho mem de pa la vra fir me
e de agu da in te li gên cia po lí ti ca, Synval Gu az zel li é
um gran de ami go...

...Se eu ti ves se que des ta car um tra ço da per so -
na li da de de Synval Gu az zel li, eu di ria que, aci ma de
tudo, o que o dis tin gue é a sim pli ci da de. Ape sar de ter
ocu pa do tan tos car gos ele va dos, ja ma is de i xou de
ser o mes mo ho mem. É cor di al, afá vel, co ra jo so, tra ta
a to dos com fi dal guia.

Vim hoje a esta tri bu na para re gis trar aqui o fato
de Synval Gu az zel li ter sido in di ca do para re ce ber o
prê mio es pe ci al do Lí de res e Ven ce do res des te ano.

Pela sua in te gri da de, pela sua de di ca ção ao
ser vi ço pú bli co, por uma vida toda de di ca da ao tra ba -
lho pelo Rio Gran de do Sul, Synval Gu az zel li me re ce
esse e mu i tos ou tros prê mi os.

Da qui, da Tri bu na do Se na do, man do a ele o
meu abra ço pelo prê mio e – pre ci so re pe tir – por toda
uma vida de di ca da ao ser vi ço do Rio Gran de do Sul."

Hoje, com pro fun da tris te za vol to a esta tri bu na,
meu ami go se foi. La men ta vel men te, a gra ve do en ça
que por ta va o ven ceu. Per di meu ami go, po rém to dos
nós per de mos, o Bra sil e os bra si le i ros.

A vida pú bli ca de i xa de con tar com um gran de lí -
der e dig no po lí ti co. A luta in ces san te pela ci da da nia
per de um gran de sol da do. Entre tan to, fi cam re gis tra -
das na me mó ria e na his tó ria as li ções que de ve mos e 
po de mos apren der so bre como ser re al men te um Ser
Hu ma no, como foi Synval Gu az zel li.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2001. –  Pe dro
Si mon,  José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re -
que ri men to lido de pen de de vo ta ção, em cujo en ca -
mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra as Sras e
os Srs Se na do res que o de se ja rem.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra, para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V. Exª 
a pa la vra, para en ca mi nhar.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs Se na do res, este é um re que ri men to
de pe sar so li ci ta do pe los três Se na do res do Rio Gran -
de do Sul: Se na dor Pe dro Si mon, Se na do ra Emi lia
Fer nan des e este Se na dor.

De se ja mos re gis trar, nes ta data, o fa le ci men to 
de um gran de ga ú cho e gran de bra si le i ro: Synval
Gu az zel li .

Synval Gu az zel li tem uma tra je tó ria na vida pú -
bli ca do nos so Esta do ab so lu ta men te mar can te e in -
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de lé vel. Uma fi gu ra pro e mi nen te sob to dos os as pec -
tos. Era um con ci li a dor, um po lí ti co que acre di ta va no
plu ra lis mo, que acre di ta va so bre tu do na con vi vên cia
de mo crá ti ca. Ele, go ver na dor no me a do em 1974 pelo 
en tão go ver no de ex ce ção, go ver no mi li tar, apro xi -
mou-se da Opo si ção, pro cu rou os re pre sen tan tes do
MDB na Assem bléia Le gis la ti va e re a li zou a mais im -
por tan te ope ra ção po lí ti ca com vis tas a uma con quis -
ta eco nô mi ca ja ma is re a li za da no Esta do do Rio
Gran de do Sul: a con quis ta do Pólo Pe tro quí mi co.
Synval Gu az ze li li de rou o Go ver no e a Opo si ção. Não
para açam bar cá-la, para co op tá-la, para fa zer ma ni -
pu la ção po lí ti ca, mas para al can çar o bem co mum,
ten do em vis ta o in te res se pú bli co, o bem e o pro gres -
so do povo ao qual ser via como Go ver na dor, o povo
ga ú cho.

Synval Gu az zel li era o ho mem da con ci li a ção,
mas não de uma con ci li a ção pe que na, mes qui nha,
opor tu nis ta. Falo de uma con ci li a ção com gran de za,
com a vi são do in te res se pú bli co, do in te res se vol ta do 
à co mu ni da de, à so ci e da de. São pou cos os ho mens e 
mu lhe res de mi nha ge ra ção que não so fre ram, de
uma for ma ou de ou tra, in fluên cia, na for ma ção de
sua per so na li da de po lí ti ca, de Synval Gu az zel li. Com
S. Exa apren di um pos tu la do da vida pú bli ca: Opo si -
ção é Opo si ção, Go ver no é Go ver no. A Opo si ção
deve cum prir o seu pa pel, bem como o Go ver no. No
en tan to, quan do há ne ces si da de de unir for ças para
atin gir um ob je ti vo co mum não deve ha ver pe i as, obs -
tá cu los, não deve ha ver in te res se pe que no, in te res se
me nor que o im pe ça.

Essa vi são de mun do, essa con cep ção plu ra lis -
ta, con ver gen te da po lí ti ca faz de Synval Gu az zel li
uma per so na li da de mar can te no sé cu lo pas sa do, na
vida pú bli ca do nos so Esta do. Du ran te a se gun da me -
ta de do sé cu lo pas sa do, o Rio Gran de teve como uma 
das suas gran des fi gu ras, um dos seus ho mens ma i o -
res Synval Gu az zel li. Ele ocu pou po si ções ele va das,
im por tan tes. Foi Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral e do Ban co Me ri di o nal – na ten ta ti va de sal vá-lo, 
não per mi tin do que o ban co fe chas se –, foi de pu ta do
fe de ral e go ver na dor de Esta do por duas ve zes; quan -
do ter mi na va os seus man da tos, prin ci pal men te no
Exe cu ti vo, Gu az zel li era ape nas ele mes mo, o seu
dis cur so, a sua pos tu ra, o seu pro je to po lí ti co, en fim, a 
sua con di ção hu ma na pura e sim ples. Não usa va os
car gos e as po si ções para ma ni pu lar, para co op tar,
para exer cer pres são ou para ti rar van ta gens de quem 
quer que fos se. Era ele, as suas idéi as, o seu pen sa -
men to, a sua pos tu ra e sua vi são de mun do.

Synval Gu az zel li, eu o co nhe ci no dia em que,
numa ati tu de iné di ta, des co nhe ci da na vida pú bli ca e
na his tó ria do Rio Gran de do Sul, saiu de um Par ti do
do Go ver no para a Opo si ção. De i xou uma si tu a ção
pri vi le gi a da, fa vo rá vel e tran qüi la para o com ba te
duro da Opo si ção. E, es tra nha men te, tal vez num caso 

in co mum da his tó ria do Rio Gran de do Sul, ele geu-se
De pu ta do Fe de ral no pri me i ro em ba te ele i to ral de que 
par ti ci pou, ten do sido o De pu ta do Fe de ral mais vo ta -
do do Rio Gran de do Sul. S. Exª ob te ve essa vo ta ção,
ape sar de ter re a li za do uma tro ca di a me tral men te
opos ta, ou seja, uma mu dan ça de po si ção to tal men te
con trá ria àque la que vi nha ocu pan do, por que o Rio
Gran de do Sul re co nhe cia nele o ho mem de bem, o
ho mem pú bli co dig no, o ho mem pú bli co me re ce dor de
con fi an ça que os vo tos ex pres sa vam. Synval Gu az zel -
li, por tan to, de i xa um ras tro de dig ni da de, de sa be do -
ria, de ca pa ci da de de con ci li ar e har mo ni zar na vida
pú bli ca que ja ma is po de mos nos es que cer.

Sr. Pre si den te, faço este re gis tro hoje por que o
Rio Gran de do Sul aca ba de en ter rar Synval Gu az zel -
li, si tu an do-o como um ho mem que vi veu mo men tos
tão im por tan tes, tão de fi ni do res e tão de fi ni ti vos da
his tó ria do nos so Esta do. Ele está na ga le ria dos
gran des ho mens, das gran des per so na gens, dos
gran des vul tos do Rio Gran de do Sul, da sua his tó ria,
da sua po lí ti ca, da sua cul tu ra, en fim, do seu pa no ra -
ma e da sua pa i sa gem hu ma na.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) - Con ti nua

a pa la vra à dis po si ção das Srªs. e Srs. Se na do res
para o en ca mi nha men to da vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, pas sa-se à
vo ta ção do re que ri men to.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 191, de 2001.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa

as so cia-se às ho me na gens que ora se pres tam ao
gran de po lí ti co Synval Gu az zel li.

Des de que aqui che gou, nos anos 60, Gu az zel li
tem sido um exem plo de vida pú bli ca. Em to dos os
car gos que ocu pou, fos sem eles mu ni ci pa is – e Pre -
fe i to ele foi –, fos se como De pu ta do Esta du al, De pu -
ta do Fe de ral, Vice-Go ver na dor, Go ver na dor, Mi nis tro
de Esta do, sem pre se hou ve com mu i ta dig ni da de e
com pe tên cia.

A Mesa, por tan to, com par ti lha es sas ho me na -
gens so li ci ta das pela Ban ca da do Rio Gran de do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ma u ro Mi ran da, Edu ar do
Si que i ra Cam pos en vi a ram dis cur sos à Mesa para
se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no con tex to
atu al, as su miu enor me im por tân cia para os cus tos
dos sis te mas de sa ú de, nas ins tân ci as mu ni ci pal, es -
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ta du al e fe de ral, a op ção de pro du ção de me di ca men -
tos es sen ci a is a ba i xo cus to. A ne ces si da de de re du -
ção dos cus tos de pro du ção de re mé di os, para pa í ses 
como o Bra sil, as su miu tal di men são que foi ob je to de
re fe rên cia até no dis cur so do Pre mi er fran cês Li o nel
Jos pin, em re cen te vi si ta ao Bra sil. Tra ta-se, não há
dú vi da, de um pon to cru ci al para o Sis te ma Úni co de
Sa ú de e para o aten di men to das ca ma das so ci a is
me nos fa vo re ci das do País.

Com re la ção ao Esta do do Ce a rá, te mos a van -
ta gem de já con tar com os ser vi ços da Far má -
cia-Esco la, da Fa cul da de de Far má cia, Odon to lo gia e 
Enfer ma gem da Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá, que
é de ten to ra de um po ten ci al de pro du ção e con tro le
de qua li da de de me di ca men tos de modo a aten der à
de man da da li nha bá si ca de me di ca men tos ad qui ri -
dos pela Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do do Ce a rá.

Em ra zão da re le vân cia epi de mi o ló gi ca ne ga ti -
va do qua dro no so ló gi co do nos so Esta do, dos ele va -
dos cus tos fi nan ce i ros para o Go ver no do Esta do do
Ce a rá, de cor ren tes da pre ven ção e tra ta men to das
pa to lo gi as, da di fi cul da de de aces so da po pu la ção
ce a ren se ao mer ca do de me di ca men tos, mo ti va da
pela po bre za da po pu la ção, a ini ci a ti va da Far má -
cia-Esco la é um pro je to va li o so e in dis pen sá vel, que
faz jus a todo o apo io dos re cur sos fi nan ce i ros ne ces -
sá ri os à sua con so li da ção.

Insta la da em 1959, como um Se tor de Indús tria
do Cur so de Gra du a ção em Far má cia, sen do re es tru -
tu ra da em 1977, a Far má cia-Esco la é com pos ta de
qua tro di vi sões: Pro du ção, Con tro le de Qu a li da de,
Pro du tos Na tu ra is e Admi nis tra ção.

A ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos na área de
me di ca men tos é o de ver ins ti tu ci o nal da Uni da de.
Nos se to res de Pro du ção e Con tro le de Qu a li da de de
Me di ca men tos são ofer ta dos es tá gi os su per vi si o na -
dos para os dis cen tes que op ta rem pela Ha bi li ta ção
em Far má cia Indus tri al, com car ga ho rá ria de 480 ho -
ras, con tan do com a par ti ci pa ção de do cen tes do De -
par ta men to de Far má cia e Far ma cêu ti cos Indus tri a is
da Insti tu i ção. O es tá gio cur ri cu lar, com car ga ho rá ria
de 420 ho ras, dos alu nos do Cur so de Gra du a ção em
Far má cia, re a li za-se no Se tor de Ma ni pu la ção de Me -
di ca men tos da Uni da de.

O Pro je to de Boas Prá ti cas de Fa bri ca ção –
BPF – im plan tan do na Far má cia-Esco la, se gun do as
nor mas do MERCOSUL, foi va li da do pelo Mi nis té rio
da Sa ú de e pela Vi gi lân cia Sa ni tá ria, em 1997, pos si -
bi li tan do a pro du ção de es pe ci a li da des far ma cêu ti -
cas, fi to te rá pi cos, cos mé ti cos, do mis sa ni tá ri os e sa -
ne an tes, den tro dos pa drões de qua li da de exi gi dos.

O se tor de Pro du tos Na tu ra is foi ins ta la do em
1986, ini ci an do suas ati vi da des pela elu ci da ção de
téc ni cas de con tro le de qua li da de de plan tas me di ci -
na is e suas pre pa ra ções. Por meio de con vê ni os com
as in dús tri as far ma cêu ti cas lo ca is, deu-se um cres ci -

men to do se tor, ve ri fi ca do pelo au men to no nú me ro
de aná li ses de con tro le de qua li da de re a li za das ao
lon go de cada ano. Em 1990, ba se an do-se no Pro je to
Far má ci as-Vi vas, ini ci ou-se a fa bri ca ção de me di ca -
men tos fi to te rá pi cos, pro du zi dos por meio de téc ni cas 
far ma cêu ti cas que ga ran tem sua efi cá cia e se gu ran -
ça te ra pêu ti ca.

O Se tor de Con tro le de Qu a li da de de Me di ca -
men tos da Far má cia-Esco la da UFC é cre den ci a do
pelo Mi nis té rio da Sa ú de e pela Vi gi lân cia Sa ni tá ria
como ór gão ha bi li ta do para a re a li za ção das aná li ses
de con tro le de qua li da de dos me di ca men tos ad qui ri -
dos pe las se cre ta ri as mu ni ci pa is e es ta du a is, a se -
rem dis tri bu í dos no Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS.
Fo ram efe tu a das par ce ri as, tam bém, com sete in -
dús tri as far ma cêu ti cas lo ca is, ins ti tu i ções go ver na -
men ta is e usuá ri os.

Da re la ção de cli en tes da Far má cia-Esco la fa -
zem par te, ain da, hos pi ta is, clí ni cas e pre fe i tu ras.

A ce le bra ção de Con vê nio com o Mi nis té rio da
Sa ú de para aten di men to da li nha bá si ca de me di ca -
men tos da Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do do Ce a rá
per mi ti rá a aqui si ção de mo der nos equi pa men tos e a
qua li fi ca ção pro fis si o nal dos far ma cêu ti cos e do pes -
so al téc ni co de apo io, en se jan do o for ta le ci men to de
uma es tru tu ra or ga ni za ci o nal ca paz de res pon der às
ne ces si da des do en si no em far má cia e de pro mo ver a 
me lho ria da as sis tên cia pres ta da às ins ti tu i ções go -
ver na men ta is e ao pú bli co em ge ral.

Ape sar de sua ine gá vel re le vân cia e de seu
enor me po ten ci al de cres ci men to, a Far má cia-Esco la
da Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá não dis põe da in -
fra-es tru tu ra ade qua da ao per fe i to de sem pe nho de
sua ta re fa. Ci en te des sa ne ces si da de, a atu al di re ção
da en ti da de ela bo rou um pro je to para im plan ta ção de
um Nú cleo Tec no ló gi co de Pro du ção e Con tro le da
Qu a li da de de Me di ca men tos, que pre vê a cons tru ção
de um edi fí cio-sede. Como a Far má cia-Esco la in te -
gra, ofi ci al men te, a rede de la bo ra tó ri os es ta ta is do
País, atu al men te con tan do com 14 in dús tri as go ver -
na men ta is cre den ci a das, e di an te da re du ção do re -
pas se de re cur sos fi nan ce i ros para as uni ver si da des
bra si le i ras, al gu mas ges tões têm sido fe i tas jun to ao
Mi nis té rio da Sa ú de para cons tru ção da sede da Far -
má cia-Esco la da Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá.

Tive a opor tu ni da de, Sras. e Srs. Se na do res, de
par ti ci par de au diên cia ocor ri da em 24/11/2000,
quan do o Pro je to foi en tre gue ao ex ce len tís si mo Sr.
Mi nis tro da Sa ú de, Dr. José Ser ra, mas ain da con si -
de ro ne ces sá ria a par ti ci pa ção do Con gres so Na ci o -
nal, na ma té ria, com o ob je ti vo de ade quar a pro du -
ção dos la bo ra tó ri os ofi ci a is à nova le gis la ção de pro -
du ção de me di ca men tos ge né ri cos, le van do-se em
con ta que eles são de gran de re le vân cia para a sa ú de 
pú bli ca do País.
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É nes se sen ti do que de fen do o ple i to da Far má -
cia-Esco la da Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá, por re -
co nhe cer seu po ten ci al tec no ló gi co e ci en tí fi co e o do
seu ca pi tal hu ma no para in te grar-se ao es for ço da so -
ci e da de bra si le i ra na con so li da ção da po lí ti ca de ge -
né ri cos do País.

Não se tra ta, pois, Se nho ras e Se nho res de vi a -
bi li zar a cons tru ção fí si ca de um la bo ra tó rio uni ver si -
tá rio, mas de am pli ar o aces so da po pu la ção aos me -
di ca men tos, o que re quer uma po lí ti ca pú bli ca de as -
sis tên cia far ma cêu ti ca, es ta be le ci da em con jun to
pelo Go ver no e pela so ci e da de, com a par ti ci pa ção
da ini ci a ti va pri va da.

Expe riên ci as apli ca das em ou tros pa í ses, como
dis tri bu i ção gra tu i ta de me di ca men tos, ma i or ofer ta
de pro du tos ge né ri cos e apri mo ra men to da ges tão do 
sis te ma de sa ú de já se mos tra ram ca pa zes de re ver -
ter qua dros dra má ti cos da sa ú de de po pu la ções des -
fa vo re ci das.

A Far má cia-Esco la da Uni ver si da de do Ce a rá
re ú ne to das as con di ções para se tor nar um cen tro de 
ex ce lên cia na pro du ção de me di ca men tos e um re fe -
ren ci al na de mo cra ti za ção dos ser vi ços de sa ú de. De -
ve mos, pois, em pre en der to dos os es for ços ne ces sá -
ri os ao es ta be le ci men to de me lho res con di ções fí si -
cas para o com ple to atin gi men to de seu ob je ti vo so -
ci al.

Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu -
na re gis trar que nos dias 24 a 27 de abril pró xi mos, re -
a li zar-se-ão, em Go iâ nia, o IV Con gres so Na ci o nal
so bre con di ções e meio am bi en te do tra ba lho na in -
dús tria da cons tru ção e o II Se mi ná rio so bre con di -
ções e meio am bi en te do tra ba lho na in dús tria da
cons tru ção nos pa í ses do Mer co sul.

Não fora eu Enge nhe i ro Ci vil e, por tan to, di re ta -
men te li ga do ao se tor a que se re fe rem es sas duas
re u niões téc ni cas, bas ta ria ser um bra si le i ro in te res -
sa do nas ques tões que di zem res pe i to à sa ú de de
meus com pa tri o tas e às con di ções de tra ba lho que
lhes per mi tam pre ser vá-la para res sal tar a re le vân cia
dos even tos.

Não é pre ci so ser al guém mu i to ver sa do em
Eco no mia para sa ber da im por tân cia que tem o mer -
ca do da cons tru ção em um país qual quer, em es pe -
ci al em um país como o Bra sil – imen so, ca ren te de
mo ra di as e de in fra-es tru tu ra bá si ca em qua se todo
seu ter ri tó rio.

Sr. Pre si den te, a in dús tria da cons tru ção, se não 
bas tas se o fato de pro du zir as mo ra di as de que tan to
nos sa gen te ne ces si ta, de ve ria ser olha da com mu i to
ca ri nho e re ce ber to dos os in cen ti vos, pois é um dos
ra ros se to res que pode em pre gar a mão-de-obra de
pou ca qua li fi ca ção que ain da exis te no Bra sil.

Enquan to tra ba lha mos para me lho rar nos so ní -
vel edu ca ci o nal e pro pi ci ar me lho res opor tu ni da des
aos nos sos con ci da dãos, a in dús tria da cons tru ção
per ma ne ce, como sem pre foi, como um dos se to res
com ma i or ca pa ci da de de ge ra ção de em pre gos. E
essa ca pa ci da de está di re ta men te li ga da ao pro gres -
so eco nô mi co do País e aos pro gra mas so ci a is di ri gi -
dos para as gran des mas sas.

Apro ve i to essa opor tu ni da de para des ta car que
Go iás é um dos es ta dos onde o se tor de en ge nha ria
apre sen ta-se mais for ta le ci do. Seis en ti da des – o Sin -
dus con, que é o sin di ca to da ca te go ria; a Asso ci a ção
Go i a na das Empre sas de Enge nha ria – AGE; o Con -
se lho Re gi o nal de Enge nha ria e Arqui te tu ra – Crea; o
Clu be de Enge nha ria; o Se con ci, des ti na do ao ser vi -
ço so ci al; e a Enge cred, co o pe ra ti va de cré di to que
está sen do es tru tu ra da para aten der os pro fis si o na is
da área, são as de fen so ras le gí ti mas dos in te res ses
de mi lha res de en ge nhe i ros em todo o Esta do de
Go iás.

É, pois, com gran de sa tis fa ção que re gis tro que
to dos os nos sos co le gas, cuja ati vi da de se liga de al -
gum modo ao se tor da cons tru ção, irão se re u nir para
de ba ter as ques tões re la ti vas às con di ções de tra ba -
lho dos que mi li tam no se tor.

Tra ba lhar sa tis fe i to, com se gu ran ça, com re mu -
ne ra ção jus ta, com pers pec ti va de que o fu tu ro será
de as cen são e pro gres so pes so al e co le ti vo, só faz
au men tar a pro du ti vi da de dos tra ba lha do res de qual -
quer ní vel – des de os ser ven tes até os mais gra du a -
dos di re to res. E, como con se qüên cia, vem a di mi nu i -
ção dos aci den tes de tra ba lho, a ele va ção da pro du ti -
vi da de, o au men to de lu cros e de sa lá ri os.

Tra ba lhar bem e em boas con di ções, sem que o
fru to de seu tra ba lho seja a de te ri o ra ção do am bi en te
em que vi ve mos, é o de se jo de to dos nós.

Alme jo ver como re sul ta do dos de ba tes en tre os 
par ti ci pan tes des ses dois even tos pro pos tas con cre -
tas que a so ci e da de bra si le i ra pos sa ado tar para o
bem co le ti vo. E, mais, que a re per cus são des sas pro -
pos tas nos pa í ses-mem bros do Mer co sul per mi ta for -
ta le cer esse mer ca do co mum em fa vor de to dos nós.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, con clu in -
do esta in ter ven ção, au gu ro que con gres sos como
es ses pos sam, de fato, aju dar nos sos pa í ses a tri lha -
rem os ca mi nhos do de sen vol vi men to com jus ti ça so -
ci al. Que nos sa in dús tria da cons tru ção pro du za,
cada vez mais, e me lhor, os bens de que nos so povo
ne ces si ta. E que to dos os que nela mi li tam se im bu am 
da im por tân cia so ci al da mis são que es co lhe ram ao
abra ça rem a pro fis são que exer cem.

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

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi ve mos
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num tem po em que, la men ta vel men te, há uma exa -
cer ba ção do ego ís mo, do ego cen tris mo, quan do mu i -
tos têm como úni ca pro pos ta de vida au fe rir van ta -
gens pes so a is e am pli ar seu pa tri mô nio ma te ri al.

Nes se con tex to, que gera tan tas in jus ti ças so -
ci a is, há, no en tan to, um nú me ro cada vez ma i or de
pes so as que es tão pre o cu pa das com os mais ca ren -
tes, e que ane lam me lho rar suas con di ções de vida.

Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, aos ab ne ga dos e al -
tru ís tas que se en ga jam em tra ba lhos em prol da co -
mu ni da de, pres tan do ser vi ço vo lun tá rio in te i ra men te
gra tu i to.

O úni co ob je ti vo des ses vin te mi lhões de bra si -
le i ros é res ga tar a dig ni da de e a ci da da nia de seus ir -
mãos que se en con tram em al gum es ta do de ca rên -
cia. Doam não ape nas re cur sos ma te ri a is, mas tam -
bém, o que ain da é mais pre ci o so, seu tem po e sua
aten ção ao pró xi mo.

Sa be mos que o tra ba lho vo lun tá rio sem pre exis -
tiu, que sem pre hou ve pes so as que, so li da ri a men te,
es for ça ram-se por aju dar aos ou tros. Mas foi so men te 
no sé cu lo XV que sur gi ram en ti da des or ga ni za das
como as San tas Ca sas de Mi se ri cór dia. No sé cu lo re -
tra sa do sur giu a Cruz Ver me lha, e, mais re cen te men -
te, ONGs como o Gre e en pe a ce, a Anis tia Inter na ci o nal
e os Mé di cos Sem-Fron te i ras, den tre mu i tas ou tras.

Hoje, o ser vi ço vo lun tá rio, mu i to mais do que
mero as sis ten ci a lis mo, bus ca so lu ções para pro ble -
mas so ci a is, am bi en ta is e de de sen vol vi men to.

Pois bem, 2001 foi de cla ra do pela Orga ni za ção
das Na ções Uni das, como o Ano Inter na ci o nal do Vo -
lun tá rio, exa ta men te para es ti mu lar as ações so ci a is
em be ne fí cio da co mu ni da de.

E a pre si den te do co mi tê bra si le i ro que, en tre
nós, de fla gra a cam pa nha pre co ni za da pela ONU, a
psi có lo ga Milú Vil le la, al me ja do brar o nú me ro de vo -
lun tá ri os em nos so País até o fim do ano.

Ocor re, en tre tan to, Sr. Pre si den te, que mi lha res
de pes so as que têm vo ca ção e qua li fi ca ção para a
pres ta ção de ser vi ço vo lun tá rio não dis põem de um
fa tor es sen ci al para o exer cí cio des sa ati vi da de hu -
ma nís ti ca: tem po.

É pre ci so, des tar te, que se dê opor tu ni da de a
es sas pes so as que, por exer ce rem ati vi da des la bo ra -
ti vas du ran te todo o dia, não têm dis po ni bi li da de de
tem po para o ser vi ço al tru ís ta.

Assim, aten den do à jus ta re i vin di ca ção de vá ri as
or ga ni za ções de vo lun tá ri os, ela bo ra mos pro po si ção
que in tro duz dis po si ti vo na Lei nº 9.608, de 18 de fe -
ve re i ro de 1998 – que dis põe so bre o ser vi ço vo lun -
tá rio.

A dis po si ção al vi tra da es ta be le ce que, du ran te
cada mês, os ser vi do res pú bli cos e os em pre ga dos
su bor di na dos ao re gi me ju rí di co tra ba lhis ta po de rão

au sen tar-se do tra ba lho para a pres ta ção de ser vi ço
vo lun tá ri os, por três ho ras con tí nu as.

Evi den te men te, o tem po de ser vi ço vo lun tá rio
de ve rá ser com pro va do, e a en ti da de be ne fi ciá ria terá 
de dis por das ca rac te rís ti cas in di ca das no art. 1º, do
re fe ri do di plo ma le gal.

Te mos ple na con vic ção de que a me di da in cen -
ti va rá a pres ta ção de ser vi ço vo lun tá rio, be ne fi ci an do
a co mu ni da de mais ca ren te.

Por isso, des ta tri bu na, ape la mos a nos sos ilus -
tres Pa res para que em pres tem seu ines ti má vel apo io 
a essa ini ci a ti va.

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

dên cia vai le van tar 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 Á CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 1996

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 19, de
1996, ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor Wal deck
Orne las, que dis põe so bre os be ne fí ci os fis ca is re fe -
ren tes ao ICMS, ten do

Pa re cer sob nº 92, 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, ofe re cen do a re da ção para o se gun -
do tur no.

– 2–
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO

Nº 10, DE 2000
(Vo ta ção no mi nal)

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
10, de 2000, como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra a alí nea “d” do in ci so VI, do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui a imu ni da de
tri bu tá ria para ca der nos es co la res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2000, 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.

– 3 –
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 1995

Dis cus são, em tur no úni co, do Subs ti tu ti vo da
Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 127, de 1995 
(nº 989/95, na que la Casa), de au to ria do Se na dor
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La u ro Cam pos, que pa dro ni za o vo lu me de áu dio das 
trans mis sões de rá dio e te le vi são nos es pa ços de di -
ca dos à pro pa gan da e dá nova pro vi dên cia, ten do:

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 149, de 2001, da Co -
mis são de Ee du ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Cân di do.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 55, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 55, de 1999 (nº 643/98, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de Ampa ro Ltda,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda 
mé dia na ci da de de Ampa ro, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob  nº 616, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor Se na dor Edi son Lo bão, com abs -
ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 77, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 77, de 1999 (nº 665/98, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são. da Rá dio Di fu so ra de Assis S.A para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia da ci -
da de de Assis, es ta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 572, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor Se na dor Car los Wil son
com abs ten ções da Se na do ra He lo í sa He le na,. e dos
Se na do res Ge ral do Cân di do e Jef fer son Pe res.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATTIVO

Nº 15, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 15, de 2000 (nº 249/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à So ci e da de de Ra di o di fu são Ca -
pi va ri Ltda,para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre quên cia mo du la da na ci da de de Ca pi va ri,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 470, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, com abs ten ções do Se na dor Jef fer son Pe res 
e da Se na do ra He lo i sa He le na.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 16, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 16. de 2000 (nº 251/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são ou tor ga da á Rá dio e Te le vi são Igua çu S.A.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 769, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor, Se na dor Álva ro Dias,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 218, DE 2000

Dis cus são em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 218, de 2000 (nº 450/2000, 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 Bar ra de San to
Anto nio, Esta do de Ala go as, ten do pa re cer fa vo rá vel,
sob nº 119, de 2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re -
la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 258, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 258, de 2000 (nº 509/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal Sa le si a na Dom Bos -
co para exe e cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre quên cia mo du la da na ci da de de For ta le za Esta do
do Ce a rá, ten do Pa re cer fa vo rá vel sob nº 136, de
2001, na Co mis são de Edu ca ção, Re la tor Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do
Cân di do.

– 10 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2000 (nº
3.480/97, na Casa de ori gem), que dis põe so bre o
aten di men to pre fe ren ci al ao ido so nas uni da des vin -
cu la das ao Sis te ma Úni co de Sa ú de, ten do

Pa re cer sob nº 108, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor Se na dor Le o mar Qu in ta ni -
lha, pela pre ju di ci a li da de.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Le van -
ta-se a ses são nos ter mos do Re que ri men to nº 191, 
de 2001

(Le van ta-se a ses são às 16 ho ras e 23 mi nu tos.)
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Ata da 35ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 17 de abril de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria, da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão,
Anto nio Car los Va la da res, Mo za ril do Ca val can ti e Ri car do San tos

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 Ma ga lhães
– Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo
Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los
Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner –
Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe -
re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân -
di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to
Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na –
Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba lho –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi -
nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José
Alen car – José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José 
Fo ga ça – José Ro ber to Arru da – Ju vên cio da Fon -
se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio 
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon -
tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri -
na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Ney Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias 
– Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe -
dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri -
car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião –
Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma –
Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tas so Ro sa -
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 77 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: 

E X P E D I E N T E

MENSAGEM Nº 203, DE 2001-CN
(Nº 320/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 3º do art. 42 da Lei nº 9.995, de

25 de ju lho de 2000, e a fim de que se jam des ti na das
à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal, en ca mi nho có -
pia do De cre to de 5 de abril de 2001, que “Abre ao
Orça men to de Inves ti men to, em fa vor da Com pa nhia
Do cas do Ce a rá – CDC, cré di to su ple men tar no va lor
de R$784.710,00, para os fins que es pe ci fi ca”, pu bli -
ca do no Diá rio Ofi ci al da União do dia 6 de abril de
2001, e res pec ti va Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão.

Ba sí lia, 10 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 63/MF                  Bra sí lia, 2 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia,

em con for mi da de com o pres cri to no art. 167, in ci so V, 
da Cons ti tu i ção, com pa re cer fa vo rá vel des te Mi nis té -
rio, o ane xo Pro je to de De cre to, que abre ao Orça -
men to de Inves ti men to, para 2001, apro va do pela Lei
nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001, cré di to su ple men -
tar no va lor to tal de R$784.710,00, em fa vor da Com -
pa nhia Do cas do Ce a rá – CDC, para aten der so li ci ta -
ção do Mi nis té rio dos Trans por tes.

2. O cré di to ora so li ci ta do está em con for mi da de 
com o dis pos to no art. II, in ci so I, alí nea b, da Lei nº
10.171/2001, e tem por fi na li da de ade quar o cro no gra -
ma fí si co-financeiro do pro je to “Cons tru ção de Su bes ta -
ções no Por to de Mu cu ri pe”, de res pon sa bi li da de da
CDC, uma vez que, por di ver sos mo ti vos, in clu si ve a
sus ta ção do pro ces so de li ci ta ção dos ser vi ços por or -
dem ju di ci al, não foi pos sí vel à Com pa nhia exe cu tar as
obras pre vis tas no exer cí cio pró xi mo pas sa do.

3. Os re cur sos ne ces sá ri os à aber tu ra do cré di -
to de que se tra ta são de cor ren tes da in cor po ra ção de 
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sal do de re cur sos re pas sa dos pelo Te sou ro Na ci o nal
em 2000, não uti li za dos in te gral men te na que le exer -
cí cio, como a se guir de mons tra do:

4. São es sas as ra zões que le vam a pro por a Vos -
sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de De cre to, que abre
cré di to su ple men tar ao Orça men to de Inves ti men to
apro va do pela Lei 10.171/2001, no va lor de
R$784.710,00, com a fi na li da de de ade quar a do ta ção
or ça men tá ria da Com pa nhia Do cas do Ce a rá – CDC.

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.

DECRETO DE 5 DE ABRIL DE 2001

Abre ao Orça men to de Inves ti men tos,
em fa vor da Com pa nhia Do cas do Ce a rá –
CDC, cré di to Su ple men tar no va lor de
RS784.710,00, para os fins que es pe ci fi ca.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
ten do cm vis ta a au to ri za ção con ti da no art. II, in ci so I, 
alí nea b, da Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001,

De cre ta:

Art. 1º Fica aber to ao Orça men to de Inves ti -
men to, apro va do pela Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro
de 2001, cré di to su ple men tar no va lor de
R$784.710,00 (se te cen tos e oi ten ta e qua tro mil e
se te cen tos e dez re a is), em fa vor da Com pa nhia Do -
cas do Ce a rá – CDC, para aten der à pro gra ma ção
cons tan te do Ane xo I a este De cre to.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do 
dis pos to no ar ti go an te ri or são pro ve ni en tes de sal -
do de exer cí ci os an te ri o res, con for me de mons tra do
no “Qu a dro Sín te se por Re ce i ta” cons tan te do Ane -
xo I a este De cre to.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 5 de abril de 2001; 180º da Inde pen -
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.) 
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PROJETOS RECEBIDOS DA
 CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2001

(Nº 712/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Má xi mo Zan do na di para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ven da 
Nova do Imi gran te, Esta do do Espí ri to
San to.

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 197, de 31 de maio de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Má xi mo Zan do na di 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
Ven da Nova do Imi gran te, Esta do do Espí ri to San to.

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

PARECER Nº 179/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000497/99
Inte res sa da: Fun da ção Má xi mo Zan do na di
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são
Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para

ser vi ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men -
te edu ca ti va.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Má xi mo Zan do na di, com sede na
ci da de de Ven da Nova do Imi gran te, Esta do do Espí ri -
to San to, re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para
exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, em fre -
qüên cia mo du la da, na mes ma lo ca li da de e Esta do,
com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, me di an te a
uti li za ção do ca nal 296E, Clas se 82, pre vis to no Pla -
no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is.

2. Tra ta-se de uma fun da ção de di re i to pri va do,
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi -
nis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo -
ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas
in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá dio e ou -
tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos na
le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen tou a
do cu men ta ção per ti nen te, a qual me re ceu pa re cer fa -
vo rá vel do Se tor Ju rí di co da De le ga cia do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções da ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro.

4. Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no Car -
tó rio do Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, na Co -
mar ca e Mu ni cí pio de Ven da Nova do Imi gran te, no
Esta do do Espí ri to San to, sob o nú me ro de or dem
R.25, Li vro A, fls. 25, na data de 26 de ou tu bro de
1998, ins ti tu í da por Escri tu ra Pú bli ca do dia 24 de ju -
lho de 1998, la vra da no Ta be li o na to de No tas no Li vro
7, fls. 116/122, e Escri tu ra Pú bli ca de Re-ratificação,
de 2 de ou tu bro de 1998, de 20 de ja ne i ro de 2000, de
28 de fe ve re i ro de 2000, pre en chem os re qui si tos do
Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en con tram de acor do com
a le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O Con se lho Di re tor, com man da to de três
anos, está as sim cons ti tu í do:

CONSELHO DIRETOR

Car gos                    No mes
Di re tor Pre si den te    Clo vis Zan do na di 
Di re tor Se cre tá rio     Ma ria Amé lia Zan do na di Dis so li
Di re tor Te sou re i ro     José Ru bens Zan do na di
Pri me i ro Su plen te     Mar le ne Pi a zal lo Zan do na di
Segundo Suplente    Denny de Oliveira C.
                                  Zandonadi
Ter ce i ro Su plen te      Edi vi ges Zan do na di

6. De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen -
ta ção ju di ci al e ex tra-judicial da re que ren te é com -
pe tên cia do Di re tor Pre si den te.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (le tra a, in ci so XII, do art. 21)

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen -
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sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

”Art 13 ...................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -
tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o -
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos“.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi -
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te ri -
al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no DOU
de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for -
me de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da aos
pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so, de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub-censura.

Bra sí lia, 10 de maio de 2000. – Ma ria Anto ni e ta 
de Alva ren ga Gros si, Advo ga da – OAB/DF – 5419.

De acor do. À con si de ra ção do  Sr. Di re tor do De -
par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 10 de maio de 2000. – Na po leão Ema -
nu el Va la da res, Co or de na dor-Geral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Rá di o di fu são.

Bra sí lia, 11 de maio de 2000. – Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor gas
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 11 de maio de 2000. – Pa u lo Me ni -
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

MENSAGEM Nº 933, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 195, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da de de Ca -
cho e i ro de Ita pe mi rim – ES;

2 – Por ta ria nº 197, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Má xi mo Zan do na di, na ci da de de Ven da
Nova do Imi gran te – ES;

3 – Por ta ria nº 198, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Pás sa ro Gran de, na ci da de de
Uru a çu – GO;

4 – Por ta ria nº 200, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção San ta Lu zia, na ci da de de Ca ran go la –
MG.

Bra sí lia, 3 de ju lho de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so

EM nº 183/MC

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53710.000497/99, de in te res se da
Fun da ção Má xi mo Zan do na di, 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 Ven da Nova do Imi gran te, Esta do
do Espí ri to San to.

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.
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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 que 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 197, DE 31 DE MAIO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atu i bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o -
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000497/99, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Má xi mo
Zan do na di 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 Ven da Nova do Imi -
gran te, Esta do do Espí ri to San to.

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 LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2001
(Nº 3.998/2001, na Casa de Ori gem)

(de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

(Tra mi tan do em re gi me de ur gên cia 
nos ter mos do art. 64, da Cons ti tu i ção) 

Alte ra a Lei nº 8.212, de 24 de ju lho
de 1991, a Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994, a Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de
1996, e a Lei nº 9.528, de 10 de de zem bro
de 1997. (Cons tri bu i ção pre vi den ciá ria da 
em pre sa ru ral e da agro in dus tria con sór -
cio de pro du to res ru ra is; be ne fí ci os fis -
ca is para a agro in dús tria)

Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 22A. A con tri bu i ção de vi da pela
agro in dús tria, de fi ni da, para os efe i tos des ta 
lei, como sen do o pro du tor ru ral pes soa ju rí -
di ca cuja ati vi da de eco nô mi ca seja a in dus -
tri a li za ção de pro du ção pró pria ou de pro du -
ção pró pria e ad qui ri da de ter ce i ros, in ci -
den te so bre o va lor da re ce i ta bru ta pro ve ni -
en te da co mer ci a li za ção da pro du ção, em
subs ti tu i ção às pre vis tas nos in ci sos I e II do 
art. 22 des ta lei, é de:

I – dois vír gu la cin co por cen to des ti na -
dos à Se gu ri da de So ci al;

II – zero vír gu la um por cen to para o fi -
nan ci a men to do be ne fí cio pre vis to nos arts.
57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991, e da que les con ce di dos em ra zão do
grau de in ci dên cia de in ca pa ci da de para o
tra ba lho de cor ren te dos ris cos am bi en ta is
da ati vi da de.

§ 1º Cin qüen ta por cen to do va lor da
con tri bu i ção do se gu ra do em pre ga do a ser -
vi ço da agro in dús tria, des con ta do e efe ti va -
men te re co lhi do, po de rá ser de du zi do na
mes ma com pe tên cia, ou até nas onze com -
pe tên ci as se guin tes, do va lor da con tri bu i -
ção de que tra ta o ca put, sen do ve da da a
res ti tu i ção ou com pen sa ção.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca às ope ra ções re la ti vas à pres ta ção de 
ser vi ços a ter ce i ros, cu jas con tri bu i ções pre -
vi den ciá ri as con ti nu am sen do de vi das na
for ma do art. 22 des ta lei.

§ 3º Na hi pó te se do § 2º, a re ce i ta bru -
ta cor res pon den te aos ser vi ços pres ta dos a
ter ce i ros será ex clu í da da base de cál cu lo
da con tri bu i ção de que tra ta o ca put.

§ 4º o dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca às so ci e da des co o pe ra ti vas.

§ 5º O dis pos to no in ci so I do art. 3º da
Lei nº 8.315, de 23 de de zem bro de 1991,
não se apli ca ao em pre ga dor de que tra ta
este ar ti go, que con tri bu i rá com o adi ci o nal de 
zero vír gu la vin te e cin co por cen to da re ce i ta
bru ta pro ve ni en te da ven da de mer ca do ri as
de pro du ção pró pria, des ti na do ao Ser vi ço
na ci o nal de Apren di za gem Ru ral (SENAR)."

“Art. 22B. As con tri bu i ções de que tra -
tam os in ci sos I e II do art. 22 des ta Lei são
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subs ti tu í das, em re la ção à re mu ne ra ção
paga, de vi da ou cre di ta da ao tra ba lha dor ru -
ral con tra ta do pelo con sór cio sim pli fi ca do de 
pro du to res ru ra is de que tra ta o art. 25A,
pela con tri bu i ção dos res pec ti vos pro du to -
res ru ra is, cal cu la da na for ma do art. 25
des ta lei."

“Art. 25. A con tri bu i ção do em pre ga dor 
ru ral pes soa fí si ca, em subs ti tu i ção à con tri -
bu i ção de que tra tam os in ci sos I e II do art.
22, e a do se gu ra do es pe ci al, re fe ri dos, res -
pec ti va men te, na alí nea a do in ci so V e no
in ci so VII do art. 12 des ta lei, des ti na da à
Se gu ri da de So ci al, é de: (NR)

.............................................................
§ 9º Cin qüen ta por cen to do va lor da

con tri bu i ção do se gu ra do em pre ga do a ser vi -
ço da pes soa fí si ca a que se re fe re o ca put,
des con ta do e efe ti va men te re co lhi do, po de rá
ser de du zi do, na mes ma com pe tên cia, ou até
nas onze com pe tên ci as se guin tes, do va lor da 
con tri bu i ção in ci den te so bre a re ce i ta bru ta
de cor ren te da co mer ci a li za ção da pro du ção
ru ral, ve da da a res ti tu i ção ou com pen sa ção."

“Art. 25A. Equi pa ra-se ao em pre ga dor
ru ral pes soa fí si ca o con sór cio sim pli fi ca do
de pro du to res ru ra is, for ma do pela união de
pro du to res ru ra is pes so as fí si cas, que ou tor -
gar a um de les po de res para con tra tar, ge rir
e de mi tir tra ba lha do res para pres ta ção de
ser vi ços, ex clu si va men te, aos seus in te -
gran tes, me di an te do cu men to re gis tra do em 
car tó rio de tí tu los e do cu men tos.

§ 1º O do cu men to de que tra ta o ca -
put de ve rá con ter a iden ti fi ca ção de cada
pro du tor, seu en de re ço pes so al e o de sua
pro pri e da de ru ral, bem como o res pec ti vo
re gis tro no Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za -
ção e Re for ma Agrá ria – INCRA ou in for ma -
ções re la ti vas a par ce ria, ar ren da men to ou
equi va len te e a ma trí cu la no Insti tu to Na ci o -
nal do Se gu ro So ci al – INSS de cada um
dos pro du to res ru ra is.

§ 2º O con sór cio de ve rá ser ma tri cu la -
do no INSS em nome do em pre ga dor a
quem ha jam sido ou tor ga dos os po de res, na 
for ma do re gu la men to.

§ 3º Os pro du to res ru ra is in te gran tes
do con sór cio de que tra ta o ca put se rão
res pon sá ve is so li dá ri os em re la ção às obri -
ga ções pre vi den ciá ri as.

§ 4º Não se apli ca o dis pos to no § 9º
do art. 25 à con tra ta ção re a li za da na for ma
des te ar ti go."

“Art. 33. Ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu -
ro So ci al – INSS com pe te ar re ca dar, fis ca li -
zar, lan çar e nor ma ti zar o re co lhi men to das
con tri bu i ções so ci a is pre vis tas nas alí ne as
a, b e c do pa rá gra fo úni co do art. 11, bem
como as con tri bu i ções in ci den tes a tí tu lo de
subs ti tu i ção; e à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral – SRF com pe te ar re ca dar, fis ca li zar,
lan çar e nor ma ti zar o re co lhi men to das con tri -
bu i ções so ci a is pre vis tas nas alí ne as d e e do 
pa rá gra fo úni co do art. 11, ca ben do a am bos
os ór gãos, na es fe ra de sua com pe tên cia,
pro mo ver a res pec ti va co bran ça e apli car as
san ções pre vis tas le gal men te. (NR)

.............................................................
Art. 2º A Lei nº 8.970, de 15 de abril de 1994,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
“Art. 25. A con tri bu i ção de vi da à se gu -

ri da de so ci al pelo em pre ga dor, pes soa ju rí -
di ca, que se de di que à pro du ção ru ral, em
subs ti tu i ção à pre vis ta nos in ci sos I e II do
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, pas sa a ser a se guin te: (NR)

............................................................
§ 1º O dis pos to no in ci so I do art. 3º da 

Lei nº 8.315, de 23 de de zem bro de 1991,
não se apli ca ao em pre ga dor de que tra ta
este ar ti go, que con tri bu i rá com o adi ci o nal
de zero vír gu la vin te e cin co por cen to da re -
ce i ta bru ta pro ve ni en te da ven da de mer ca -
do ri as de pro du ção pró pria, des ti na do ao
Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Ru ral
(SENAR). (NR)

.............................................................
§ 3º Para os efe i tos des te ar ti go, será

ob ser va do o dis pos to nos §§ 3º e 9º do art. 25 
da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991. (NR)

.............................................................
§ 5º O dis pos to nes te ar ti go não se

apli ca às ope ra ções re la ti vas à pres ta ção de 
ser vi ços a ter ce i ros, cu jas con tri bu i ções pre -
vi den ciá ri as con ti nu am sen do de vi das na
for ma do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991."

“Art. 25A. As con tri bu i ções de que tra -
tam os in ci sos I e II do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991, se rão de vi -
das pe los co o pe ra dos, na for ma do art. 25
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des ta lei, se pes soa ju rí di ca, e do art. 25 da
Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, se
pes soa fí si ca, quan do a co o pe ra ti va de pro -
du ção ru ral con tra tar pes so al, ex clu si va -
men te, para co lhe i ta de pro du ção de seus
co o pe ra dos.

§ 1º Os en car gos de cor ren tes da con -
tra ta ção de que tra ta o ca put se rão apu ra -
dos se pa ra da men te dos re la ti vos aos em -
pre ga dos re gu la res da co o pe ra ti va, dis cri mi -
na da men te por co o pe ra dos, na for ma do re -
gu la men to.

§ 2º A co o pe ra ti va de que tra ta o ca -
put é di re ta men te res pon sá vel pelo re co lhi -
men to da con tri bu i ção pre vi den ciá ria de que 
tra ta o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho 
de 1991.

§ 3º Não se apli ca o dis pos to no § 9º
do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, à con tra ta ção re a li za da na for ma des -
te ar ti go."

Art. 3º o art. 6º da Lei nº 9.528, de 10 de de -
zem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 6º A con tri bu i ção do em pre ga dor
ru ral pes soa fí si ca e a do se gu ra do es pe ci -
al, re fe ri dos, res pec ti va men te, na alí nea a
do in ci so V e no in ci so VII do art. 12 da Lei
nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, para o
Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Ru ral
(SENAR), cri a do pela Lei nº 8.315, de 23 de 
de zem bro de 1991, é de zero vír gu la dois
por cen to, in ci den te so bre a re ce i ta bru ta
pro ve ni en te da co mer ci a li za ção de sua pro -
du ção ru ral. (NR)”

Art. 4º A alí nea f do § 1º do art. 3º da Lei nº

9.317, de 5 de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

”Art. 3º .................................................
§ 1º ..................................................... 
.............................................................
f) Con tri bu i ções para a Se gu ri da de

So ci al, a car go da pes soa ju rí di ca, de que
tra tam a Lei Com ple men tar nº 94, de 18 de
ja ne i ro de 1996, os arts. 22 e 22A da Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991 e o art. 25 da
Lei nº 8.970, de 15 de abril de 1994. (NR)

..........................................................."

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos, quan to ao dis pos to

no art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
com a re da ção dada por esta lei, e à re vo ga ção do § 
4º do art. 25 da Lei nº 9.212, de 24 de ju lho de 1991, 
a par tir do dia pri me i ro do mês se guin te ao no na gé -
si mo dia da que la pu bli ca ção, sen do man ti da, até
essa data, a obri ga to ri e da de dos re co lhi men tos pra -
ti ca dos na for ma da le gis la ção an te ri or.

Art. 6º Fi cam re vo ga dos o § 5º do art. 22, os §§
4º, 6º, 7º e 8º do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho
de 1991, e o § 2º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de
abril de 1994.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.998, DE 2001

Alte ra a Lei nº8.212, de 24 de ju lho
de 1991, e a Lei nº 8.870, de 15 de abril de 
1994.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
“Art. 22-A. A con tri bu i ção de vi da pela agro in dús -

tria, de fi ni da, para os efe i tos des ta lei, como sen do o
pro du tor ru ral pes soa ju rí di ca cuja ati vi da de eco nô mi -
ca seja a in dus tri a li za ção de pro du ção pró pria ou de
pro du ção pró pria e ad qui ri da de ter ce i ros. in ci den te
so bre o va lor da re ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer ci -
a li za ção da pro du ção, em subs ti tu i ção ás pre vis tas
nos in ci sos I e II do ar ti go 22 des ta lei, é de:

I – dois vír gu la por cen to des ti na dos à Se gu ri da -
de So ci al;

II – zero vír gu la um por cen to para o fi nan ci a -
men to do be ne fí cio pre vis to nos arts. 57 e 58 da Lei nº
8.213, de 1991, e da que les con ce di dos em ra zão do
grau de in ci dên cia de in ca pa ci da de para o tra ba lho
de cor ren te dos ris cos am bi en ta is da ati vi da de.

§ 1º Cin qüen ta por cen to do va lor da con tri bu i -
ção do se gu ra do em pre ga do a ser vi ço da agro in dús -
tria, des con ta do e efe ti va men te re co lhi do, po de rá ser
de du zi do na mes ma com pe tên cia, ou até nas onze
com pe tên ci as se guin tes, do va lor da con tri bu i ção de
que traa O ca put, sen do ve da da a res ti tu i ção ou com -
pen sa ção.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às
ope ra ções re la ti vas à pres ta ção de ser vi ços a ter ce i -
ros, cu jas con tri bu i ções pre vi den ciá ri as con ti nu am
sen do de vi das na for ma do art. 22 des ta lei.

§ 3º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, a re ce i ta
bru ta cor res pon den te aos ser vi ços pres ta dos a ter ce -
i ros será ex clu i da da base de cál cu lo da con tri bu i ção
de que tra ta o ca put.
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§ 4º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às so -
ci e da des co o pe ra ti vas." (AC)

”Art. 22-B. As con tri bu i ções de que tra tam os in -
ci sos I e II do art. 22 des ta lei são subs ti tu í das, em re -
la ção à re mu ne ra ção paga, de vi da ou cre di ta da ao
tra ba lha dor ru ral con tra ta do pelo con sór cio sim pli fi ca -
do de pro du to res ru ra is de que tra ta o art. 25-A, pela
con tri bu i ção dos res pec ti vos pro du to res ru ra is, cal cu -
la da na for ma do art. 25 des ta Lei." (AC)

”Art. 25. A con tri bu i ção do em pre ga dor ru ral
pes soa fí si ca, em subs ti tu i ção à con tri bu i ção de que
tra tam os in ci sos I e II do art. 22, e a do se gu ra do es -
pe ci al. re fe ri dos, res pec ti va men te, na alí nea a do in ci -
so V e no in ci so VII do art. 12 des ta lei, des ti na da a
Se gu ri da de So ci al, é de: (NR)

§ 9º Cin qüen ta por cer to do va lor da con tri bu i -
ção do se gu ra do em pre ga do a ser vi ço da pes soa fí si -
ca a que se re fe re o ca put, des con ta do e efe ti va men -
te re co lhi do, po de rá ser de du zi do, na mes ma com pe -
tên cia. ou até nas onze com pe tên ci as se guin tes, do
va lor da con tri bu i ção in ci den te so bre a re ce i ta bru ta
de cor ren te da co mer ci a li za ção da pro du ção ru ral, ve -
da da a res ti tu i ção ou com pen sa ção.“ (AC)

”Art. 25-A. Equi pa ra-se ao em pre ga dor ru ral
pes soa fi si ca o con sór cio sim pli fi ca do de pro du to res
ru ra is, for ma do pela união de pro du to res ru ra is pes -
so as fí si cas, que ou tor gar a um de les po de res para
con tra tar, ge rir e de mi tir tra ba lha do res para pres ta ção 
de ser vi ços, ex clu si va men te, aos seus in te gran tes,
me di an te do cu men to re gis tra do em car tó rio de tí tu los 
e do cu men tos.

§ 1º O do cu men to de que tra ta o ca put de ve rá
con ter a iden ti fi ca ção de cada pro du tor. seu en de re ço 
pes so al e o de sua pro pri e da de ru ral, bem como o
res pec ti vo re gis tro no Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za -
ção e Re for ma Agrá ria-INCRA ou in for ma ções re la ti -
vas a par ce ria, ar ren da men to ou equi va len te e a ma -
trí cu la no Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS
de cada um dos pro du to res ru ra is.

§ 2º O con sór cio de ve rá ser ma tri cu la do no
INSS em nome do em pre ga dor a quem ha jam sido
ou tor ga dos os po de res, na for ma do re gu la men to.

§ 3º Os pro du to res ru ra is in te gran tes do con sór -
cio de que tra ta o ca put se rão res pon sá ve is so li dá ri -
os em re la ção às obri ga ções pre vi den ciá ri as.

§ 4º Não se apli ca o dis pos to no § 9º do art. 25 à
con tra ta ção re a li za da na for ma des te ar ti go.“(AC)

”Art. 30 .............................................................

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

III – a em pre sa ad qui ren te, con su mi do ra ou
con sig na tá ria ou a co o pe ra ti va fi cam sub-rogadas
nas obri ga ções do se gu ra do es pe ci al pelo cum pri -
men to das obri ga ções do art. 25 des ta lei, in de pen -
den te men te de as ope ra ções de ven da ou con sig na -
ção te rem sido re a li za das di re ta men te com o pro du -
tor ou com in ter me diá rio pes soa fí si ca, ex ce to no
caso do in ci so X des te ar ti go, de ven do re co lher as
con tri bu i ções de vi das até o dia dois do mês sub se -
quen te ao da ope ra ção de ven da ou con sig na ção da
pro du ção, na for ma es ta be le ci da em re gu la men to:
(NR)

...........................................................................
X – o se gu ra do es pe ci al é obri ga do a re co lher a

con tri bu i ção de que tra ta o art. 25 des ta Lei no pra zo
es ta be le ci do no in ci so III des te ar ti go, caso co mer ci a -
li zem a sua pro du ção: (NR)

XI – apli ca-se o dis pos to no in ci so III des te ar ti -
go à pes soa fí si ca não pro du to ra ru ral que ad qui re
pro du ção para ven da no va re jo a con su mi dor pes soa
fí si ca. (NR)

XII – a pes soa fí si ca de que tra ta a alí nea a do
in ci so V do art. 12 é obri ga da a re co lher a con tri bu i -
ção de que tra ta o art. 25 des ta lei, no pra zo es ta be le -
ci do na le tra b do in ci so I des te ar ti go; (AC)

..........................................................................
”Art. 33. Ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al

– INSS com pe te ar re ca dar. fis ca li zar, lan çar e nor ma -
ti zar o re co lhi men to das con tri bu i ções so ci a is pre vis -
tas na ali ne as a, b e c do pa rá gra fo úni co do art. 11,
bem como as con tri bu i ções in ci den tes a tí tu lo de
subs ti tu i ção; e à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral – SRF
com pe te ar re ca dar, fis ca li zar, lan çar e nor ma ti zar o
re co lhi men to das con tri bu i ções so ci a is pre vis tas alí -
ne as d e e do pa rá gra fo úni co do art. 11, ca ben do a
am bos os ór gãos, na es fe ra de sua com pe tên cia, pro -
mo ver a res pec ti va co bran ça e apli car as san ções
pre vis tas le gal men te.“(NR)

..........................................................................
“Art. 2º A Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
”Art. 25. A con tri bu i ção de vi da à se gu ri da de so -

ci al pelo em pre ga dor, pes soa ju rí di ca, que se de di que 
à pro du ção ru ral, em subs ti tu i ção à pre vis ta nos in ci -
sos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, pas sa a
ser a se guin te: (NR)

..........................................................................
§ 3º Para os efe i tos des te ar ti go, será ob ser va do 

o dis pos to nos §§ 3º e 9º do art. 25 da Lei nº 8.212, de
1991. (NR)
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..........................................................................
§ 5º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às 

ope ra ções re la ti vas à pres ta ção de ser vi ços a ter ce i -
ros, cu jas con tri bu i ções pre vi den ciá ri as con ti nu am
sen do de vi das na foma do art. 22 da Lei nº 8.212, de
1991.“(AC)

”Art. 25-A. As con tri bu i ções de que tra tam os in -
ci sos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, se rão
de vi das pe los co o pe ra dos. na for ma do art. 25 des ta
lei, se pes soa ju rí di ca, e do art. 25 da Lei nº 8.212, de
1991, se pes soa fí si ca, quan do a co o pe ra ti va de pro -
du ção ru ral con tra tar pes so al, ex clu si va men te, para
co lhe i ta de pro du ção de seus co o pe ra dos.

§ 1º Os en car gos de cor ren tes da con tra ta ção de 
que tra ta o ca put se rão apu ra dos se pa ra da men te
dos, re la ti vos aos em pre ga dos re gu la res da co o pe ra -
ti va, dis cri mi na da men te por co o pe ra dos, na for ma do
re gu la men to.

§ 2º A co o pe ra ti va de que tra ta o ca put é di re ta -
men te res pon sá vel pelo re co lhi men to da con tri bu i ção 
pre vi den ciá ria de que tra ta o art. 20 da Lei nº 8.212, de 
1991.

§ 3º Não se apli ca o dis pos to no § 9º do art. 25
da Lei nº 8.212, de 1991, a con tra ta ção re a li za da na
for ma des te ar ti go.“(AC)

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos, quan to ao dis pos to
no art. 22-A da Lei nº 8.212, de 1991, com a re da ção
dada por esta lei, e à re vo ga ção do § 4º do art. 25 da
Lei nº 8.212, de 1991, a par tir do dia pri me i ro do mês
se guin te ao no na gé si mo dia da que la pu bli ca ção,
sen do man ti da, até essa data, a obri ga to ri e da de dos 
re co lhi men tos pra ti ca dos na for ma da le gis la ção an -
te ri or.

Art. 4º Fi cam re vo ga dos o § 5º do art. 22. os §§
4º, 6º, 7º e 8º do art. 25, o in ci so IV do art. 30 da Lei nº
8.212, 24 de ju lho de 1991, e os §§ 1º e 2º do art. 25
da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994.

Bra sí lia,

Men sa gem nº 19, de 2001
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 2º do art. 64 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas
Exce lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos
do Se nhor Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia e Assis -
tên cia So ci al, o tex to do pro je to de lei que ”Alte ra a Lei 
nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, e a Lei nº 8.870, de
15 de abril de 1994“.

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 61

Em 13 de no vem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro pos ta de Ante pro je to de Lei que al te ra
as Leis nºs 8.212, de 24 de ju lho de 1991 e 8.870, de
15 de abril de 1994.

2. De acor do com Pes qui sa Na ci o nal por Amos -
tra de Do mi cí li os – PNAD/98, da Fun da ção Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, o nú me -
ro de tra ba lha do res as sa la ri a dos no cam po com re -
gis tro do con tra to na Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên -
cia So ci al é de 1.161.614 e, na in for ma li da de,
2.995.766.

3. A re a li da de tem de mons tra do que es tes tra -
ba lha do res in for ma is, dada a fra gi li da de dos me i os,
de pro va do exer cí cio da ati vi da de ru ral, aca bam ten -
do gran des di fi cul da des para ob ten ção de sua apo -
sen ta do ria.

4. Para in cen ti var a for ma li za ção do tra ba lho ru -
ral, es tão sen do pro pos tas uma sé rie de al te ra ções,
na le gis la ção per ti nen te, como a ex ten são da for ma
de con tri bu i ção da em pre sa ru ral para a agro in dús -
tria, o re co nhe ci men to do con sór cio sim pli fi ca do de
pro du to res ru ra is e um be ne fí cio fis cal es pe ci al para o 
se tor, as sun tos so bre o qual pas sa mos a tra tar com
mais de ta lhes.

5. A agro in dús tria, pela sis te má ti ca vi gen te, con -
tri bui para a Pre vi dên cia So ci al igual men te às em pre -
sas em ge ral, me di an te a in ci dên cia de uma alí quo ta
so bre a re mu ne ra ção paga aos se gu ra dos a seu ser -
vi ço. Antes da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, as
agro in dús tri as con tri bu íam de for ma mis ta, a sa ber:
em re la ção ao se tor es pe ci fi ca men te agrí co la, com
base no va lor co mer ci al dos pro du tos ven di dos ou uti -
li za dos como ma té ria-prima in dus tri a li za da e, em re -
la ção aos de ma is se to res, com base na fo lha de pa -
ga men to.

6. Com a edi ção da Lei nº 8.212, de 1991, to dos
os pro du to res ru ra is, in clu si ve as agro in dús tri as, pas -
sa ram a con tri bu ir uni ca men te com base na fo lha de
pa ga men to.

7. A Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, no seu
art. 25, al te rou a sis te má ti ca de con tri bu i ção do pro -
du tor ru ral pes soa ju rí di ca, subs ti tu in do a con tri bu i -
ção pa tro nal da fo lha de pa ga men to pela con tri bu i ção 
de 2.6% (dois in te i ros e seis dé ci mos por cen to) so bre 
a re ce i ta bru ta da co mer ci a li za ção da pro du ção ru ral.
Essa lei dis pôs que a agro in dús tria con tri bu i ria, em
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re la ção ao se tor agrá rio es pe cí fi co, com base no va lor 
es ti ma do da pro du ção uti li za da como ma té ria-prima.

8. To da via, como é con sa bi do, o dis po si ti vo que
tra ta va da base de cál cu lo da con tri bu i ção da agro in -
dús tria foi de cla ra do in cons ti tu ci o nal pelo Pre tó rio
Excel so, a que obri gou esse tipo de em pre sa, a con -
tri bu ir como uma em pre sa ur ba na.

9. Pela le gis la ção atu al ape nas o em pre ga dor
ru ral pes soa fí si ca e o em pre ga dor pes soa ju rí di ca,
que ex plo ram, ex clu si va men te, ati vi da de ru ral con tri -
bu em com base na pro du ção.

10. Esta mos ins ti tu in do uma po lí ti ca de in cen ti -
vos à ins cri ção pre vi den ciá ria dos tra ba lha do res ru ra -
is em pre ga dos de pes so as fí si cas e ju rí di cas. Esta
me di da terá gran de al can ce so ci al por que os tra ba -
lha do res cons tan te men te es tão con de na dos ao re ce -
bi men to do be ne fí cio da Assis tên cia So ci al, so men te
al can çá vel aos 67 anos de ida de e nem sem pre atin -
gí vel em face da con di ção de ren da.

11. Esti ma-se que ha jam 18 mi lhões de de sas -
sis ti dos no cam po. A pre sen te pro pos ta visa a le var o
Pro gra ma de Esta bi li da de So ci al a es tes ci da dãos.

12. Está sen do pro pos to a in tro du ção do art.
22-A na Lei nº 8.212, de 1991, que além de de fi nir o
que é con si de ra do agro in dús tria, de ter mi na que ela
pas sa a con tri bu ir com 2.5% do fa tu ra men to para a
se gu ri da de so ci al, e 0.1% para o fi nan ci a men to do
be ne fí cio pre vis to nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 
1991, em subs ti tu i ção à con tri bu i ção de vi da so bre a
fo lha de pa ga men to.

13. Ain da nes te ar ti go se pre vê que cin qüen ta
por cen to do va lor das con tri bu i ções des con ta das e
efe ti va men te re co lhi das re la ti vas ao se gu ra do em pre -
ga do pos sa ser de du zi do, na mes ma com pe tên cia e
nas onze com pe tên ci as se guin tes, do va lor da con tri -
bu i ção re fe ren te à agro in dús tria, não se apli can do
essa dis po si ção às so ci e da des co o pe ra ti vas.

14. Essa mes ma de du ção é au to ri za da tam bém
em re la ção ao em pre ga dor ru ral pes soa fí si ca, que
po de rá de du zir de sua con tri bu i ção in ci den te so bre a
re ce i ta bru ta de cor ren te da co mer ci a li za ção da pro -
du ção ru ral cin qüen ta por cen to do va lor da con tri bu i -
ção do se gu ra do em pre ga do a seu ser vi ço, des con ta -
do e efe ti va men te re co lhi do.

15. Se a me di da pro por ci o nar for ma li za ção de
em pre go em nú me ro tal que ele ve a mé dia do se tor
ao ní vel da mé dia na ci o nal (57,7%), se rão re gis tra dos 
1.237.194 no vos tra ba lha do res, o que já su pe ra o atu -
al nú me ro de tra ba lha do res for ma is – 1.l61.614 -, au -
men tan do a pro te ção so ci al no cam po.

16. Uma ou tra im por tan te al te ra ção é a equi pa -
ra ção a em pre ga dor ru ral pes soa fí si ca da fi gu ra do
con sór cio sim pli fi ca do de pro du to res ru ra is, for ma do
pela união de pro du to res ru ra is pes so as fí si cas que
ou tor ga a um de les po de res para con tra tar, ge rir e de -
mi tir tra ba lha do res para pres ta ção de ser vi ços, ex clu -
si va men te, aos seus in te gran tes, me di an te do cu men -
to re gis tra do em car tó rio de tí tu los e do cu men tos.

17. O con sór cio, ou tros sim, de ve rá ser ma tri cu -
la do no INSS em nome do em pre ga dor a quem ha jam 
sido ou tor ga dos os po de res de ges tão, con tra ta ção e
de mis são aci ma re fe ri dos.

18. O re co nhe ci men to des sa for ma de união de
pro du to res ru ra is tem como ob je ti vo dar agi li da de às
con tra ta ções fe i tas no se tor ru ral.

19. Estas dis po si ções não se apli cam às so ci e -
da des co o pe ra ti vas, como tam bém às ope ra ções re -
la ti vas à pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros, cu jas con -
tri bu i ções pre vi den ciá ri as re la ti vas à mão-de-obra ce -
di da con ti nu am a se guir a dis ci pli na re ser va da às em -
pre sas, sen do, nes te caso, ex clu í da da base de cál cu -
lo des ta con tri bu i ção a re ce i ta bru ta cor res pon den te
aos ser vi ços pres ta dos a ter ce i ros.

20. Nes ta opor tu ni da de, apre sen ta-se a al te ra -
ção dos in ci sos III, X, XI e XII do art. 30, para dar um
tra ta men to es pe ci al ao se gu ra do es pe ci al, nos ca sos
em que ele co mer ci a li za di re ta men te sua pro du ção,
em re la ção ao pra zo de re co lhi men to de sua con tri bu -
i ção.

21. Pro põe-se, ain da, a mo di fi ca ção do art. 33
da alu di da Lei de Cus te io para ex pli ci tar a com pe tên -
cia do INSS na ar re ca da ção, fis ca li za ção, lan ça men to 
e nor ma ti za ção do re co lhi men to das con tri bu i ções
pre vi den ciá ri as, re fe ren tes às con tri bu i ções in ci den -
tes a tí tu lo de subs ti tu i ção das con tri bu i ções pre vis tas 
nas alí ne as a, b e c, bem como para cor ri gir a de no -
mi na ção da en ti da de com pe ten te para ar re ca dar, fis -
ca li zar, lan çar e nor ma ti zar o re co lhi men to das con tri -
bu i ções pre vi den ciá ri as re fe ren tes, pre vis tas nas alí -
ne as d e e do pa rá gra fo úni co do art. 11 da Lei nº
8.212, de 1991.

22. No que tan ge ao pro du tor ru ral pes soa ju rí di -
ca, mo di fi ca-se o § 3º do art. 25 da Lei nº 8.870, de
1994, para ade quar o tra ta men to àque le dado pela
Lei nº 8.212, de 1991, con subs tan ci a do na ob ser va -
ção do dis pos to nos §§ 3º e 9º do art. 25 des ta nor ma.
As dis po si ções re fe ren tes à Lei nº 8.870, de 1994, no
que toca ao alu di do pro du tor ru ral, não se apli cam às
ope ra ções re la ti vas à pres ta ção de ser vi ços a ter ce i -
ros, cu jas con tri bu i ções pre vi den ciá ri as con ti nu am a
se guir a dis ci pli na re ser va da às em pre sas.
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23. Ou tro pon to re le van te é a con tra ta ção de
pes so al pela co o pe ra ti va, ex clu si va men te, para a co -
lhe i ta de pro du ção de seus co o pe ra dos, hi pó te se em
que a con tri bu i ção dos pro du to res ru ra is co o pe ra dos
será cal cu la da de for ma di ver sa, a de pen der da na tu -
re za de cada um. Em se tra tan do de pes soa ju rí di ca, o 
cál cu lo será fe i to na for ma do art. 25 da Lei nº 8.870,
de 1994.

24. Os en car gos de cor ren tes des sa con tra ta ção 
se rão apu ra dos se pa ra da men te dos re la ti vos aos
em pre ga dos re gu la res da co o pe ra ti va e dis cri mi na -
dos por co o pe ra dos, na for ma do re gu la men to.
Impen de di zer que não cabe de du ção do va lor da
con tri bu i ção do se gu ra do, des con ta do e efe ti va men te 
re co lhi do do va lor da con tri bu i ção in ci den te so bre a
re ce i ta bru ta de cor ren te da co mer ci a li za ção da pro -
du ção ru ral, na con tra ta ção fe i ta des te modo.

25. A co o pe ra ti va de pro du ção ru ral fi ca rá di re -
ta men te res pon sá vel pelo re co lhi men to da con tri bu i -
ção pre vi den ciá ria pre vis ta no art. 20 da Lei nº 8.212, 
de 1991, ou seja, aque la re la ti va aos se gu ra dos em -
pre ga do, em pre ga do do més ti co e tra ba lha dor avul -
so.

26. Cum pre ob ser var que, em aten ção ao art.
195, § 6º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta do prin -
cí pio da an te ri o ri da de mi ti ga da, re fe ren te às con tri -
bu i ções so ci a is, e à dis po si ção do § 1º do art. l0 do
De cre to nº 2.954, de 29 de ja ne i ro de 1999, o art. 3º
des te Ante pro je to de Lei pre vê, ex pres sa men te,
que a co bran ça da con tri bu i ção ora ins ti tu í da ocor -
re rá a par tir do dia pri me i ro do mês se guin te ao no -
na gé si mo dia da pu bli ca ção da lei, dis pon do, ain da,
que até esta data será man ti da a obri ga to ri e da de
dos re co lhi men tos pra ti ca dos na for ma da le gis la -
ção an te ri or.

27. Por es ta rem em dis so nân cia com a nova re -
gu la men ta ção da ma té ria em tela, fi cam re vo ga dos o
§ 5º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, que dis põe so -
bre a não-aplicação da ma té ria con ti da no re fe ri do
dis po si ti vo ao pro du tor ru ral pes soa fí si ca, os §§ 4º,
6º, 7º e 8º do ar ti go 25 des ta mes ma Lei, que tra tam
da con tri bu i ção do pro du tor ru ral, o in ci so IV do art. 30 
da Lei nº 8.212, de 1991, e os §§ 1º e 2º do ar ti go 25
da Lei nº 8.870, de 1994, que diz res pe i to ao em pre -
ga dor pes soa ju rí di ca, de di ca do à pro du ção ru ral.

Estas, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te, as ra -
zões que jus ti fi cam o en ca mi nha men to da pre sen te
pro pos ta de Ante pro je to de Lei ora sub me ti do à ele va -
da apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia, pro pon do, por
fim, pe las ra zões já ex pos tas, o pe di do de ur gên cia
cons ti tu ci o nal, de que tra ta

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da se -
gu ri da de so ci al, ins ti tui pla no de cus te io, 
e dá pro vi dên ci as.

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

TÍTULO VI
Do Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al

INTRODUÇÃO

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

Art. 11 No âm bi to fe de ral, o or ça men to da Se gu -
ri da de So ci al é com pos to das se guin te re ce i tas:

I – re ce i tas da União;
II – re ce i tas das con tri bu i ções so ci a is;
III – re ce i tas de ou tras fon tes.
Pará gra fo Úni co. Cons ti tu em con tri bu i ções so ci a is:
a) as das em pre sas, in ci den tes so bre a re mu ne ra -

ção paga ou cre di ta da aos se gu ra dos a seu ser vi ço;
b) as dos em pre ga do res do més ti cos;
c) as dos tra ba lha do res, in ci den tes so bre o seu

sa lá rio-de-contribuição;
d) as das em pre sas, in ci den tes so bre fa tu ra -

men to e lu cro;
e) as in ci den tes so bre a re ce i ta de con cur sos de 

prog nós ti cos.

CAPÍTULO I
Dos Con tri bu in tes

Se ção I
Dos Se gu ra dos

Art. 12. São se gu ra dos obri ga tó ri os da Pre vi -
dên cia So ci al as se guin tes pes so as fí si cas:

*Arti go, ca put com re da ção dada pela Lei nº 8.647,  de
13-4-1993.

I  – como em pre ga do:

* Item I, ca put com re da ção dada pela Lei nº 8.647, de
13-4-1993.

a) aque le que pres ta ser vi ço de na tu re za ur ba -
na ou ru ral à em pre sa, em ca rá ter não even tu al, sob
sua su bor di na ção e me di an te re mu ne ra ção, in clu si ve
como di re tor em pre ga do;

b) aque le que, con tra ta do por em pre sa de tra ba -
lho tem po rá rio, de fi ni da em le gis la ção es pe cí fi ca,
pres ta ser vi ço para aten der a ne ces si da de tran si tó ria
de subs ti tu i ção de pes soa] re gu lar e per ma nen te ou a 
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acrés ci mo ex tra or di ná rio de ser vi ços de ou tras em -
pre sas;

c) o bra si le i ro ou es tran ge i ro do mi ci li a do e con -
tra ta do no Bra sil para tra ba lhar como em pre ga do em
su cur sal ou agên cia de em pre sa na ci o nal no ex te ri or;

d) aque le que pres ta ser vi ço no Bra sil a mis são di -
plo má ti ca ou a re par ti ção con su lar de car re i ra es tran ge -
i ra e a ór gãos a ela su bor di na dos, ou a mem bros des -
sas mis sões e re par ti ções, ex clu í dos o não-brasileiro
sem re si dên cia per ma nen te no Bra sil e o bra si le i ro am -
pa ra do pela le gis la ção pre vi den ciá ria do país da res -
pec ti va mis são di plo má ti ca ou re par ti ção con su lar;

e) o bra si le i ro ci vil que tra ba lha para a União, no
ex te ri or, em or ga nis mos ofi ci a is bra si le i ros ou in ter -
na ci o na is dos qua is o Bra sil seja mem bro efe ti vo, ain -
da que lá do mi ci li a do e con tra ta do, sal vo se se gu ra do
na for ma da le gis la ção vi gen te do país do do mi cí lio;

f) o bra si le i ro ou es tran ge i ro do mi ci li a do e con -
tra ta do no Bra sil para tra ba lhar como em pre ga do em
em pre sa do mi ci li a da no ex te ri or, cuja ma i o ria do ca pi -
tal vo tan te per ten ça a em pre sa bra si le i ra de ca pi tal
na ci o nal;

g) o ser vi dor pú bli co ocu pan te de car go em co -
mis são, sem vín cu lo efe ti vo com a União, Au tar qui as,
in clu si ve em re gi me es pe ci al, e Fun da ções Pú bli cas
Fe de ra is;

* Alí nea g acres ci da pela Lei nº 8.647, de 13-4-1993.

h) o exer cen te de man da to ele ti vo fe de ral, es ta -
du al ou mu ni ci pal, des de que não vin cu la do a re gi me
pró prio de pre vi dên cia so ci al;

*Alí nea h acres ci da pela Lei nº 9.506, de 30-10-1997.

i) o em pre ga do de or ga nis mo ofi ci al in ter na ci o nal
ou es tran ge i ro em fun ci o na men to no Bra sil, sal vo quan -
do co ber to por re gi me pró prio de pre vi dên cia so ci al;

* Alí nea i acres ci da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

II – como em pre ga do do més ti co: aque le que
pres ta ser vi ço de na tu re za con tí nua a pes soa ou fa -
mí lia, no âm bi to re si den ci al des ta, em ati vi da des sem
fins lu cra ti vos;

III – (Re vo ga do pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999).

IV – (Re vo ga do pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999).

V – como con tri bu in te in di vi du al:

* Inci so V, ca put, com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.   

a) a pes soa fí si ca, pro pri e tá ria ou não, que ex -
plo ra ati vi da de agro pe cuá ria ou pes que i ra, em ca rá -
ter per ma nen te ou tem po rá rio, di re ta men te ou por in -
ter mé dio de pre pos tos e com au xí lio de em pre ga dos,
uti li za dos a qual quer tí tu lo, ain da que de for ma não
con ti nua;

*Alí nea a com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

b) a pes soa fí si ca, pro pri e tá ria ou não, que ex -
plo ra ati vi da de de ex tra ção mi ne ral – ga rim po, em ca -
rá ter per ma nen te ou tem po rá rio, di re ta men te ou por
in ter mé dio de pre pos tos, com ou sem o au xí lio de em -
pre ga dos, uti li za dos a qual quer tí tu lo, ain da que de
for ma não con tí nua;

*Alí nea b com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

c) o mi nis tro de con fis são re li gi o sa e o mem bro
de ins ti tu to de vida con sa gra da, de con gre ga ção ou
de or dem re li gi o sa, quan do man ti dos pela en ti da de a
que per ten cem, sal vo se fi li a dos obri ga to ri a men te à
Pre vi dên cia So ci al em ra zão de ou tra ati vi da de ou a
ou tro re gi me pre vi den ciá rio, mi li tar ou ci vil, ain da que
na con di ção de ina ti vos;

*Alí nea c com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

d)(Re vo ga da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999).

e) o bra si le i ro ci vil que tra ba lha no ex te ri or para
or ga nis mo ofi ci al in ter na ci o nal do qual o Bra sil é
mem bro efe ti vo, ain da que lá do mi ci li a do e con tra ta -
do, sal vo quan do co ber to por re gi me pró prio de pre vi -
dên cia so ci al;

*Alí nea e com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

f) o ti tu lar de fir ma in di vi du al ur ba na ou ru ral, o
di re tor não em pre ga do e o mem bro de con se lho de
ad mi nis tra ção de so ci e da de anô ni ma, o só cio so li dá -
rio, o só cio de in dús tria, o só cio ge ren te e o só cio co -
tis ta que re ce bam re mu ne ra ção de cor ren te de seu
tra ba lho em em pre sa ur ba na ou ru ral, e o as so ci a do
ele i to para car go de di re ção em co o pe ra ti va, as so ci a -
ção ou en ti da de de qual quer na tu re za ou fi na li da de,
bem como o sín di co ou ad mi nis tra dor ele i to para
exer cer ati vi da de de di re ção con do mi ni al, des de que
re ce bam re mu ne ra ção;

*Ali nea f acres ci da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999. 

g) quem pres ta ser vi ço de na tu re za ur ba na ou
ru ral, em ca rá ter even tu al, a uma ou mais em pre sas,
sem re la ção de em pre go;

*Alí nea g acres ci da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.
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h) a pes soa ju rí di ca que exer ce, por con ta pró -
pria, ati vi da de eco nô mi ca de na tu re za ur ba na, com
fins lu cra ti vos ou não:

*Alí nea h acres ci da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

VI – como tra ba lha dor avul so: quem pres ta, a di -
ver sas em pre sas, sem vín cu lo em pre ga tí cio, ser vi ços
de na tu re za ur ba na ou ru ral de fi ni dos no re gu la men to;

VII – como se gu ra do es pe ci al: o pro du tor, o par -
ce i ro, o me e i ro e o ar ren da tá rio ru ra is, o pes ca dor ar -
te sa nal e o as se me lha do, que exer çam es sas ati vi da -
des in di vi du al men te ou em re gi me de eco no mia fa mi -
li ar, ain da que com au xí lio even tu al de ter ce i ros, bem
como seus res pec ti vos côn ju ges ou com pa nhe i ros e
fi lhos ma i o res de qua tor ze anos ou a eles equi pa ra -
dos, des de que tra ba lhem, com pro va da men te, com o
gru po fa mi li ar res pec ti vo.

* Inci so com re da ção dada pela Lei nº 8.398, de 7-1-1992.

§ 1º Enten de-se como re gi me de eco no mia fa -
mi li ar a ati vi da de em que o tra ba lho dos mem bros da
fa mí lia é in dis pen sá vel à pró pria sub sis tên cia e é
exer ci do em con di ções de mú tua de pen dên cia e co la -
bo ra ção, sem a uti li za ção de em pre ga dos.

§ 2º Todo aque le que exer cer, con co mi tan te -
men te mais de uma ati vi da de re mu ne ra da su je i ta ao
Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al é obri ga to ri a -
men te fi li a do em re la ção a cada uma de las.

§ 3º O INSS ins ti tu i rá Car te i ra de lden ti fi ca ção e
Con tri bu i ção, su je i ta a re no va ção anu al, nos ter mos
do Re gu la men to des ta lei, que será exi gi da:

*§ 3º com re da ção dada pela Lei nº 8.870 de 15-4-1994.

O § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca,
ao Con gres so Na ci o nal, haja vis ta a re le vân cia da
ma té ria e o be ne fí cio so ci al que pro por ci o na rá a co -
mu ni da de ru ral.

Res pe i to sa men te, – Wal deck Orne las, Mi nis tro 
de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al.

I – da pes soa fí si ca, re fe ri da no in ci so V alí nea a
des te ar ti go, para fins de sua ins cri ção como se gu ra -
do e ha bi li ta ção aos be ne fí ci os de que tra ta a Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991;

* Inci so I com re da ção dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

II – do se gu ra do es pe ci al, re fe ri do no in ci so VII
des te ar ti go, para sua ins cri ção, com pro va ção da
qua li da de de se gu ra do e do exer cí cio de ati vi da de ru -
ral e ha bi li ta ção aos be ne fí ci os de que tra ta a Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991.

* in ci so II com re da ção dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

§ 4º O apo sen ta do pelo Re gi me Ge ral de Pre vi -
dên cia So ci al – RGPS que es ti ver exer cen do ou que
vol tar a exer cer ati vi da de abran gi da por este Re gi me
é se gu ra do obri ga tó rio em re la ção a essa ati vi da de,
fi can do su je i to às con tri bu i ções de que tra ta esta lei,
para fins de cus te io da Se gu ri da de So ci al.

* § 4º com re da ção dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 5º O di ri gen te sin di cal man tém, du ran te o
exer cí cio do man da to ele ti vo, o mes mo en qua dra -
men to no Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al –
RGPS de an tes da in ves ti du ra.

* 5º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 6º Apli ca-se o dis pos to na alí nea g do in ci so I
do ca put ao ocu pan te de car go de Mi nis tro de Esta -
do, de Se cre tá rio Esta du al, Dis tri tal ou Mu ni ci pal,
sem vín cu lo efe ti vo com a União, Esta dos, Dis tri to e
Mu ni cí pi os, suas au tar qui as, ain da que em re gi me es -
pe ci al e fun da ções.

* 6º acres ci do pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

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

CAPÍTULO III
Da Con tri bu i ção do Se gu ra do

Se ção I
Da Con tri bu i ção dos Se gu ra dos Empre ga do

 Empre ga do Do més ti co e Tra ba lha dor Avul so

Art. 20. A con tri bu i ção do em pre ga do, in clu si ve
o do més ti co, e a do tra ba lha dor avul so é cal cu la da
me di an te a apli ca ção da cor res pon den te alí quo ta so -
bre o seu sa lá rio-de-contribuição men sal, de for ma
não cu mu la ti va, ob ser va do o dis pos to no art. 28, de
acor do com a se guin te ta be la:

* Arti go. ca put, com re da ção dada pela Lei nº 9.032, de
28-4-1995.

Sa lá rio-de-Contribuição Alí quo ta em %
até R$324,45                 8,00
de  R$324,46 até R$540,75    9,00
de R$ 540,76 até R$ 1.081,50 11,00

* Ta be la com re da ção dada pela Por ta ria MPAS nº 4.479, de
4-6-1998.

§ lº Os va lo res do sa lá rio-de-contribuição se rão
re a jus ta dos, a par tir da data de en tra da em vi gor des -
ta lei, na mes ma épo ca e com os mes mos ín di ces que 
os do re a jus ta men to dos be ne fí ci os de pres ta ção
con ti nu a da da Pre vi dên cia So ci al.

* § 1º com re da ção dada pela Lei nº 8.620, de 5-1-1993.
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§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se tam bém
aos se gu ra dos em pre ga dos e tra ba lha do res avul sos
que pres tem ser vi ços a mi cro em pre sas.

* § 2º com re da ção dada pela Lei nº 8.620, de 5-1-1993.

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

CAPÍTULO IV
Da Con tri bu i ção da Empre sa

Art. 22. A con tri bu i ção a car go da em pre sa, des -
ti na da à Se gu ri da de So ci al, além do dis pos to no art.
23, é de:

I – vin te por cen to so bre o to tal das re mu ne ra -
ções pa gas, de vi das ou cre di ta das a qual quer tí tu lo,
du ran te o mês, aos se gu ra dos em pre ga dos e tra ba -
lha do res avul sos que lhe pres tem ser vi ços, des ti na -
das a re tri bu ir o tra ba lho, qual quer que seja a sua for -
ma, in clu si ve as gor je tas, os ga nhos ha bi tu a is sob a
for ma de uti li da des e os adi an ta men tos de cor ren tes
de re a jus te sa la ri al, quer pe los ser vi ços efe ti va men te
pres ta dos, quer pelo tem po à dis po si ção do em pre ga -
dor ou to ma dor de ser vi ços, nos ter mos da lei ou do
con tra to ou, ain da, de con ven ção ou acor do co le ti vo
de tra ba lho ou sen ten ça nor ma ti va.

* Inci so I com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

II – para o fi nan ci a men to do be ne fí cio pre vis to
nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de
1991, e da que les con ce di dos em ra zão do grau de in -
ci dên cia de in ca pa ci da de la bo ra ti va de cor ren te dos
ris cos am bi en ta is do tra ba lho, so bre o to tal das re mu -
ne ra ções pa gas ou cre di ta das, no de cor rer do mês,
aos se gu ra dos em pre ga dos e tra ba lha do res avul sos:

* Inci so II com ado ção dada pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

a) 1% (um por cen to) para as em pre sas em cuja
ati vi da de pre pon de ran te o ris co de aci den tes do tra -
ba lho seja con si de ra do leve;

b) 2% (dois por cen to) para as em pre sas em
cuja ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si de -
ra do mé dio;

c) 3% (três por cen to) para as em pre sas em cuja 
ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si de ra do
gra ve;

III – vin te por cen to so bre o to tal das re mu ne ra -
ções pa gas ou cre di ta das a qual quer tí tu lo, no de cor -
rer do mês, aos se gu ra dos con tri bu in tes in di vi du a is
que lhe pres tem ser vi ços;

* Inci so III acres ci do pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

IV – quin ze por cen to so bre o va lor bru to da nota 
fis cal ou fa tu ra de pres ta ção de ser vi ços, re la ti va men -

te a ser vi ços que lhe são pres ta dos por co o pe ra dos
por in ter mé dio de co o pe ra ti vas de tra ba lho.

* Inci so IV acres ci do pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

§ 1º No caso de ban cos co mer ci a is, ban cos de
in ves ti men tos, ban cos de de sen vol vi men to, ca i xas
eco nô mi cas, so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e
in ves ti men to, so ci e da des de cré di to imo bi liá rio, so ci e -
da des cor re to ras, dis tri bu i do ras de tí tu los e va lo res
mo bi liá ri os, em pre sas de ar ren da men to mer can til, co -
o pe ra ti vas de cré di to, em pre sas de se gu ros pri va dos e 
de ca pi ta li za ção, agen tes au tô no mos de se gu ros pri -
va dos e de cré di to e en ti da des de pre vi dên cia pri va da
aber tas e fe cha das, além das con tri bu i ções re fe ri das
nes te ar ti go e no art. 23, é de vi da a con tri bu i ção adi ci o -
nal de dois vír gu la cin co por cen to so bre a base de cál -
cu lo de fi ni da nos in ci sos I e III des te ar ti go.

* § 1º com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

§ 2º Não in te gram a re mu ne ra ção as par ce las
de que tra ta o § 9º do art. 28.

§ 3º O Mi nis té rio do Tra ba lho e da Pre vi dên cia
So ci al po de rá al te rar, com base nas es ta tís ti cas de
aci den tes do tra ba lho, apu ra das em ins pe ção, o en -
qua dra men to de em pre sas para efe i to da con tri bu i -
ção a que se re fe re o in ci so II des te ar ti go, a fim de es -
ti mu lar in ves ti men tos em pre ven ção de aci den tes.

§ 4º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá, na for ma da
lei, ou vi do o Con se lho Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al,
me ca nis mos de es tí mu lo às em pre sas que se uti li zem
de em pre ga dos por ta do res de de fi ciên ci as fí si cas, sen -
so ri al e/ou men tal com des vio do pa drão mé dio.

§ 5º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca à pes -
soa fí si ca de que tra ta a alí nea a do in ci so V do art. 12
des ta lei.

* § 5º com re da ção dada pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 6º A con tri bu i ção em pre sa ri al da as so ci a ção
des por ti va que man tém equi pe de fu te bol pro fis si o nal 
des ti na da à Se gu ri da de So ci al, em subs ti tu i ção à pre -
vis ta nos in ci sos I e II des te ar ti go, cor res pon de a cin -
co por cen to da re ce i ta bru ta, de cor ren te dos es pe tá -
cu los des por ti vos de que par ti ci pem em todo ter ri tó rio 
na ci o nal em qual quer mo da li da de des por ti va, in clu si -
ve jo gos in ter na ci o na is, e de qual quer for ma de pa tro -
cí nio, li cen ci a men to de uso de mar cas e sím bo los, pu -
bli ci da de, pro pa gan da e de trans mis são de es pe tá cu -
los des por ti vos.

* § 6º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 7º Ca be rá à en ti da de pro mo to ra do es pe tá cu -
lo a res pon sa bi li da de de efe tu ar o des con to de cin co
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por cen to da re ce i ta bru ta de cor ren te dos es pe tá cu los 
des por ti vos e o res pec ti vo re co lhi men to ao Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al, no pra zo de até dois dias
úte is após a re a li za ção do even to.

* § 7º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 8º Ca be rá à as so ci a ção des por ti va que man -
tém equi pe de fu te bol pro fis si o nal in for mar à en ti da de 
pro mo to ra do es pe tá cu lo des por ti vo to das as re ce i tas 
au fe ri das no even to, dis cri mi nan do-as de ta lha da -
men te.

* § 8º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 9º No caso de a as so ci a ção des por ti va que
man tém equi pe de fu te bol pro fis si o nal re ce ber re cur -
sos de em pre sa ou en ti da de, a tí tu lo de pa tro cí nio, li -
cen ci a men to de uso de mar cas e sím bo los, pu bli ci da -
de, pro pa gan da e trans mis são de es pe tá cu los, esta
úl ti ma fi ca rá com a res pon sa bi li da de de re ter e re co -
lher o per cen tu al de cin co por cen to da re ce i ta bru ta
de cor ren te do even to, inad mi ti da qual quer de du ção,
no pra zo es ta be le ci do na alí nea b, in ci so I, do art. 30
des ta Lei.

* § 9º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 10. Não se apli ca o dis pos to nos §§ 6º ao 9º às
de ma is as so ci a ções des por ti vas, que de vem con tri -
bu ir na for ma dos in ci sos I e II des te ar ti go e do art. 23
des ta lei.

* § 10 acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 11. O dis pos to nos §§ 6º a 9º apli ca-se à as so -
ci a ção des por ti va que man tém equi pe de fu te bol pro -
fis si o nal e que se or ga ni ze na for ma da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998.

* § 11 acres ci do pela Lei nº 9.711, de 20-11-1998.

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

CAPÍTULO VI
Da Con tri bu i ção do Pro du tor Ru ral

 e do Pes ca dor

* Re da ção do Tí tu lo des te Ca pí tu lo al te ra da pela Lei nº 8.398, de
7-1-1992.

Art. 25. A con tri bu i ção do em pre ga dor ru ral pes -
soa fí si ca e do se gu ra do es pe ci al re fe ri dos, res pec ti -
va men te, na alí nea a do in ci so V e no in ci so VII do art.
12 des ta lei, des ti na da à Se gu ri da de So ci al, é de:

* Arti go, ca put, com re da ção dada pela Lei nº 9.528, de
10-12-1997.

I – 2% da re ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer ci a -
li za ção da sua pro du ção;

* Inci so I com re da ção dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

II – 0,1% da re ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer -
ci a li za ção da sua pro du ção para fi nan ci a men to das
pres ta ções por aci den te do tra ba lho.

* Inci so II com re da ção dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 1º O se gu ra do es pe ci al de que tra ta este ar ti -
go, além da con tri bu i ção obri ga tó ria re fe ri da no ca -
put, po de rá con tri bu ir, fa cul ta ti va men te, na for ma do
art. 21 des ta lei.

* § 1º com re da ção dada pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 2º A pes soa fí si ca de que tra ta a alí nea a do in -
ci so V do art. 12 con tri bui, tam bém, obri ga to ri a men te,
na for ma do art. 21 des ta lei.

* § 2º com re da ção dado pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 3º Inte gram a pro du ção, para os efe i tos des te
ar ti go, os pro du tos de ori gem ani mal ou ve ge tal, em
es ta do na tu ral ou sub me ti dos a pro ces sos de be ne fi -
ci a men to ou in dus tri a li za ção ru di men tar, as sim com -
pre en di dos, en tre ou tros, os pro ces sos de la va gem,
lim pe za, des ca ro ça men to, pi la gem, des cas ca men to,
le nha men to, pas te u ri za ção, res fri a men to, se ca gem,
fer men ta ção, em ba la gem, cris ta li za ção, fun di ção,
car vo e ja men to, co zi men to, des ti la ção, mo a gem, tor -
re fa ção, bem como os sub pro du tos e os re sí du os ob -
ti dos atra vés des ses pro ces sos.

* § 3º com re da ção dada pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 4º Não in te gra a base de cál cu lo des sa con tri -
bu i ção a pro du ção ru ral des ti na da ao plan tio ou re flo -
res ta men to, nem so bre o pro du to ani mal des ti na do à
re pro du ção ou cri a ção pe cuá ria ou gran je i ra e à uti li -
za ção como co ba i as para fins de pes qui sas ci en tí fi -
cas, quan do ven di do pelo pró prio pro du tor e quem a
uti li ze di re ta men te com es sas fi na li da des, e no caso
de pro du to ve ge tal, por pes soa ou en ti da de que, re -
gis tra da no Mi nis té rio da Agri cul tu ra, do Abas te ci -
men to e da Re for ma Agrá ria, se de di que ao co mér cio
de se men tes e mu das no País.

* § 4º com re da ção dada pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 5º (VETADO)

* § 5º ve ta do pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 6º A pes soa fí si ca e o se gu ra do es pe ci al men -
ci o na dos no ca put des te ar ti go são obri ga dos a apre -
sen tar ao INSS De cla ra ção Anu al das Ope ra ções de
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Ven da – DAV, na for ma a ser de fi ni da pelo re fe ri do ins -
ti tu to com an te ce dên cia mí ni ma de 120 dias em re la -
ção à data de en tre ga.

* § 6º com re da ção dada pela Lei nº 8.861, de 25-3-1994.

§ 7º A fal ta da en tre ga da de cla ra ção de que tra -
ta o pa rá gra fo an te ri or, ou a ine xa ti dão das in for ma -
ções pres ta das, im por ta rá na sus pen são da qua li da -
de de se gu ra do no pe río do com pre en di do en tre a
data fi xa da para a en tre ga da de cla ra ção e a en tre ga
efe ti va da mes ma ou da re ti fi ca ção das in for ma ções
im pug na das.

* § 7º com re da ção dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

§ 8º A en tre ga da de cla ra ção nos ter mos do pa -
rá gra fo 6º des te ar ti go por par te do se gu ra do es pe ci al 
é con di ção in dis pen sá vel para a re no va ção au to má ti -
ca da sua ins cri ção.

* § 8º com re da ção dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

CAPÍTULO X
Da Arre ca da ção e Re co lhi men to das

 Con tri bu i ções

....................................................................................
Art. 33. Ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al –

INSS com pe te ar re ca dar, fis ca li zar, lan çar e nor ma ti -
zar o re co lhi men to das con tri bu i ções so ci a is pre vis tas 
nas alí ne as a, b e c do pa rá gra fo úni co do art. 11; e ao
De par ta men to da Re ce i ta Fe de ral – DRF com pe te ar -
re ca dar, fis ca li zar, lan çar e nor ma ti zar o re co lhi men to 
das con tri bu i ções so ci a is pre vis tas nas alí ne as d e e
do pa rá gra fo úni co do art. 11, ca ben do a am bos os ór -
gãos, na es fe ra de sua com pe tên cia, pro mo ver a res -
pec ti va co bran ça e apli car as san ções pre vis tas le gal -
men te.

§ 1º É prer ro ga ti va do Insti tu to Na ci o nal do Se -
gu ro So ci al – INSS e do De par ta men to da Re ce i ta Fe -
de ral – DRF o exa me da con ta bi li da de da em pre sa,
não pre va le cen do para esse efe i to, o dis pos to nos ar -
ti gos 17 e 18 do Có di go Co mer ci al, fi can do obri ga dos
a em pre sa e o se gu ra do a pres tar to dos os es cla re ci -
men tos e in for ma ções so li ci ta dos.

§ 2º A em pre sa, o ser vi dor de ór gãos pú bli cos
da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, o se gu ra do da Pre -
vi dên cia So ci al, o ser ven tuá rio da Jus ti ça, o sín di co
ou seu re pre sen tan te, o co mis sá rio e o li qui dan te de
em pre sa em li qui da ção ju di ci al ou ex tra ju di ci al são
obri ga dos a exi bir to dos os do cu men tos e li vros re la -
ci o na dos com as con tri bu i ções pre vis tas nes ta Lei.

§ 3º Ocor ren do re cu sa ou so ne ga ção de qual -
quer do cu men to ou in for ma ção, ou sua apre sen ta ção

de fi ci en te, o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al –
INSS e o De par ta men to da Re ce i ta Fe de ral – DRF
po dem, sem pre ju í zo da pe na li da de ca bí vel, ins cre ver 
de ofí cio im por tân cia que re pu ta rem de vi da, ca ben do
à em pre sa ou ao se gu ra do o ônus da pro va em con -
trá rio.

§ 4º Na fal ta de pro va re gu lar e for ma li za da, o
mon tan te dos sa lá ri os pa gos pela exe cu ção de obra
de cons tru ção ci vil pode ser ob ti do me di an te cál cu lo
da mão-de-obra em pre ga da, pro por ci o nal à área
cons tru í da e ao pa drão de exe cu ção da obra, ca ben -
do ao pro pri e tá rio dono da obra, con dô mi no da uni da -
de imo bi liá ria ou em pre sa co-responsável o ônus da
pro va em con trá rio.

§ 5º O des con to de con tri bu i ção e de con sig na -
ção le gal men te au to ri za das sem pre se pre su me fe i to
opor tu na e re gu lar men te pela em pre sa a isso obri ga -
da, não lhe sen do lí ci to ale gar omis são para se exi mir
do re co lhi men to, fi can do di re ta men te res pon sá vel
pela im por tân cia que de i xou de re ce ber ou ar re ca dou
em de sa cor do com o dis pos to nes ta Lei.

§ 6º Se, no exa me da es cri tu ra ção con tá bil e de
qual quer ou tro do cu men to da em pre sa, a fis ca li za ção 
cons ta tar que a con ta bi li da de não re gis tra o mo vi -
men to real de re mu ne ra ção dos se gu ra dos a seu ser -
vi ço, do fa tu ra men to e do lu cro, se rão apu ra das, por
afe ri ção in di re ta, as con tri bu i ções efe ti va men te de vi -
das, ca ben do à em pre sa o ônus da pro va em con trá -
rio.

§ 7º O cré di to da se gu ri da de so ci al é cons ti tu í do 
por meio de no ti fi ca ção de dé bi to, au to-de-infração,
con fis são ou do cu men to de cla ra tó rio de va lo res de vi -
dos e não re co lhi dos apre sen ta do pelo con tri bu in te.

*§ 7º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-97.

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

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

LEI Nº 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994

Alte ra Dis po si ti vos das Leis nºs
8.212 e 8.213, de 24 de ju lho de 1991, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 25. A con tri bu i ção pre vis ta no art. 22 da Lei

nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, de vi da à se gu ri da de
so ci al pelo em pre ga dor, pes soa ju rí di ca, que se de di -
que à pro du ção ru ral, pas sa a ser a se guin te:

I – dois e meio por cen to da re ce i ta bru ta pro ve -
ni en te da co mer ci a li za ção de sua pro du ção;
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II – um dé ci mo por cen to da re ce i ta bru ta pro ve -
ni en te da co mer ci a li za ção de sua pro du ção, para o fi -
nan ci a men to da com ple men ta ção das pres ta ções por 
aci den te de tra ba lho.

§ 1º O dis pos to no in ci so I do art. 3º da Lei nº
8.315, de 23 de de zem bro de 1991, não se apli ca ao
em pre ga dor de que tra ta este ar ti go, que con tri bu i rá
com o adi ci o nal de um dé ci mo por cen to da re ce i ta
bru ta, pro ve ni en te da ven da de mer ca do ri as de pro -
du ção pró pria, des ti na do ao Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem Ru ral–SENAR.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go se es ten de às pes -
so as ju rí di cas que se de di quem a pro du ção
agro-industrial, quan to à fo lha de sa lá ri os de sua par -
te agrí co la, me di an te o pa ga men to da con tri bu i ção
pre vis ta nes te ar ti go, a ser cal cu la da so bre o va lor es -
ti ma do da pro du ção agrí co la pró pria, con si de ra do
seu pre ço de mer ca do.

§ 3º Para os efe i tos des te ar ti go, será ob ser va do 
o dis pos to no § 3º do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991, com a re da ção dada pela Lei nº 8.540,
de 22 de de zem bro de 1992.

* § 3º com re da ção dada pela Lei nº 9.528, 10-12-97.

§ 4º (Re vo ga do pela Lei nº 9.528, de 10-12-97).
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1998

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci -
os da Pre vi dên cia So ci al, e dá ou tras
Pro vi dên ci as.

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

TÍTULO III
Do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al

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

CAPÍTULO II
Das Pres ta ções em Ge ral

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

Se ção IV
Dos Be ne fí ci os

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

Sub se ção IV
De Apo sen ta do ria Espe ci al

Art. 57. A apo sen ta do ria es pe ci al será de vi da,
uma vez cum pri da a ca rên cia exi gi da nes ta Lei, ao se -

gu ra do que ti ver tra ba lha do su je i to a con di ções es pe -
ci a is que pre ju di quem a sa ú de ou a in te gri da de fí si ca, 
du ran te 15 (quin ze), 20 (vin te) ou 25 (vin te e cin co)
anos, con for me dis pu ser a lei.

* Arti go, ca put,  com re da ção dada pela Lei nº 9.032, de
28-4-l995.

§ 1º A apo sen ta do ria es pe ci al, ob ser va do o dis -
pos to no art. 33 des ta Lei, con sis ti rá numa ren da
men sal equi va len te a 100% (cem por cen to) do sa lá -
rio-de-benefício.

* § 1º com re da ção dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 2º A data de iní cio do be ne fí cio será fi xa da da
mes ma for ma que a da apo sen ta do ria por ida de, con -
for me o dis pos to no art. 49.

§ 3º A con ces são da apo sen ta do ria es pe ci al de -
pen de rá de com pro va ção pelo se gu ra do, pe ran te o
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, do tem po
de tra ba lho per ma nen te, não oca si o nal nem in ter mi -
ten te, em con di ções es pe ci a is que pre ju di quem a sa -
ú de ou a in te gri da de fí si ca, du ran te o pe río do mí ni mo
fi xa do.

* § 4º com re da ção dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 4º O se gu ra do de ve rá com pro var, além do
tem po de tra ba lho, ex po si ção aos agen tes no ci vos
quí mi cos, fí si cos, bi o ló gi cos ou as so ci a ção de agen -
tes pre ju di ci a is à sa ú de ou à in te gri da de fí si ca, pelo
pe río do equi va len te ao exi gi do para a con ces são do
be ne fí cio.

* § 4º com re da ção dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 5º O tem po de tra ba lho exer ci do sob con di -
ções es pe ci a is que se jam ou ve nham a ser con si de -
ra das pre ju di ci a is à sa ú de ou à in te gri da de fí si ca será 
so ma do, após a res pec ti va con ver são ao tem po de
tra ba lho exer ci do em ati vi da de co mum, se gun do cri -
té ri os es ta be le ci dos pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, para efe i to de con ces são de qual -
quer be ne fí cio.

* 5º acres ci do pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 6º O be ne fí cio pre vis to nes te ar ti go será fi nan -
ci a do com os re cur sos pro ve ni en tes da con tri bu i ção
de que tra ta o in ci so II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de ju lho de 1991, cu jas alí quo tas se rão acres ci das de
doze, nove ou seis pon tos per cen tu a is, con for me a
ati vi da de exer ci da pelo se gu ra do a ser vi ço da em pre -
sa per mi ta a con ces são de apo sen ta do ria es pe ci al
após quin ze, vin te ou vin te e cin co anos de con tri bu i -
ção, res pec ti va men te.
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* § 6º acres ci do pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

§ 7º O acrés ci mo de que tra ta o pa rá gra fo an te ri -
or in ci de ex clu si va men te so bre a re mu ne ra ção do se -
gu ra do su je i to às con di ções es pe ci a is re fe ri das no
ca put.

* § 7º acres ci do pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

§ 8º Apli ca-se o dis pos to no art. 46 ao se gu ra do
apo sen ta do nos ter mos des te ar ti go que con ti nu ar no
exer cí cio de ati vi da de ou ope ra ção que o su je i te aos
agen tes no ci vos cons tan tes da re la ção re fe ri da no
art. 58 des ta Lei.

* § 8º acres ci do pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

Art. 58. A re la ção dos agen tes no ci vos quí mi cos, 
fí si cos e bi o ló gi cos ou as so ci a ção de agen tes pre ju di -
ci a is à sa ú de ou à in te gri da de fí si ca con si de ra dos
para fins de con ces são da apo sen ta do ria es pe ci al de
que tra ta o ar ti go an te ri or será de fi ni da pelo Po der
Exe cu ti vo.

* Arti go, ca put com re da ção dada pela Lei nº 9.528, de
10-12-1997.

§ 1º A com pro va ção da efe ti va ex po si ção do se -
gu ra do aos agen tes no ci vos será fe i ta me di an te for -
mu lá rio, na for ma es ta be le ci da pelo Insti tu to Na ci o nal 
do Se gu ro So ci al – INSS, emi ti do pela em pre sa ou
seu pre pos to, com base em la u do téc ni co de con di -
ções am bi en ta is do tra ba lho ex pe di do por mé di co do
tra ba lho ou en ge nhe i ro de se gu ran ça do tra ba lho nos
ter mos da le gis la ção tra ba lhis ta.

* § 1º com re da ção dada pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

§ 2º Do la u do téc ni co re fe ri do no pa rá gra fo an te -
ri or de ve rão cons tar in for ma ção so bre a exis tên cia de
tec no lo gia de pro te ção co le ti va ou in di vi du al que di -
mi nua a in ten si da de do agen te agres si vo a li mi tes de
to le rân cia e re co men da ção so bre a sua ado ção pelo
es ta be le ci men to res pec ti vo.

* § 2º com re da ção dada pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

§ 3º A em pre sa que não man ti ver la u do téc ni co
atu a li za do com re fe rên cia aos agen tes no ci vos exis -
ten tes no am bi en te de tra ba lho de seus tra ba lha do res
ou que emi tir do cu men to de com pro va ção de efe ti va
ex po si ção em de sa cor do com o res pec ti vo la u do es ta -
rá su je i ta à pe na li da de pre vis ta no art. 133 des ta Lei.

* § 3º com re da ção dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 4º A em pre sa de ve rá ela bo rar e man ter atu a li -
za do per fil pro fis si o grá fi co abran gen do as ati vi da des
de sen vol vi das pelo tra ba lha dor e for ne cer a este,

quan do da res ci são do con tra to de tra ba lho, có pia au -
tên ti ca des se do cu men to.

* § 4º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-7997.

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

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.315, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Dis põe so bre a cri a ção do Ser vi ço
Na ci o nal de Apren di za gem Ru ral (SENAR) 
nos ter mos do art. 62 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

....................................................................................
Art. 3º Cons ti tu em ren das do Se nar:
I – con tri bu i ção men sal com pul só ria, a ser re co -

lhi da à Pre vi dên cia So ci al, de 2,5% (dois e meio por
cen to) so bre o mon tan te da re mu ne ra ção paga a to -
dos os em pre ga dos pe las pes so as ju rí di cas de di re i to 
pri va do, ou a elas equi pa ra das, que exer çam ati vi da -
des:

a) agro in dus tri a is;
b) agro pe cuá ri as;
c) ex tra ti vis tas ve ge ta is e ani ma is;
d) co o pe ra ti vis tas ru ra is;
e) sin di ca is pa tro na is ru ra is;
II – do a ções e le ga dos;
III – sub ven ções da União, Esta dos e Mu ni cí pi -

os;
IV – mul tas ar re ca da das por in fra ção de dis po si -

ti vos, re gu la men tos e re gi men tos ori un dos des ta lei;
V – ren das ori un das de pres ta ção de ser vi ços e

da ali e na ção ou lo ca ção de seus bens;
VI – re ce i tas ope ra ci o na is;
VII – con tri bu i ção pre vis ta no art. 1º do De cre -

to-Lei nº 1.989, de 28 de de zem bro de 1982, com bi -
na do com o art. 5º do De cre to-Lei nº 1.146, de 31 de
de zem bro de 1970, que con ti nu a rá sen do re co lhi da
pelo Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma
Agrá ria (Incra);

VIII – ren das even tu a is.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas de pe que no por te,
ins ti tui o Sis te ma Inte gra do de Pa ga men -
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to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi -
cro em pre sas e das Empre sas de Pe que -
no Por te _ SIMPLES, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

CAPÍTULO III

Do Sis te ma Inte gra do de Pa ga men to 
de Impos tos e Con tri bu i ções – SIMPLES

Se ção I
Da De fi ni ção e da Abran gên cia

Art. 3º A pes soa ju rí di ca en qua dra da na con di -
ção de mi cro em pre sa e de em pre sa de pe que no por -
te, na for ma do art. 2º, po de rá op tar pela ins cri ção no
Sis te ma Inte gra do de Pa ga men to de Impos tos e Con -
tri bu i ções das Mi cro em pre sas e Empre sas de Pe que -
no Por te – SIMPLES.

§ 1º A ins cri ção no Sim ples im pli ca pa ga men to
men sal uni fi ca do dos se guin tes im pos tos e con tri bu i -
ções:

a) Impos to de Ren da das Pes so as Ju rí di cas –
IRPJ;

b) Con tri bu i ção para os Pro gra mas de Inte gra -
ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor
Pú bli co – PIS/PASEP;

c) Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do –
CSLL;

d) Con tri bu i ção para Fi nan ci a men to da Se gu ri -
da de So ci al – COFINS;

e) Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos –
IPI;

f) Con tri bu i ções para a Se gu ri da de So ci al, a
car go da pes soa ju rí di ca, de que tra tam o art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, e a Lei Com ple -
men tar nº 84, de 18 de ja ne i ro de 1996.

(Vide Lei nº 10.034, de 24-10-2000)
....................................................................................

LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs
8.212 e 8.213, am bas de 24 de ju lho de
1991, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º A con tri bu i ção do em pre ga dor ru ral pes -

soa fí si ca e do se gu ra do es pe ci al re fe ri dos, res pec ti -
va men te, na alí nea a do in ci so V e no in ci so VII do art.
12 da Lei nº 8.212, de 1991, para o Ser vi ço Na ci o nal
de Apren di za gem Ru ral – SENAR, cri a do pela Lei nº

8.315, de 23 de de zem bro de 1991, é de 0,1% in ci -
den te so bre a re ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer ci a li -
za ção de sua pro du ção ru ral.
....................................................................................
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 84
DE 18 DE JANEIRO DE 1996

Re vo ga da pela Lei nº 9.876, de 26-22-99

Insti tui fon te de cus te io para a ma -
nu ten ção da Se gu ri da de So ci al, na for ma 
do § 4º do art. 195 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2001
(Nº 3.115/97, na Casa de ori gem)

Alte ra e acres cen ta dis po si ti vos na
Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976,
que dis põe so bre as So ci e da des por
Ações, e na Lei nº 6.385 de 7 de de zem -
bro de 1976, que dis põe so bre o mer ca do 
de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei al te ra e acres cen ta dis po si ti vos

na Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, que dis -
põe so bre as So ci e da des por Ações, e na Lei nº 6.38,
de 7 de de zem bro de 1976, que dis põe so bre o mer -
ca do de va lo res mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va -
lo res Mo bi liá ri os.

Art. 2º os dis po si ti vos aba i xo enu me ra dos da Lei 
nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, pas sam a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

”Art. 4º Para os efe i tos des ta Lei, a
com pa nhia é aber ta ou fe cha da con for me
os va lo res mo bi liá ri os de sua emis são es te -
ja ou não ad mi ti dos à ne go ci a ção no mer ca -
do de va lo res mo bi liá ri os. (NR)

§ 1º So men te os va lo res mo bi liá ri os de 
emis são de com pa nhia re gis tra da na Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po dem ser
ne go ci a dos no mer ca do de va lo res mo bi liá -
ri os. (NR)

§ 2º Ne nhu ma dis tri bu i ção pú bli ca de -
va lo res mo bi liá ri os será efe ti va da no mer ca -
do sem pré vio re gis tro na Co mis são de Va -
lo res Mo bi liá ri os.
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§ 3º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os po de rá clas si fi car as com pa nhi as aber tas 
em ca te go ri as, se gun do as es pé ci es e clas -
ses dos va lo res mo bi liá ri os por ela emi ti dos
ne go ci a dos no mer ca do, e es pe ci fi ca rá as
nor mas so bre com pa nhi as aber tas apli cá ve -
is a cada ca te go ria. (NE)

§ 4º O re gis tro de com pa nhia aber ta
para ne go ci a ção de ações no mer ca do so -
men te po de rá ser can ce la do se a com pa nhia 
emis so ra de ações, o aci o nis ta con tro la dor
ou a so ci e da de que a con tro le, di re ta ou in di -
re ta men te, for mu lar ofer ta pú bli ca para ad -
qui rir a to ta li da de das ações em cir cu la ção
no mer ca do, por pre ço jus to, ao me nos igual
ao va lor de ava li a ção da com pa nhia, apu ra do 
com base nos cri té ri os, ado ta dos de for ma
iso la da ou com bi na da, de pa tri mô nio lí qui do
con tá bil, de pa tri mô nio lí qui do ava li a do a pre -
ço de mer ca do, de flu xo de ca i xa des con ta -
do, de com pa ra ção por múl ti plos, de co ta ção
das ações no mer ca do de va lo res mo bi liá ri -
os, ou com base em ou tro cri té rio ace i to pela 
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, as se gu ra -
da a re vi são do va lor da ofer ta, em con for mi -
da de com o dis pos to no art. 4A.

§ 5º Ter mi na do o pra zo da ofer ta pú bli -
ca fi xa do na re gu la men ta ção ex pe di da pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, se re ma -
nes ce rem em cir cu la ção me nos de cin co
por cen to do to tal das ações emi ti das pela
com pa nhia, a as sem bléia ge ral po de rá de li -
be rar o res ga te des sas ações pelo va lor da
ofer ta de que tra ta o § 4º, des de que de po -
si te em es ta be le ci men to ban cá rio au to ri za -
do pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri as, à
dis po si ção dos seus ti tu la res, o va lor de res -
ga te, não se apli can do, nes se caso, o dis -
pos to no § 6º do art. 44.

§ 6º O aci o nis ta con tro la dor ou a so ci -
e da de con tro la do ra que ad qui rir ações da
com pa nhia aber ta sob seu con tro le que ele -
vem sua par ti ci pa ção, di re ta ou in di re ta, em
de ter mi na da es pé cie e clas se de ações à
por cen ta gem que, se gun do nor mas ge ra is
ex pe di das pela Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os, im pe ça a li qui dez de mar ca do das
ações re ma nes cen tes, será obri ga do a fa zer 
ofer ta pú bli ca, por pre ço de ter mi na do nos
ter mos do § 4º, para aqui si ção da to ta li da de 
das ações re ma nes cen tes no mer ca do."

“Art. 15. .................................................

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

§ 2º O nú me ro de ações pre fe ren ci a is
sem di re i to a voto, ou su je i tas a res tri ção no
exer cí cio des se di re i to, não poda ul tra pas sar 
cin qüen ta por cen to do to tal das ações emi -
ti das. (NR)"

“Art. 17. As pre fe rên ci as ou van ta gens
das ações pre fe ren ci a is po dem con sis -
tir:(NR)

I – em pri o ri da de na dis tri bu i ção de di -
vi den do, fixo ou mí ni mo; (NR)

II – em pri o ri da de no re em bol so do ca -
pi tal, com prê mio ou sem ele; ou (NR)

III – na acu mu la ção das pre fe rên ci as e 
van ta gens de que tra tam os in ci sos an te ri o -
res.

§ 1º Inde pen den te men te do di re i to de
re ce ber ou não o va lor de re em bol so do ca -
pi tal com prê mio ou sem ele, as ações pre -
fe ren ci a is sem di re i to de voto ou com res tri -
ção ao exer cí cio des te di re i to, so men te se -
rão ad mi ti das à ne go ci a ção no mer ca do de
va lo res mo bi liá ri os se a elas fo rem atri bu í -
das pelo me nos uma das se guin tes pre fe -
rên ci as ou van ta gens: (NR)

a) di re i to de par ti ci par do di vi den do a
ser dis tri bu í do, cor res pon den te a, pelo me -
nos, vin te e cin co por cen to do lu cro lí qui do
do exer cí cio, cal cu la do na for ma do art. 202, 
de acor do com o se guin te cri té rio:

1. pri o ri da de no re ce bi men to dos di vi -
den dos aci ma men ci o na dos cor res pon den te 
a, no mí ni mo, três por cen to do va lor do pa -
tri mô nio lí qui do da ação; e

2. di re i to de par ti ci par dos lu cros dis tri -
bu í dos em igual da de de con di ções com as or -
di ná ri as, de po is de a es tas as se gu ra do di vi -
den do igual ao mí ni mo pri o ri tá rio es ta be le ci do 
em con for mi da de com o item 1 aci ma; ou

b) di re i to ao re ce bi men to de di vi den do, 
por ação pre fe ren ci al, pelo me nos dez por
cen to ma i or do que o atri bu í do a cada ação
or di ná ria; ou

c) di re i to de se rem in clu í das na ofer ta
pú bli ca de ali e na ção de con tro le, nas con di -
ções pre vis tas no art. 254A, as se gu ra do o
di vi den do pelo me nos igual ao das ações
or di ná ri as.
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§ 2º De ve rão cons tar do es ta tu to, com
pre ci são e mi nú cia, ou tras pre fe rên ci as ou
van ta gens que se jam atri bu í das aos aci o nis -
tas sem di re i to a voto, ou com voto res tri to,
além das pre vis tas nes te ar ti go. (NR)

§ 3º Os di vi den dos, ain da que fi xos ou
cu mu la ti vos, não po de rão ser dis tri bu í dos
em pre ju í zo do ca pi tal so ci al, sal vo quan do,
em caso de li qui da ção da com pa nhia, essa
van ta gem ti ver sido ex pres sa men te as se gu -
ra da. (NR)

§ 4º Sal vo dis po si ção em con trá rio no
es ta tu to, o di vi den do pri o ri tá rio não é cu mu -
la ti vo, a ação com di vi den do fixo não par ti ci -
pa dos lu cros re ma nes cen tes e a ação com
di vi den do mí ni mo par ti ci pa dos lu cros dis tri -
bu í dos em igual da de de con di ções com as
or di ná ri as, de po is de a es tas as se gu ra do di -
vi den do igual ao mí ni mo. (NR)

§ 5º Sal vo no caso de ações com di vi -
den do fixo, o es ta tu to não pode ex clu ir ou
res trin gir o di re i to das ações pre fe ren ci a is
de par ti ci par dos au men tos de ca pi tal de cor -
ren tes da ca pi ta li za ção de re ser vas ou lu -
cros (art. 169). (NR)

§ 6º O es ta tu to pode con fe rir às ações
pre fe ren ci a is com pri o ri da de na dis tri bu i ção
de di vi den do cu mu la ti vo, o di re i to de re ce -
bê–lo, no exer cí cio em que o lu cro for in su fi -
ci en te, à con ta das re ser vas de ca pi tal de
que tra ta o § 1º do art. 182. (NR)

§ 7º Nas com pa nhi as ob je to de de ses -
ta ti za ção po de rá ser cri a da ação pre fe ren ci -
al de clas se es pe ci al, de pro pri e da de ex clu -
si va do ente de ses ta ti zan te, à qual o es ta tu -
to so ci al po de rá con fe rir os po de res que es -
pe ci fi car, in clu si ve o po der de veto às de li -
be ra ções da as sem bléia ge ral nas ma té ri as
que es pe ci fi car.“

”Art. 24.................................................
.............................................................
§ 2º Os cer ti fi ca dos de ações emi ti das

por com pa nhi as aber tas po dem ser as si na -
dos por dois man da tá ri os com po de res es -
pe ci a is, ou au ten ti ca dos por chan ce la me câ -
ni ca, ob ser va das as nor mas ex pe di das pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os. (NR)“

“Art. 31. A pro pri e da de das ações no -
mi na ti vas pre su me-se pela ins cri ção do
nome do aci o nis ta no li vro de ”Re gis tro de
Ações No mi na ti vas“ ou pelo ex tra to que seja 

for ne ci do pela ins ti tu i ção cus to di an te, na
qua li da de de pro pri e tá ria fi du ciá ria das
ações. (NR)

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

“Art. 41. A ins ti tu i ção au to ri za da pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os a pres tar
ser vi ços de cus tó dia de ações fun gí ve is
pode con tra tar cus tó dia em que as ações de 
cada es pé cie e clas se da com pa nhia se jam
re ce bi das em de pó si to como va lo res fun gí -
ve is, ad qui rin do a ins ti tu i ção de po si tá ria a
pro pri e da de fi du ciá ria das ações. (NR)

§ 1º A ins ti tu i ção de po si tá ria não pode
dis por das ações e fica obri ga da a de vol ver
ao de po si tan te a quan ti da de de ações
recebi das, com as mo di fi ca ções re sul tan tes de 
al te ra ções no ca pi tal so ci al  ou no nú me ro de
ações da com pa nhia emis so ra, in de pen den te -
men te do nú me ro de or dem das ações ou dos
cer ti fi ca dos re ce bi dos em de pó si to. (NR)

§ 2º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go, no
que cou ber, aos de ma is va lo res mo bi liá ri os.

§ 3º A ins ti tu i ção de po si tá ria fi ca rá obri -
ga da a co mu ni car à com pa nhia emis so ra:

I – ime di a ta men te, o nome do pro pri e -
tá rio efe ti vo quan do hou ver qual quer even to
so ci e tá rio que exi ja a sua iden ti fi ca ção; e

II – no pra zo de até 10 dias, a con tra ta -
ção da cus tó dia e a cri a ção de ônus ou gra -
va mes so bre as ações.

§ 4º A pro pri e da de das ações em cus -
tó dia fun gí vel será pro va da pelo con tra to fir -
ma do en tre o pro pri e tá rio das ações e a ins -
ti tu i ção de po si tá ria.

§ 5º A ins ti tu i ção tem as obri ga ções de 
de po si tá ria e res pon de pe ran te o aci o nis ta e 
ter ce i ros pelo des cum pri men to de suas obri -
ga ções.“

”Art. 44.................................................
.............................................................

§ 6º Sal vo dis po si ção em con trá rio do
es ta tu to so ci al, o res ga te de ações de uma
ou mais clas ses só será efe tu a do se, em as -
sem bléia es pe ci al con vo ca da para de li be rar
essa ma té ria es pe ci fi ca, for apro va do por
aci o nis tas que re pre sen tem, no mí ni mo, a
me ta de das ações da(s) clas se(s) atin gi -
da(s)."

”Art. 47. ............................................... 
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Pa rá gra fo úni co. É ve da do às com pa -
nhi as aber tas emi tir par tes be ne fi ciá ri as.
(NR)"

“Art. 52. A com pa nhia po de rá emi tir
de bên tu res que con fe ri rão aos seus ti tu la res 
di re i to de cré di to con tra ela, nas con di ções
cons tan tes da es cri tu ra de emis são e, se
hou ver, do cer ti fi ca do.“

“Art. 54. ............................................... 

§ 1º A de bên tu re po de rá con ter cláu -
su la de cor re ção mo ne tá ria, com base nos
co e fi ci en tes fi xa dos para cor re ção de tí tu los
da dí vi da pú bli ca, na va ri a ção da taxa cam -
bi al ou em ou tros re fe ren ci a is não ex pres sa -
men te ve da dos em lei. (NR)

§ 2º A es cri tu ra de de bên tu re po de rá
as se gu rar ao de ben tu ris ta a op ção de es co -
lher re ce ber o pa ga men to do prin ci pal e
aces só ri os, quan do do ven ci men to, amor ti -
za ção ou res ga te, em mo e da ou em bens
ava li a dos nos ter mos do art. 8º."

”Art. 59. ............................................... 

§ 1º Na com pa nhia aber ta, o con se lho
de ad mi nis tra ção po de rá de li be rar so bre a
emis são de de bên tu res sim ples, não con -
ver sí ve is em ações e sem ga ran tia real, e a
as sem bléia ge ral pode de le gar ao con se lho
de ad mi nis tra ção a de li be ra ção so bre as
con di ções de que tra tam os in ci sos VI a VIII
des te ar ti go e so bre a opor tu ni da de da
emis são. (NR)

..........................................................."

“Art. 62. Ne nhu ma emis são de de bên tu res será
fe i ta sem que te nham sido sa tis fe i tos os se guin tes re -
qui si tos:

I – ar qui va men to, no re gis tro do co -
mér cio, e pu bli ca ção da ata da as sem bléia
ge ral, ou do con se lho de ad mi nis tra ção, que 
de li be rou so bre a emis são; (NE)

II – ins cri ção da es cri tu ra de emis são
no re gis tro do co mér cio;(NR)

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

§ 4º Os re gis tros do co mér cio man te -
rão li vro es pe ci al para ins cri ção das emis -
sões da de bên tu res, no qual se rão ano ta das 
as con di ções es sen ci a is de cada emis são.
(NR)"

“Art. 63. .................................................

§ 1º As de bên tu res po dem ser ob je to
de de pó si to com emis são de cer ti fi ca do, nos 
ter mos do art. 43. (NR)

§ 2º A es cri tu ra de emis são pode es ta -
be le cer que as de bên tu res se jam man ti das
em con tas de cus tó dia, em nome de seus ti -
tu la res, na ins ti tu i ção que de sig nar, sem
emis são de cer ti fi ca dos, apli can do-se, no
que cou ber, o dis pos to no art. 41."

“Art. 68. .................................................
§ 1º........................................................
c) no ti fi car os de ben tu ris tas, no pra zo
má xi mo de ses sen ta dias, de qual quer

ina dim ple men to, pela com pa nhia, de obri ga -
ções as su mi das na es cri tu ra da emis são.
(NR)

............................................................."
“Art. 109. ...............................................
..............................................................
§ 3º O es ta tu to da so ci e da de pode es -

ta be le cer que as di ver gên ci as en tre os aci o -
nis tas e a com pa nhia, ou en tre os aci o nis tas 
con tro la do res e os aci o nis tas mi no ri tá ri os,
po de rão ser so lu ci o na dos me di an te ar bi tra -
men to, nos ter mos em que es pe ci fi car."

“Art. 115. O aci o nis ta deve exer cer o
di re i to a voto no in te res se da com pa nhia;
con si de rar-se-á abu si vo o voto exer ci do com 
o fim de ca u sar dano à com pa nhia ou a ou -
tros aci o nis tas, ou de ob ter, para si ou para
ou trem, van ta gem a que não faz jus e de
que re sul te, ou pos sa re sul tar, pre ju í zo para
a com pa nhia ou para ou tros aci o nis tas. (NR)

..............................................................
§ 5º Po de rá ser con vo ca da as sem bléia 

ge ral para de li be rar quan to à exis tên cia de
con fli to de in te res ses e à res pec ti va so lu -
ção, por aci o nis tas que re pre sen tem dez por 
cen to, no mí ni mo, do ca pi tal so ci al, ob ser va -
do o dis pos to no pa rá gra fo úni co, alí nea c,
par te fi nal, do art. 123.

§ 6º A as sem bléia a que se re fe re o §
5º tam bém po de rá ser con vo ca da por ti tu la -
res de ações com di re i to a voto que re pre -
sen tem, no mí ni mo, cin co por cen to do ca pi -
tal vo tan te.

§ 7º No cur so da as sem bléia ge ral or di -
ná ria ou ex tra or di ná ria, os aci o nis tas a que
se re fe re o § 6º po de rão re que rer que se de -
li be re so bre a exis tên cia de con fli to de in te -
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res ses, não obs tan te a ma té ria não cons tar
da or dem do dia.

§ 8º De ca i rão do di re i to de con vo car a
as sem bléia de que tra ta o § 5º os aci o nis tas
que não o fi ze rem no pra zo de trin ta dias,
con ta dos da data em que ti ve rem ciên cia ine -
quí vo ca do po ten ci al con fli to de in te res ses.

§ 9º Caso a as sem bléia ge ral, por ma i -
o ria de vo tos, de li be re ha ver con fli to de in te -
res ses, de ve rá es pe ci fi car as ma té ri as nas
qua is o aci o nis ta em si tu a ção de con fli to fi -
ca rá im pe di do de vo tar.

§ 10. A as sem bléia es pe ci fi ca da no §
9º po de rá de le gar, com a con cor dân cia das
par tes, à ar bi tra gem a so lu ção do con fli to."

“Art. 118. Os acor dos de aci o nis tas,
so bre a com pra e ven da de suas ações, pre -
fe rên cia para ad qui ri-las, exer cí cio do di re i to 
a voto, ou do po der de con tro le de ve rão ser
ob ser va dos pela com pa nhia quan do ar qui -
va dos na sua sede. (NR)

§ 3º Nas con di ções pre vis tas no acor -
do, os aci o nis tas po dem pro mo ver a exe cu -
ção es pe ci fi ca das obri ga ções as su mi das e
a sen ten ça ju di ci al, uma vez tran si ta da em
jul ga do, ou a de ci são pro fe ri da por ju í zo ar -
bi tral, que con de na rem o aci o nis ta a pro fe rir 
voto nos ter mos de acor do de aci o nis tas,
pro du zi rá to dos os efe i tos do voto não pro fe -
ri do. (NR)

..............................................................
§ 6º O acor do de aci o nis tas cujo pra zo

for fi xa do em fun ção de ter mo ou con di ção
re so lu ti va so men te pode ser de nun ci a do se -
gun do suas es ti pu la ções.

§ 7º O man da to ou tor ga do nos ter mos
de acor do de aci o nis tas para pro fe rir, em
as sem bléia ge ral ou es pe ci al, voto con tra ou 
a fa vor de de ter mi na da de li be ra ção, po de rá
pre ver pra zo su pe ri or ao cons tan te do § 1º
do art. 126 des ta Lei.

§ 8º O pre si den te da as sem bléia ou do 
ór gão co le gi a do de de li be ra ção da com pa -
nhia não com pu ta rá o voto pro fe ri do com in -
fra ção de acor do de aci o nis tas de vi da men te 
ar qui va do.

§ 9º O não com pa re ci men to à as sem -
bléia ou às re u niões dos ór gãos de ad mi nis -
tra ção da com pa nhia, bem como as abs ten -
ções de voto de qual quer par te de acor do
de aci o nis tas ou de mem bros do con se lho

de ad mi nis tra ção ele i tos nos ter mas de
acor do de aci o nis tas, as se gu ra à par te pre -
ju di ca da o di re i to de vo tar com as ações
per ten cen tes ao aci o nis ta au sen te ou omis -
so e, no caso de mem bro do con se lho da
ad mi nis tra ção, pelo con se lhe i ro ele i to com
os vo tos da par te pre ju di ca da.

§ 10. Os aci o nis tas vin cu la dos a acor -
do de aci o nis tas de ve rão in di car, no ato de
ar qui va men to, re pre sen tan te para co mu ni -
car-se com a com pa nhia,  para pres tar ou
re ce ber in for ma ções, quan do so li ci ta das.

§ 11.  A com pa nhia po de rá so li ci tar
aos mem bros do acor do es cla re ci men to so -
bre suas cláu su las.

“Art. 122. Com pe te pri va ti va ti va men te
à as sem bléia ge ral:

I – re for mar o es ta tu to so ci al;
II – ele ger ou des ti tu ir, a qual quer tem -

po, os ad mi nis tra do res e fis ca is da com pa -
nhia, res sal va do o dis pos to no in ci so II do
art. 142;

III – to mar, anu al men te, as con tas dos
ad mi nis tra do res, e de li be rar so bre as de mons -
tra ções fi nan ce i ras por eles apre sen ta das;

IV – au to ri zar a emis são de de bên tu res,
res sal va do o dis pos to no § 1º do art. 59 ;(NR)

V – sus pen der o exer cí cio dos di re i tos
do aci o nis ta (art. 120);

VI – de li be rar so bre a ava li a ção de
bens com que o aci o nis ta con cor rer para a
for ma ção do ca pi tal so ci al;

VII – au to ri zar a emis são de par tes be -
ne fi ciá ri as;

VIII – de li be rar so bre trans for ma ção,
fu são, in cor po ra ção e ci são da com pa nhia,
sua dis so lu ção e li qui da ção, ele ger e des ti -
tu ir li qui dan tes e jul gar-lhes as con tas; e

IX – au to ri zar os ad mi nis tra do res a
con fes sar fa lên cia e pe dir con cor da ta.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de ur gên cia,
a con fis são de fa lên cia ou o pe di do de con -
cor da ta po de rá ser for mu la do pe los ad mi -
nis tra do res, com a con cor dân cia do aci o nis -
ta con tro la dor, se hou ver, con vo can do-se
ime di a ta men te a as sem bléia ge ral, para ma -
ni fes tar-se so bre a ma té ria."

”Art. 124. ...............................................
§ 1º A pri me i ra con vo ca ção da as sem -

bléia ge ral de ve rá ser fe i ta: (NR)
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I – na com pa nhia fe cha da, com oito dias 
de an te ce dên cia, no mí ni mo, con ta do o pra zo
da pu bli ca ção do pri me i ro anún cio; não se re -
a li zan do a as sem bléia, será pu bli ca do novo
anún cio, de se gun da con vo ca ção, com an te -
ce dên cia mí ni ma de cin co dias;

II – na com pa nhia aber ta, o pra zo de
an te ce dên cia da pri me i ra con vo ca ção será
de quin ze dias e o da se gun da con vo ca ção
de oito dias.

..............................................................
§ 5º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -

os po de rá, a seu ex clu si vo cri té rio, me di an te 
de ci são fun da men ta da de seu Co le gi a do, a
pe di do de qual quer aci o nis ta, e ou vi da a
com pa nhia:

I – au men tar, para até trin ta dias, a
con tar da data em que os do cu men tos re la -
ti vos às ma té ri as a se rem de li be ra das fo rem 
co lo ca dos à dis po si ção dos aci o nis tas, o
pra zo de an te ce dên cia de pu bli ca ção do pri -
me i ro anún cio de con vo ca ção da as sem -
bléia ge ral de com pa nhia aber ta, quan do
esta ti ver por ob je to ope ra ções que, por sua
com ple xi da de, exi jam ma i or pra zo para que
pos sam ser co nhe ci das e ana li sa das pe los
aci o nis tas;

II – in ter rom per, por até quin ze dias, o
cur so do pra zo de an te ce dên cia da con vo -
ca ção de as sem bléia ge ral ex tra or di ná ria de 
com pa nhia aber ta, a fim de co nhe cer e ana -
li sar as pro pos tas a se rem sub me ti das à as -
sem bléia e, se for o caso, in for mar à com pa -
nhia, até o tér mi no da in ter rup ção, as ra -
zões pe las qua is en ten de que a de li be ra ção 
pro pos ta à as sem bléia vi o la dis po si ti vos le -
ga is ou re gu la men ta res.

§ 6º As com pa nhi as aber tas com
ações ad mi ti das à ne go ci a ção em bol sa de
va lo res de ve rão re me ter, na data da pu bli ca -
ção do anún cio de con vo ca ção da as sem -
bléia, à bol sa de va lo res em que suas ações 
fo rem mais ne go ci a das, os do cu men tos
pos tos à dis po si ção dos aci o nis tas para de -
li be ra ção na as sem bléia ge ral."

“Art. 133. ...............................................
IV – o pa re cer do con se lho fis cal, in -

clu si ve vo tos dis si den tes, se hou ver; e
V – de ma is do cu men tos per ti nen tes a

as sun tos in clu í dos na or dem do dia.
..............................................................

§ 3º Os do cu men tos re fe ri dos nes te
ar ti go, à ex ce ção dos cons tan tes dos in ci -
sos IV e V, se rão pu bli ca dos até cin co dias,
pelo me nos, an tes da data mar ca da para a
re a li za ção da as sem bléia ge ral. (NR)

............................................................."
“Art. 135. ...............................................
§ 3º Os do cu men tos per ti nen tes à ma -

té ria a ser de ba ti da na as sem bléia ge ral ex -
tra or di ná ria de ve rão ser pos tos à dis po si ção 
dos aci o nis tas, na sede da com pa nhia, por
oca sião da pu bli ca ção do pri me i ro anún cio
de con vo ca ção da as sem bléia ge ral.”

”Art. 136. ...............................................
I – cri a ção de ações pre fe ren ci a is ou au -

men to de clas se de ações pre fe ren ci a is exis -
ten tes, sem guar dar pro por ção com as de ma -
is clas ses de ações pre fe ren ci a is, sal vo se já
pre vis tos ou au to ri za dos pelo es ta tu to; (NR)

§ 3º O dis pos to no § 2º des te ar ti go
apli ca-se tam bém às as sem bléi as es pe ci a is
de aci o nis tas pre fe ren ci a is de que tra ta o §
1º. (NR)

..............................................................
“Art. 137. A apro va ção das ma té ri as

pre vis tas nos in ci sos I a VI e IX do art. 136
dá ao aci o nis ta dis si den te o di re i to de re ti -
rar-se da com pa nhia, me di an te re em bol so
do va lor das suas ações (art. 45), ob ser va -
das as se guin tes nor mas: (NR)

..............................................................
II – nos ca sos dos in ci sos IV e V, não

terá di re i to de re ti ra da o ti tu lar da ação de es -
pé cie ou clas se que te nha li qui dez e dis per -
são no mer ca do, con si de ran do-se ha ver: (NR)

a) li qui dez, quan do a es pé cie ou clas -
se de ação, ou cer ti fi ca do que a re pre sen te,
in te gre ín di ce ge ral re pre sen ta ti vo de car te i -
ra de va lo res mo bi liá ri os ad mi ti do à ne go ci -
a ção no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, no
Bra sil ou no ex te ri or, de fi ni do pela Co mis são 
de Va lo res Mo bi liá ri os; e (NR)

b) dis per são, quan do o aci o nis ta con tro -
la dor, a so ci e da de con tro la do ra ou ou tras so -
ci e da des sob seu con tro le de ti ver me nos da
me ta de da es pé cie ou clas se de ação; (NR)

III – no caso do in ci so IX, so men te ha ve -
rá di re i to de re ti ra da se a ci são im pli car: (NR)

a) mu dan ça do ob je to so ci al, sal vo
quan do o pa tri mô nio cin di do for ver ti do para
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so ci e da de cuja ati vi da de pre pon de ran te co in -
ci da com a de cor ren te do ob je to so ci al da so -
ci e da de cin di da;

b) re du ção do di vi den do obri ga tó rio; ou
c) par ti ci pa ção em gru po de so ci e da des;
IV – O re em bol so da ação deve ser re -

cla ma do à com pa nhia no pra zo de trin ta
dias con ta dos da pu bli ca ção da ata da as -
sem bléia ge ral; (NR)

V – O pra zo para o dis si den te de de li -
be ra ção de as sem bléia es pe ci al (art. 136, §
1º) será con ta do da pu bli ca ção da res pec ti -
va ata; (NR)

VI – O pa ga men to do re em bol so so -
men te po de rá ser exi gi do após a ob ser vân -
cia do dis pos to no § 3º e, se for o caso, da
ra ti fi ca ção da de li be ra ção pela as sem bléia
ge ral.

..............................................................
§ 2º O di re i to de re em bol so po de rá ser 

exer ci do no pra zo pre vis to nos in ci sos IV ou
V do ca put des te ar ti go, con for me o caso,
ain da que o ti tu lar das ações te nha se abs ti -
do de vo tar con tra a de li be ra ção ou não te -
nha com pa re ci do à as sem bléia.

§ 3º Nos dez dias sub se qüen tes ao
tér mi no do pra zo de que tra tam os in ci sos
IV ou V do ca put des te ar ti go, con for me o
caso, con ta do da pu bli ca ção da ata da as -
sem bléia ge ral ou da as sem bléia es pe ci al
que ra ti fi car a de li be ra ção, é fa cul ta do aos
ór gãos da ad mi nis tra ção con vo car a as sem -
bléia ge ral para ra ti fi car ou re con si de rar a
de li be ra ção, se en ten de rem que o pa ga -
men to do pre ço do re em bol so das ações
aos aci o nis tas dis si den tes que exer ce ram o
di re i to de re ti ra da porá em ris co a es ta bi li da -
de fi nan ce i ra da em pre sa. (NR)

............................................................."
“Art. 140. ...............................................
I – o nú me ro de con se lhe i ros, ou o má -

xi mo e mí ni mo per mi ti dos, e o pro ces so de
es co lha e subs ti tu i ção do pre si den te do con -
se lho pela as sem bléia ou pelo pró prio con -
se lho; (NR)

..............................................................
IV – as nor mas so bre con vo ca ção, ins -

ta la ção e fun ci o na men to do con se lho, que
de li be ra rá por ma i o ria de vo tos, po den do o
es ta tu to es ta be le cer quo rum qua li fi ca do

para cer tas de li be ra ções, des de que es pe ci -
fi que as ma té ri as. (NR)

Pa rá gra fo úni co. O es ta tu to po de rá
pre ver a par ti ci pa ção no con se lho de re pre -
sen tan tes dos em pre ga dos, es co lhi do pelo
voto des tes, em ele i ção di re ta, or ga ni za da
pela em pre sa, em con jun to com as en ti da -
des sin di ca is que os re pre sen tam."

“Art. 141. ...............................................

..............................................................
§ 4º Te rão di re i to de ele ger e des ti tu ir

um mem bro e seu su plen te do con se lho de
ad mi nis tra ção, em vo ta ção em se pa ra do na
as sem bléia ge ral, ex clu í do o aci o nis ta con -
tro la dor, a ma i o ria dos ti tu la res, res pec ti va -
men te; (NR)

I – de ações de emis são de com pa nhia 
aber ta com di re i to a voto, que re pre sen tem,
pelo me nos, quin ze por cen to do to tal das
ações com di re i to a voto; e

II – de ações pre fe ren ci a is sem di re i to
a voto ou com voto res tri to de emis são de
com pa nhia aber ta, que re pre sen tem, no mí -
ni mo, dez por cen to do ca pi tal so ci al, que
não hou ve rem exer ci do o di re i to pre vis to no
es ta tu to, em con for mi da de com o art. 18.

§ 5º Ve ri fi can do-se que nem os ti tu la res
de ações com di re i to a voto e nem os ti tu la res 
de ações pre fe ren ci a is sem di re i to a voto ou
com voto res tri to per fi ze ram, res pec ti va men te, 
o quo rum exi gi do nos in ci sos I e II do § 4º,
ser-lhes-á fa cul ta do agre gar suas ações para
ele ge rem em con jun to um mem bro e seu su -
plen te para o con se lho da ad mi nis tra ção, ob -
ser van do-se, nes sa hi pó te se, o quo rum exi gi -
do pelo in ci so II do alu di do pa rá gra fo.

§ 6º So men te po de rão exer cer o di re i to
pre vis to no § 4º os aci o nis tas que com pro va -
rem a ti tu la ri da de inin ter rup ta da par ti ci pa ção
aci o ná ria ali exi gi da du ran te o pe río do de três
me ses, no mí ni mo, ime di a ta men te an te ri o res
à re a li za ção da as sem bléia ge ral.

§ 7º Sem pre que, cu mu la ti va men te, a
ele i ção do con se lho de ad mi nis tra ção se der 
pelo sis te ma do voto múl ti plo e os ti tu la res
de ações or di ná ri as ou pre fe ren ci a is exer ce -
rem a prer ro ga ti va de ele ger con se lhe i ro, será 
as se gu ra do a aci o nis ta ou gru po de aci o nis -
tas vin cu la dos por acor do de vo tos que de te -
nham mais do que cin qüen ta por cen to das
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ações com di re i to de voto o di re i to de ele ger
con se lhe i ros em nú me ro igual ao dos ele i tos
pe los de ma is aci o nis tas, mais um, in de pen -
den te men te do nú me ro de con se lhe i ros que,
se gun do o es ta tu to, com po nha o ór gão.

§ 8º A no me a ção de mem bro do Con -
se lho de Admi nis tra ção fi ca rá pre ju di ca da
sem pre que o Con se lho Admi nis tra ti vo de
De fe sa Eco nô mi ca – CADE con si de rar que
a re fe ri da no me a ção en vol ve ris cos para a
li vre con cor rên cia.

§ 9º A com pa nhia de ve rá man ter re gis tro 
com a iden ti fi ca ção dos aci o nis tas que exer ce -
rem a prer ro ga ti va a que se re fe re o § 4º".

“Art. 142. Com pe te ao con se lho de ad -
mi nis tra ção:

..............................................................
§ 1º Se rão ar qui va das no re gis tro do

co mér cio e pu bli ca das as atas das re u niões
do con se lho de ad mi nis tra ção que con ti ve -
rem de li be ra ção des ti na da a pro du zir efe i tos 
pe ran te ter ce i ros. (NR)

§ 2º A es co lha e a des ti tu i ção do au di -
tor in de pen den te fi ca rá su je i ta a veto, de vi da -
men te fun da men ta do, dos con se lhe i ros ele i -
tos na for ma do art. 141, § 4º, se hou ver."

“Art. 143. A di re to ria será com pos ta
por dois ou mais di re to res, ele i tos e des ti tu í -
ve is a qual quer tem po pelo Con se lho de
Admi nis tra ção, ou, se ine xis ten te, pela as -
sem bléia ge ral na qual apli car-se-á o dis -
pos to no ar ti go 141 des ta lei, de ven do o es -
ta tu to es ta be le cer:

............................................................."
“Art. 146. Po de rão ser ele i tos para

mem bros dos ór gãos de ad mi nis tra ção pes -
so as na tu ra is, de ven do os di re to res e dois
ter ços dos mem bros do Con se lho de Admi -
nis tra ção re si dir no País. (NR)

§ 1º A ata da as sem bléia ge ral ou da
re u nião do con se lho de ad mi nis tra ção que
ele ger ad mi nis tra do res de ve rá con ter a qua -
li fi ca ção e o pra zo de ges tão de cada um
dos ele i tos, de ven do ser ar qui va da no re gis -
tro do co mér cio e pu bli ca da. (NR)

§ 2º A pos se do con se lhe i ro re si den te
ou do mi ci li a do no ex te ri or fica con di ci o na da à
cons ti tu i ção de re pre sen tan te re si den te no
País, com po de res para re ce ber ci ta ção em
ações con tra ele pro pos tas com base na le -
gis la ção so ci e tá ria, me di an te pro cu ra ção com 

pra zo de va li da de que de ve rá es ten der-se por, 
no mí ni mo, três anos após o tér mi no do pra zo 
de ges tão do con se lhe i ro. (NR)"

“Art. 147. ...............................................
§ 3º O con se lhe i ro deve ter re pu ta ção

ili ba da, não po den do ser ele i to, sal vo dis -
pen sa da as sem bléia ge ral, aque le que:

I – ocu par car gos em so ci e da des que
pos sam ser con si de ra das con cor ren tes no
mer ca do, em es pe ci al, em con se lhos con -
sul ti vos, de ad mi nis tra ção ou fis cal; e

II – ti ver in te res se con fli tan te com a so -
ci e da de.

§ 4º A com pro va ção do cum pri men to
das con di ções pre vis tas no § 3º será efe tu a -
da por meio de de cla ra ção fir ma da pelo
con se lhe i ro ele i to nos ter mos de fi ni dos pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, com vis tas 
ao dis pos to nos arts. 145 e 159, sob as pe -
nas da lei."

“Art. 149. ...............................................
§ 1º Se o ter mo não for as si na do nos

trin ta dias se guin tes à no me a ção, esta tor -
nar-se-á sem efe i to, sal vo jus ti fi ca ção ace i ta 
pelo ór gão da ad mi nis tra ção para o qual ti -
ver sido ele i to. (NR)

§ 2º O ter mo de pos se de ve rá con ter,
sob pena de nu li da de, a in di ca ção de pelo
me nos um do mi cí lio no qual o ad mi nis tra dor
re ce be rá as ci ta ções e in ti ma ções em pro ces -
sos ad mi nis tra ti vos e ju di ci a is re la ti vos a atos
de sua ges tão, as qua is re pu tar-se-ão cum pri -
das me di an te en tre ga no do mi cí lio in di ca do, o 
qual so men te po de rá ser al te ra do me di an te
co mu ni ca ção por es cri to à com pa nhia."

“Art. 155. ...............................................
..............................................................
§ 4º É ve da da a uti li za ção de in for ma -

ção re le van te ain da não di vul ga da, por qual -
quer pes soa que a ela te nha tido aces so,
com a fi na li da de de au fe rir van ta gem, para
si ou para ou trem, no mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os."

“Art. 157. ...............................................
..............................................................
§ 6º Os ad mi nis tra do res da com pa nhia 

aber ta de ve rão in for mar ime di a ta men te, nos 
ter mos e na for ma de ter mi na dos pela Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, a esta e às
bol sas de va lo res ou en ti da des do mer ca do
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de bal cão or ga ni za do nas qua is os va lo res
mo bi liá ri os de emis são da com pa nhia es te -
jam ad mi ti dos à ne go ci a ção, as mo di fi ca -
ções em suas po si ções aci o ná ri as na com -
pa nhia."

“Art. 161. ...............................................

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

§ 5º Na com pa nhia aber ta, o con se lho
fis cal será com pos to de três mem bros e su -
plen tes em igual nú me ro, aci o nis tas ou não,
ele i tos por as sem bléia, e, na sua cons ti tu i -
ção, se rão ob ser va das as se guin tes nor -
mas: (NR)

a) os ti tu la res de ações pre fe ren ci a is
sem di re i to de voto ou com voto res tri to, em
con jun to com os ti tu la res de ações or di ná ri -
as, ex clu í do o aci o nis ta con tro la dor, te rão
di re i to de ele ger, em vo ta ção em se pa ra do,
um mem bro e res pec ti vo su plen te;

b) os aci o nis tas con tro la do res te rão di -
re i to de ele ger um mem bro e seu res pec ti vo 
su plen te;

c) o ter ce i ro mem bro e seu res pec ti vo
su plen te se rão ele i tos em co mum acor do,
pe los aci o nis tas re fe ri dos nas alí ne as a e b
aci ma, de ven do cada gru po in di car um re -
pre sen tan te para, em as sem bléia, pro ce der
à ele i ção. Não ha ven do con sen so, a as sem -
bléia de li be ra rá por ma i o ria de vo tos, ca ben -
do a cada ação, in de pen den te de sua es pé -
cie ou clas se, o di re i to a um voto.

§ 6º Os mem bros do con se lho fis cal e
seus su plen tes exer ce rão seus car gos até a
pri me i ra as sem bléia ge ral or di ná ria que se
re a li zar após a sua ele i ção, e po de rão ser
re e le i tos. (NR)

§ 7º A fun ção de mem bro do con se lho
fis cal é in de le gá vel."

“Art. 163. Com pe te ao con se lho fis cal:

I – fis ca li zar, por qual quer de seus
mem bros, os atos dos ad mi nis tra do res e ve -
ri fi car o cum pri men to dos seus de ve res le -
ga is e es ta tu tá ri os; (NR)

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

IV – de nun ci ar, por qual quer de seus
mem bros, aos ór gãos de ad mi nis tra ção e,
se es tes não to ma rem as pro vi dên ci as ne -
ces sá ri as para a pro te ção dos in te res ses da 
com pa nhia, à as sem bléia ge ral, os er ros,

fra u des ou cri mes que des co bri rem, e su ge -
rir pro vi dên ci as úte is à com pa nhia;

..............................................................
§ 2º O con se lho fis cal, a pe di do de

qual quer dos seus mem bros, so li ci ta rá aos
ór gãos de ad mi nis tra ção es cla re ci men tos
ou in for ma ções, des de que re la ti vas à sua
fun ção fis ca li za do ra, as sim como a ela bo ra -
ção de de mons tra ções fi nan ce i ras ou con tá -
be is es pe ci a is. (NR)

............................................................."
”Art. 164. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. Os pa re ce res e re pre -

sen ta ções do con se lho fis cal, ou de qual -
quer um de seus mem bros, po de rão ser
apre sen ta dos e li dos na as sem bléia ge ral,
in de pen den te men te de pu bli ca ção e ain da
que a ma té ria não cons te da or dem do dia.
(NR)"

“Art. 165. Os mem bros do con se lho fis -
cal têm os mes mos de ve res dos ad mi nis tra -
do res de que tra ta os arts. 153 a 156 e res -
pon dem pe los da nos re sul tan tes de omis -
são no cum pri men to de seus de ve res e de
atos pra ti ca dos com cul pa ou dolo, ou com
vi o la ção da lei ou do es ta tu to. (NR)

§ 1º Os mem bros do con se lho fis cal
de ve rão exer cer suas fun ções no ex clu si vo
in te res se da com pa nhia; con si de rar–se–á
abu si vo o exer cí cio da fun ção com o fim de
ca u sar dano à com pa nhia, ou aos seus aci -
o nis tas ou ad mi nis tra do res, ou de ob ter,
para si ou para ou trem, van ta gem a que não 
faz jus e de que re sul te, ou pos sa re sul tar,
pre ju í zo para a com pa nhia, seus aci o nis tas
ou ad mi nis tra do res. (NR)

§ 2º O mem bro do con se lho fis cal não
é res pon sá vel pe los atos ilí ci tos de ou tros
mem bros, sal vo se com eles foi co ni ven te,
ou se con cor rer para a prá ti ca do ato. (NR)

§ 3º A res pon sa bi li da de dos mem bros
do con se lho fis cal por omis são no cum pri -
men to de seus de ve res é so li dá ria, mas
dela se exi me o mem bro dis si den te que fi zer 
con sig nar sua di ver gên cia em ata da re u -
nião do ór gão e a co mu ni car aos ór gãos da
ad mi nis tra ção e à as sem bléia ge ral."

”Art. 172. O es ta tu to da com pa nhia
aber ta que con ti ver au to ri za ção para o au -
men to do ca pi tal pode pre ver a emis são,
sem di re i to de pre fe rên cia para os an ti gos
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aci o nis tas, ou com a re du ção do pra zo de
que tra ta o § 4º do art. 171, de ações e de -
bên tu res con ver sí ve is em ações, ou bô nus
de subs cri ção, cuja co lo ca ção seja fe i ta me -
di an te: (NR)

I – ven da, no País ou no ex te ri or, em
bol sa de va lo res ou me di an te dis tri bu i ção no 
mer ca do de emis são pú bli ca que as se gu re
efe ti va dis per são de tí tu los, a ser de fi ni da
pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os; ou
(NR)

II – per mu ta por ações, em ofer ta pú -
bli ca de aqui si ção de con tro le, nos ter mos
dos arts. 257 e 263.

..............................................................
“Art. 196 ................................................
..............................................................
§ 2º O or ça men to po de rá ser apro va do 

pela as sem bléia ge ral or di ná ria que de li be -
rar so bre o ba lan ço no exer cí cio e re vi sa do
anu al men te, quan do ti ver du ra ção su pe ri or
a um exer cí cio so ci al."

“Art. 197. No exer cí cio em que o mon -
tan te do di vi den do obri ga tó rio, cal cu la do
nos ter mos do es ta tu to ou do art. 202, ul tra -
pas sar a par ce la re a li za da do lu cro lí qui do
do exer cí cio, a as sem bléia ge ral po de rá, por 
pro pos ta dos ór gãos de ad mi nis tra ção, des -
ti nar o ex ces so à cons ti tu i ção de re ser va de
lu cros a re a li zar. (NR)

§ 1º Para os efe i tos des te ar ti go, con si -
de ra-se re a li za da a par ce la do lu cro lí qui do
do exer cí cio que ex ce der da soma dos se -
guin tes va lo res:

a) o re sul ta do lí qui do po si ti vo da equi -
va lên cia pa tri mo ni al (art. 248); e (NR)

b) o lu cro, ga nho ou ren di men to em
ope ra ções cujo pra zo de re a li za ção fi nan ce -
i ra ocor ra após o tér mi no do exer cí cio so ci al 
se guin te.

§ 2º A re ser va de lu cros a re a li zar so -
men te po de rá ser uti li za da para pa ga men to
do di vi den do obri ga tó rio e, para efe i to do in -
ci so III do art. 202, se rão con si de ra dos
como in te gran tes da re ser va os lu cros a re -
a li zar de cada exer cí cio que fo rem os pri me -
i ros a se rem re a li za dos em di nhe i ro.“

“Art. 202. Os aci o nis tas têm di re i to de
re ce ber como di vi den do obri ga tó rio, em
cada exer cí cio, a par ce la dos lu cros es ta be -

le ci da no es ta tu to ou, se este for omis so, a
im por tân cia de ter mi na da de acor do com as
se guin tes nor mas: (NR)

I – me ta de do lu cro lí qui do do exer cí cio 
di mi nu í do ou acres ci do dos se guin tes va lo -
res: (NR)

a) im por tân cia des ti na da à cons ti tu i ção 
da re ser va le gal (art. 193); e

b) im por tân cia des ti na da à for ma ção
da re ser va para con tin gên ci as (art. 195) e
re ver são da mes ma re ser va for ma da em
exer cí ci os an te ri o res;

II – o pa ga men to do di vi den do de ter -
mi na do nos ter mos do in ci so an te ri or po de -
rá ser li mi ta do ao mon tan te do lu cro lí qui do
do exer cí cio que ti ver sido re a li za do, des de
que a di fe ren ça seja re gis tra da como re ser -
va de lu cros a re a li zar (art. 197) ; (NR)

III – os lu cros re gis tra dos na re ser va
de lu cros a re a li zar, quan do re a li za dos e se
não ti ve rem sido ab sor vi dos por pre ju í zos
em exer cí ci os sub se qüen tes, de ve rão ser
acres ci dos ao pri me i ro di vi den do de cla ra do
após a re a li za ção. (NR)

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

§ 2º Qu an do o es ta tu to for omis so e a
as sem bléia ge ral de li be rar al te rá-lo para in -
tro du zir nor ma so bre a ma té ria, o di vi den do
obri ga tó rio não po de rá ser in fe ri or a vin te e
cin co por cen to do lu cro lí qui do ajus ta do nos 
ter mos do in ci so I des te ar ti go. (NR)

§ 3º A as sem bléia ge ral pode, des de
que não haja opo si ção de qual quer aci o nis -
ta pre sen te, deli be rar a dis tri bu i ção de di vi -
den do in fe ri or ao obri ga tó rio, nos ter mos
des te ar ti go, ou a re ten ção de todo o lu cro
lí qui do, nas se guin tes so ci e da des: (NR)

I – com pa nhi as aber tas ex clu si va men -
te para a cap ta ção de re cur sos por de bên tu -
res não con ver sí ve is em ações;

II – com pa nhi as fe cha das, ex ce to nas
con tro la das por com pa nhi as aber tas que
não se en qua drem na con di ção pre vis ta no
in ci so an te ri or.

..............................................................
§ 6º Os lu cros não des ti na dos nos ter -

mos dos arts. 193 a 197 de ve rão ser dis tri -
bu í dos como di vi den dos.

“Art. 242. (Re vo ga do).”
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“Art. 264. Na in cor po ra ção, pela con -
tro la do ra, de com pa nhia con tro la da, a jus ti fi -
ca ção, apre sen ta da à as sem bléia ge ral da
con tro la da, de ve rá con ter, além das in for ma -
ções pre vis tas nos arts. 224 e 225, o cál cu lo 
das re la ções de subs ti tu i ção das ações dos
aci o nis tas não con tro la do res da con tro la da
com base no va lor do pa tri mô nio lí qui do das 
ações da con tro la do ra e da con tro la da, ava -
li a dos os dois pa tri mô ni os se gun do os mes -
mos cri té ri os e na mes ma data, a pre ços de
mer ca do, ou com base em ou tro cri té rio
ace i to pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os, no caso de com pa nhi as aber tas. (NR)

§ 1º A ava li a ção dos dois pa tri mô ni os
será fe i ta por três pe ri tos ou em pre sa es pe -
ci a li za da e, no caso de com pa nhi as aber tas, 
por em pre sa es pe ci a li za da. (NR)

§ 2º Para efe i to da com pa ra ção re fe ri -
da nes te ar ti go, as ações do ca pi tal da con -
tro la da de pro pri e da de da con tro la do ra se -
rão ava li a das, no pa tri mô nio des ta, em con -
for mi da de com o dis pos to no ca put. (NR)

§ 3º Se as re la ções de subs ti tu i ção
das ações dos aci o nis tas não con tro la do -
res, pre vis tas no pro to co lo da in cor po ra ção, 
fo rem me nos van ta jo sas que as re sul tan tes 
da com pa ra ção pre vis ta nes te ar ti go, os
aci o nis tas dis si den tes da de li be ra ção da
as sem bléia ge ral da con tro la da que apro -
var a ope ra ção, po de rão op tar, no pra zo
pre vis to no art. 230, en tre o va lor de re em -
bol so fi xa do nos ter mos do art. 45 e o va lor
apu ra do em con for mi da de com o dis pos to
no ca put, ob ser va do o dis pos to no art.
137, in ci so II.

§ 4º Apli cam-se as nor mas pre vis tas
nes te ar ti go à in cor po ra ção de con tro la do ra
por sua con tro la da, à fu são de com pa nhia
con tro la do ra com a con tro la da, à in cor po ra -
ção de ações de com pa nhia con tro la da ou
con tro la do ra, à in cor po ra ção, fu são e in cor -
po ra ção de ações de so ci e da des sob con -
tro le co mum. (NR)

............................................................."

“Art. 287. Pres cre ve:

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

II – .........................................................

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

g) a ação mo vi da pelo aci o nis ta con tra 
a com pa nhia, qual quer que seja o seu fun -
da men to."

“Art. 289. ..............................................

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

§ 7º Sem pre ju í zo do dis pos to no ca -
put des te ar ti go, as com pa nhi as aber tas po -
de rão, ain da, dis po ni bi li zar as re fe ri das pu -
bli ca ções pela rede mun di al de com pu ta do -
res."

“Art. 291. A Comissão de Valores
Mobiliários poderá reduzir, mediante fixação 
de escala em função do valor do capital
social, a porcentagem mínima aplicável às
companhias abertas, estabelecida no art.
105; na alínea c do parágrafo único do art.
123; no caput do art. 141; no § 1º do art.
157; no § 4º do art. 159; no § 2º do art. 161;
no § 6º do art. 163; na alínea a do § 1º do
art. 246; e no art. 277. (NR)

............................................................."

“Art. 294. A com pa nhia fe cha da que ti -
ver me nos de vin te aci o nis tas, com pa tri mô -
nio lí qui do in fe ri or a R$1.000.000,00 (um mi -
lhão de re a is), po de rá: (NR)

............................................................."

Art. 3º A Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 4ºA, 116A,
165A e 254A:

“Art. 4ºA. Na com pa nhia aber ta, os ti tu -
la res de, no mí ni mo, dez por cen to das ações
em cir cu la ção no mer ca do po de rão re que rer
aos ad mi nis tra do res da com pa nhia que con -
vo que as sem bléia es pe ci al dos aci o nis tas ti tu -
la res de ações em cir cu la ção no mer ca do,
para de li be rar so bre a re a li za ção de nova
ava li a ção pelo mes mo ou por ou tro cri té rio,
para efe i to de de ter mi na ção do va lor de ava li -
a ção da com pa nhia, re fe ri do no § 4º do art. 4º

§ 1º O re que ri men to de ve rá ser apre -
sen ta do no pra zo de quin ze dias da di vul ga -
ção do va lor da ofer ta pú bli ca, de vi da men te
fun da men ta do e acom pa nha do de ele men tos 
de con vic ção que de mons trem a fa lha ou
impre ci são no em pre go da me to do lo gia de
cál cu lo ou no cri té rio de ava li a ção ado ta do,
po den do os aci o nis tas re fe ri dos no ca put
con vo car a as sem bléia quan do os ad mi nis -
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tra do res não aten de rem, no pra zo de oito
dias, ao pe di do de con vo ca ção.

§ 2º Con si de ram-se ações em cir cu la -
ção no mer ca do to das as ações do ca pi tal
da com pa nhia aber ta me nos as de pro pri e -
da de do aci o nis ta con tro la dor, de di re to res,
de con se lhe i ros de ad mi nis tra ção e as em
te sou ra ria.

§ 3º Os aci o nis tas que re que re rem a
re a li za ção de nova ava li a ção e aque les que
vo ta rem a seu fa vor de ve rão res sar cir a
com pa nhia pe los cus tos in cor ri dos, caso o
novo va lor seja in fe ri or ou igual ao va lor ini -
ci al da ofer ta pú bli ca.

§ 4º Ca be rá à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os dis ci pli nar o dis pos to no art. 4º e
nes te ar ti go, e fi xar pra zos para a efi cá cia
des ta re vi são."

“Art. 116A. O aci o nis ta con tro la dor da
com pa nhia aber ta e os aci o nis tas, ou gru po
de aci o nis tas, que ele ge rem mem bro do
con se lho de ad mi nis tra ção ou mem bro do
con se lho fis cal, de ve rão in for mar ime di a ta -
men te as mo di fi ca ções em sua po si ção aci -
o ná ria na com pa nhia à Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os e às Bol sas de Va lo res ou
en ti da des do mer ca do de bal cão or ga ni za do 
nas qua is os va lo res mo bi liá ri os de emis são 
da com pa nhia es te jam ad mi ti dos à ne go ci a -
ção, nas con di ções e na for ma de ter mi na -
das pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.”

“Art. 165A. Os mem bros do con se lho
fis cal da com pa nhia aber ta de ve rão in for mar 
ime di a ta men te as mo di fi ca ções em suas po -
si ções aci o ná ri as na com pa nhia à Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os e às Bol sas de
Va lo res ou en ti da des do mer ca do de bal cão
or ga ni za do nas qua is os va lo res mo bi liá ri os
de emis são da com pa nhia es te jam ad mi ti -
dos à ne go ci a ção, nas con di ções e na for ma 
de ter mi na das pela Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.”

“Art. 254A. A ali e na ção, di re ta ou in di -
re ta, do con tro le de com pa nhia aber ta so -
men te po de rá ser con tra ta da sob a con di -
ção, sus pen si va ou re so lu ti va, de que o ad -
qui ren te se obri gue a fa zer ofer ta pú bli ca de 
aqui si ção das ações com di re i to a voto de
pro pri e da de dos de ma is aci o nis tas da com -
pa nhia, de modo a lhes as se gu rar o pre ço
no mí ni mo igual a oi ten ta por cen to do va lor

pago por ação com di re i to a voto, in te gran te
do blo co de con tro le.

§ 1º Enten de-se como ali e na ção de
con tro le a trans fe rên cia, de for ma di re ta ou
in di re ta, de ações in te gran tes do blo co de
con tro le, de ações vin cu la das a acor dos de
aci o nis tas e de va lo res mo bi liá ri os con ver sí -
ve is em ações com di re i to a voto, ces são de
di re i tos de subs cri ção de ações e de ou tros
tí tu los ou di re i tos re la ti vos a va lo res mo bi liá ri -
os con ver sí ve is em ações que ve nham a re -
sul tar na ali e na ção de con tro le aci o ná rio da
so ci e da de.

§ 2º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os au to ri za rá a ali e na ção de con tro le de que 
tra ta o ca put, des de que ve ri fi ca do que as
con di ções da ofer ta pú bli ca aten de aos re -
qui si tos le ga is.

§ 3º Com pe te à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os es ta be le cer nor mas a se rem ob -
ser va das na ofer ta pú bli ca de que tra ta o
ca put.

§ 4º O ad qui ren te do con tro le aci o ná rio
de com pa nhia aber ta po de rá ofe re cer aos
aci o nis tas mi no ri tá ri os a op ção de per ma ne -
cer na com pa nhia, me di an te o pa ga men to de 
um prê mio equi va len te à di fe ren ça en tre o
va lor de mer ca do das ações e o va lor pago
por ação in te gran te do blo co de con tro le.

§ 5º As com pa nhi as po de rão con ce der
aos seus aci o nis tas sem di re i to de voto o di -
re i to pre vis to nes te ar ti go em igual da de ou
não com as ações com di re i to a voto, de ven -
do re gu lar no es ta tu to com pre ci são e mi nú -
cia as con di ções do exer cí cio des te di re i to. A
pos te ri or mo di fi ca ção do es ta tu to nes te caso
obe de ce rá ao dis pos to no § lº do art. 136."

Art. 4º Os dis po si ti vos aba i xo enu me -
ra dos da Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro de
1976, pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 1º Se rão dis ci pli na das e fis ca li za -
das de acor do com esta lei as se guin tes ati -
vi da des:

I – a emis são e dis tri bu i ção de va lo res
mo bi liá ri os no mer ca do;

II – a ne go ci a ção e in ter me di a ção no
mer ca do de va lo res mo bi liá ri os;

III – a ne go ci a ção e in ter me di a ção no
mer ca do de de ri va ti vos; (NR)
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IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e
as ope ra ções das Bol sas de Va lo res; (NR)

V – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e
as ope ra ções das Bol sas de Mer ca do ri as e
Fu tu ros; (NR)

VI – a ad mi nis tra ção de car te i ras e a
cus tó dia de va lo res mo bi liá ri os;(NR)

VII – a au di to ria das com pa nhi as aber -
tas;

VIII – os ser vi ços de con sul tor e ana -
lis ta de va lo res mo bi liá ri os." (NR)

“Art. 2º São va lo res mo bi liá ri os su je i tos 
ao re gi me des ta lei:

I – as ações, de bên tu res e bô nus de
subs cri ção; (NR)

II – os cu pons, di re i tos, re ci bos de
subs cri ção e cer ti fi ca dos de des do bra men to 
re la ti vos aos va lo res mo bi liá ri os re fe ri dos no 
in ci so an te ri or; (NR)

III – os cer ti fi ca dos de de pó si to de va -
lo res mo bi liá ri os; (NR)

IV – as cé du las de de bên tu res;
V – as co tas de fun dos de in ves ti men -

to em va lo res mo bi liá ri os ou de clu bes de in -
ves ti men to e qua is quer ati vos;

VI – as no tas co mer ci a is;
VII – os con tra tos fu tu ros, de op ções e

ou tros de ri va ti vos, cu jos ati vos sub ja cen tes
se jam va lo res mo bi liá ri os;

VIII – ou tros con tra tos de ri va ti vos, in -
de pen den te men te dos ati vos sub ja cen tes; e

IX – quan do ofer ta dos pu bli ca men te,
qua is quer ou tros tí tu los ou con tra tos de in -
ves ti men to co le ti vo, que gere di re i to de par -
ti ci pa ção, de par ce ria ou de re mu ne ra ção,
in clu si ve re sul tan te de pres ta ção de ser vi -
ços, cu jos ren di men tos ad vêm do es for ço do 
em pre en de dor ou de ter ce i ros.

§ 1º Exclue-se do re gi me des ta lei: (NR)
I – os tí tu los da dí vi da pú bli ca fe de ral,

es ta du al ou mu ni ci pal;
II – os tí tu los cam bi a is de res pon sa bi li -

da de de ins ti tu i ção fi nan ce i ra, ex ce to as de -
bên tu res.

§ 2º Os emis so res dos va lo res mo bi liá -
ri os re fe ri dos nes te ar ti go, bem como seus
ad mi nis tra do res e con tro la do res, su je i tam-se
à dis ci pli na pre vis ta nes ta lei, para as com pa -
nhi as aber tas.

§ 3º Com pe te à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os ex pe dir nor mas para a exe cu ção 
do dis pos to nes te ar ti go, po den do:

I – exi gir que os emis so res se cons ti tu -
am sob a for ma de so ci e da de anô ni ma;

II – exi gir que as de mons tra ções fi nan -
ce i ras dos emis so res, ou as in for ma ções so -
bre o em pre en di men to ou pro je to, se jam au -
di ta das por au di tor in de pen den te nela re gis -
tra do;

III – dis pen sar, na dis tri bu i ção pú bli ca
dos va lo res mo bi liá ri os re fe ri dos nes te ar ti -
go, a par ti ci pa ção de so ci e da de in te gran te
do sis te ma pre vis to no art. 15 des ta Lei;

IV – es ta be le cer pa drões de cláu su las e 
con di ções que de vam ser ado ta das nos tí tu -
los ou con tra tos de in ves ti men to, des ti na dos à 
ne go ci a ção em bol sa ou bal cão, or ga ni za do
ou não, a re cu sar a ad mis são ao mer ca do da
emis são que não sa tis fa ça a es ses pa drões."

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
IV – .......................................................
..............................................................
c) o uso de in for ma ção re le van te não

di vul ga da no mer ca do de va lo res mo bi liá ri -
os.

............................................................."
“Art. 5º É ins ti tu í da a Co mis são de Va -

lo res Mo bi liá ri os, en ti da de au tár qui ca em re -
gi me es pe ci al vin cu la da ao Mi nis té rio da Fa -
zen da, com per so na li da de ju rí di ca e pa tri -
mô nio pró pri os, do ta da de au to ri da de ad mi -
nis tra ti va in de pen den te, au sên cia de su bor -
di na ção hi e rár qui ca, man da to fixo e es ta bi li -
da de de seus di ri gen tes, e au to no mia fi nan -
ce i ra e or ça men tá ria.” (NR)

“Art. 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os será ad mi nis tra da por um Pre si den te
e qua tro Di re to res, no me a dos pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, de po is de apro va dos
pelo Se na do Fe de ral, den tre pes so as de ili -
ba da re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên cia
e ma té ria de mer ca do de ca pi ta is. (NR)

§ 1º O man da to dos di ri gen tes da Co -
mis são será de cin co anos, ve da da a re con -
du ção, de ven do ser re no va do a cada ano
um quin to dos mem bros do Co le gi a do. (NR)

§ 2º Os di ri gen tes da Co mis são so -
men te per de rão o man da to em vir tu de de
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re nún cia, de con de na ção ju di ci al tran si ta da
e jul ga do ou de pro ces so ad mi nis tra ti vo dis -
ci pli nar. (NR)

§ 3º Sem pre ju í zo do que pre vê em a lei 
pe nal e a lei da im pro bi da de ad mi nis tra ti va,
será ca u sa da per da do man da to a inob ser -
vân cia, pelo Pre si den te ou Di re tor, dos de ve -
res e pro i bi ções ine ren tes ao car go. (NR)

§ 4º Cabe ao Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo 
dis ci pli nar, que será con du zi do por co mis -
são es pe ci al, com pe tin do ao Pre si den te da
Re pú bli ca de ter mi nar o afas ta men to pre ven -
ti vo, quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga -
men to. (NR)

§ 5º O ex-dirigente da Co mis são con ti -
nu a rá vin cu la do à au tar quia, me di an te re -
mu ne ra ção equi va len te à do car go de di re -
ção que exer ceu, du ran te o pe río do, não in -
fe ri or a três me ses, cor res pon den te a um
dé ci mo do tem po de efe ti vo exer cí cio do
car go, no qual es ta rá im pe di do de pres tar,
di re ta ou in di re ta men te, in de pen den te men te 
da for ma ou na tu re za do con tra to, qual quer
tipo de ser vi ço às em pre sas sob sua re gu la -
men ta ção ou fis ca li za ção, in clu si ve con tro la -
das, co li ga das ou sub si diá ri as.

§ 6º Incor re na prá ti ca de ad vo ca cia
ad mi nis tra ti va, su je i tan do–se o in fra tor às
pe nas pre vis tas no art. 321 do Có di go Pe -
nal, o ex-dirigente da Co mis são, in clu si ve
por re nún cia ao man da to, que des cum prir o
dis pos to no § 5º.

§ 7º A Co mis são fun ci o na rá como ór -
gão de de li be ra ção co le gi a da de acor do
com o seu re gu la men to in ter no, e no qual
se rão fi xa das as atri bu i ções do Pre si den te,
dos Di re to res e do Co le gi a do.

§ 8º No caso de re nún cia, mor te ou
per da de man da to do Pre si den te da CVM,
as su mi rá o Di re tor mais an ti go ou o mais
ido so, nes sa or dem, até nova no me a ção,
sem pre ju í zo de suas atri bu i ções.

§ 9º No caso de re nún cia, mor te ou
per da de man da to de Di re tor, pro ce der-se-á
a nova no me a ção pela for ma dis pos ta nes ta 
Lei, para com ple tar o man da to do subs ti tu í -
do."

“Art. 7º A Co mis são cus te a rá as des -
pe sas ne ces sá ri as ao seu fun ci o na men to
com os re cur sos pro ve ni en tes de:

..............................................................
V – re ce i tas de ta xas de cor ren tes do

exer cí cio de seu po der de po lí cia, nos ter -
mos da lei."

“Art. 8º Com pe te à Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os:

..............................................................
§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não ex clui

a com pe tên cia das Bol sas de Va lo res, das
Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, e das en -
ti da des de com pen sa ção e li qui da ção com
re la ção aos seus mem bros e aos va lo res
mo bi liá ri os ne las ne go ci a dos. (NR)

§ 2º Se rão de aces so pú bli co to dos os
do cu men tos e au tos de pro ces sos ad mi nis -
tra ti vos, res sal va dos aque les cujo si gi lo seja 
im pres cin dí vel para a de fe sa da in ti mi da de
ou do in te res se so ci al, ou cujo si gi lo es te ja
as se gu ra do por ex pres sa dis po si ção le gal.
(NR)

............................................................."

“Art. 9º A Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os, ob ser va do o dis pos to no § 2º do art.
15, po de rá: (NR)

I – exa mi nar e ex tra ir có pi as de re gis -
tros con tá be is, li vros ou do cu men tos, in clu -
si ve pro gra mas ele trô ni cos e ar qui vos mag -
né ti cos, óp ti cos ou de qual quer ou tra na tu -
re za: (NR)

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

b) das com pa nhi as aber tas e de ma is
emis so ras de va lo res mo bi liá ri os e, quan do
hou ver sus pe i ta fun da da de atos ile ga is, das 
res pec ti vas so ci e da des con tro la do ras, con -
tro la das, co li ga das e so ci e da des sob con tro -
le co mum; (NR)

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

g) de ou tras pes so as qua is quer, na tu -
ra is ou ju rí di cas, quan do da ocor rên cia de
qual quer ir re gu la ri da de a ser apu ra da nos
ter mos do in ci so V des te ar ti go, para efe i to
de ve ri fi ca ção de ocor rên cia de atos ile ga is
ou prá ti cas não eqüi ta ti vas;(NR)

II – in ti mar as pes so as re fe ri das no in -
ci so an te ri or a pres tar in for ma ções, ou es -
cla re ci men tos, sob co mi na ção de mul ta,
sem pre ju í zo da apli ca ção das pe na li da des
pre vis tas no art. 11; (NR)

..............................................................
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V – apu rar, me di an te pro ces so ad mi -
nis tra ti vo, atos ile ga is e prá ti cas não eqüi ta -
ti vas de ad mi nis tra do res, mem bros do con -
se lho fis cal e aci o nis tas de com pa nhi as
aber tas, dos in ter me diá ri os e dos de ma is
par ti ci pan tes do mer ca do; (NR)

..............................................................
§ 1º Com o fim de pre ve nir ou cor ri gir

si tu a ções anor ma is do mer ca do, a Co mis -
são po de rá: (NR)

..............................................................
§ 2º O pro ces so, nos ca sos do in ci so V 

des te ar ti go, po de rá ser pre ce di do de eta pa
in ves ti ga ti va, em que será as se gu ra do o si -
gi lo ne ces sá rio à elu ci da ção dos fa tos ou
exi gi do pelo in te res se pú bli co, e ob ser va rá o 
pro ce di men to fi xa do pela Co mis são. (NR)

§ 3º Qu an do o in te res se pú bli co exi gir,
a Co mis são po de rá di vul gar a ins ta u ra ção
do pro ce di men to in ves ti ga ti vo a que se re fe -
re o § 2º.

§ 4º Na apu ra ção de in fra ções da le -
gis la ção do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os,
a Co mis são de ve rá dar pri o ri da de às in fra -
ções de na tu re za gra ve, cuja ape na ção pro -
por ci o ne um ma i or efe i to edu ca ti vo e pre -
ven ti vo para os par ti ci pan tes do mer ca do.

§ 5º As ses sões de jul ga men to do Co -
le gi a do, no pro ces so ad mi nis tra ti vo de que
tra ta o in ci so V des te ar ti go, se rão pú bli cas,
po den do ser res trin gi do o aces so de ter ce i -
ros em fun ção do in te res se pú bli co en vol vi -
do.

§ 6º A Co mis são será com pe ten te
para apu rar e pu nir con du tas fra u du len tas
no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os sem pre
que:

I – seus efe i tos oca si o ne da nos a pes -
so as re si den tes no ter ri tó rio na ci o nal, in de -
pen den te men te do lo cal em que te nham
ocor ri do; e

II – os atos ou omis sões re le van tes te -
nham sido pra ti ca dos em ter ri tó rio na ci o nal."

“Art. 10. A Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os po de rá ce le brar con vê ni os com ór -
gãos si mi la res de ou tros pa í ses, ou com en -
ti da des in ter na ci o na is, para as sis tên cia e
co o pe ra ção na con du ção de in ves ti ga ções
para apu rar trans gres sões às nor mas ati -
nen tes ao mer ca do de va lo res mo bi liá ri os
ocor ri das no País e no ex te ri or. (NR)

§ 1º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os po de rá se re cu sar a pres tar a as sis tên cia 
re fe ri da no ca put des te ar ti go quan do hou -
ver in te res se pú bli co a ser res guar da do.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se,
in clu si ve, às in for ma ções que, por dis po si -
ção le gal, es te jam sub me ti das a si gi lo."

“Art. 11 ..................................................
..............................................................
§ 4º Da de ci são pro fe ri da pelo Co le gi -

a do da Co mis são, no pro ces so pre vis to no § 
2º do art. 9º des ta lei, ca be rá re cur so ao
Con se lho de Re cur sos do Sis te ma Fi nan ce i -
ro Na ci o nal, ex ce to das de ci sões unâ ni mes,
das qua is não ca be rá qual quer re cur so na
es fe ra ad mi nis tra ti va. (NR)

§ 5º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os po de rá, a seu ex clu si vo cri té rio, se o in te -
res se pú bli co per mi tir, sus pen der, em qual -
quer fase, o pro ce di men to ad mi nis tra ti vo
ins ta u ra do para a apu ra ção de in fra ções da
le gis la ção do mer ca do de va lo res mo bi liá ri -
os, se o in ves ti ga do ou acu sa do as si nar ter -
mo de com pro mis so, obri gan do–se a: (NR)

..............................................................
§ 7º o ter mo de com pro mis so de ve rá

ser pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União,
dis cri mi nan do o pra zo para cum pri men to
das obri ga ções even tu al men te as su mi das, e 
cons ti tu i rá ti tu lo exe cu ti vo ex tra ju di ci al. (NR)

. .............................................................
§ 10. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -

os re gu la men ta rá a apli ca ção do dis pos to
nos §§ 5º a 9º des te ar ti go aos pro ce di men -
tos con du zi dos pe las Bol sas de Va lo res,
Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, en ti da des 
do mer ca do de bal cão or ga ni za do e en ti da -
des de com pen sa ção e li qui da ção de ope ra -
ções com va lo res mo bi liá ri os. (NR)

§ 11. A mul ta co mi na da pela ine xe cu ção 
de or dem da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os, nos ter mos do in ci so II do ca put do art. 9º
e do in ci so IV de seu § lº, não ex ce de rá a
R$5.000,00 (cin co mil re a is) por dia de atra so
no seu cum pri men to e sua apli ca ção in de pen -
de do pro ces so ad mi nis tra ti vo pre vis to no in ci -
so V do ca put do mes mo ar ti go. (NR)

............................................................."
“Art. 14. A Co mis são de Va lo res Mo bi -

liá ri os po de rá pre ver, e seu or ça men to, do -
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ta ções de ver bas às Bol sas de Va lo res e às
Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros. (NR)”

“Art. 15. .................................................
..............................................................
VI – as cor re to ras de mer ca do ri as, os

ope ra do res es pe ci a is e as Bol sas de Mer ca -
do ri as e Fu tu ros; e (NR)

VII – as en ti da des de com pen sa ção e
li qui da ção de ope ra ções com va lo res mo bi -
liá ri os.

§ 1º Com pe te à Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os de fi nir: (NR)

..............................................................
“Art. 16. De pen de de pré via au to ri za -

ção da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os o
exer cí cio das se guin tes ati vi da des:

..............................................................
III – me di a ção ou cor re ta gem de ope -

ra ções com va lo res mo bi liá ri os; e (NR)
IV – com pen sa ção e li qui da ção de

ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os.

............................................................."

“Art. 17. As Bol sas de Va lo res, as Bol -
sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, as en ti da des
do mer ca do de bal cão or ga ni za do e as en ti -
da des de com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os te rão au -
to no mia ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e pa tri mo -
ni al, ope ran do sob a su per vi são da Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os. (NR)

§ 1º Às Bol sas de Va lo res, às Bol sas
de Mer ca do ri as e Fu tu ros, às en ti da des do
mer ca do de bal cão or ga ni za do e às en ti da -
des de com pen sa ção e li qui da ção de ope ra -
ções com va lo res mo bi liá ri os in cum be,
como ór gãos au xi li a res da Co mis são de Va -
lo res Mo bi liá ri os, fis ca li zar os res pec ti vos
mem bros e as ope ra ções com va lo res mo bi -
liá ri os ne las re a li za das. (NR)

§ 2º Ca be rá às en ti da des re fe ri das no
§ 1º exer cer as com pe tên ci as pre vis tas nos
in ci sos I e II do art. 9º, po den do apli car, às
pes so as men ci o na das nas alí ne as a a g do
in ci so I do art. 9º que fo rem res pon sá ve is
pela prá ti ca de atos ilí ci tos e prá ti cas não
eqüi ta ti vas ocor ri das na sua área de abran -
gên cia, as pe na li da des pre vis tas nos in ci sos 
I a III do art. 11."

“Art. 18. Com pe te à Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os:

I – edi tar nor mas ge ra is so bre: (NR)
a) con di ções para ob ter au to ri za ção ou 

re gis tro ne ces sá rio ao exer cí cio das ati vi da -
des in di ca das no art. 16, e res pec ti vos pro -
ce di men tos ad mi nis tra ti vos; (NR)

b) re qui si tos de ido ne i da de, ha bi li ta ção 
téc ni ca e ca pa ci da de fi nan ce i ra a que de ve -
rão sa tis fa zer os ad mi nis tra do res de so ci e -
da des e de ma is pes so as que atu em no mer -
ca do de va lo res mo bi liá ri os; (NR)

c) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin -
ção das Bol sas de Va lo res, en ti da des do
mer ca do de bal cão or ga ni za do e das en ti da -
des de com pen sa ção e li qui da ção de ope ra -
ções com va lo res mo bi liá ri os, for ma ju rí di ca, 
ór gãos de ad mi nis tra ção e seu pre en chi -
men to; (NR)

d) exer cí cio do po der dis ci pli nar pe las
Bol sas e pe las en ti da des do mer ca do de
bal cão or ga ni za do, no que se re fe re às ne -
go ci a ções com va lo res mo bi liá ri os, e pe las
en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os, so bre os 
seus mem bros, im po si ção de pe nas e ca sos 
de ex clu são; (NR)

....................................... .......................
f) ad mi nis tra ção das Bol sas, das en ti -

da des do mer ca do de bal cão or ga ni za do e
das en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção 
de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os; emo -
lu men tos, co mis sões e qua is quer ou tros
cus tos co bra dos pe las Bol sas e pe las en ti -
da des de com pen sa ção e li qui da ção de
ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os ou seus
mem bros, quan do for o caso; (NR)

..............................................................
h)con di ções de cons ti tu i ção e ex tin ção 

das Bol sas de Mer ca do ri as e Fu tu ros, for ma 
ju rí di ca, ór gãos de ad mi nis tra ção e seu pre -
en chi men to.

............................................................."

“Art. 22. .................................................
§ 1º Com pe te à Co mis são de Va lo res

Mo bi liá ri os ex pe dir nor mas apli cá ve is às
com pa nhi as aber tas so bre: (NR)

I – a na tu re za das in for ma ções que de -
vam di vul gar e a pe ri o di ci da de da di vul ga -
ção; (NR)
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II – re la tó rio da ad mi nis tra ção e de -
mons tra ções fi nan ce i ras;

III – a com pra de ações emi ti das pela
pró pria com pa nhia e a ali e na ção das ações
em te sou ra ria;

IV – pa drões de con ta bi li da de, re la tó ri -
os e pa re ce res de au di to res in de pen den tes;

V – Infor ma ções que deva ser pres ta -
das por ad mi nis tra do res, mem bros do con -
se lho fis cal, aci o nis tas con tro la do res e mi -
no ri tá ri os, re la ti vas à com pra, per mu ta ou
ven da de va lo res mo bi liá ri os emi ti das pela
com pa nhia e por so ci e da des con tro la das ou 
con tro la do ras; (NR)

VI – a di vul ga ção de de li be ra ções da
as sem bléia ge ral e dos ór gãos de ad mi nis tra -
ção da com pa nhia, ou de fa tos re le van tes
ocor ri dos nos seus ne gó ci os, que pos sam in -
flu ir, de modo pon de rá vel, na de ci são dos in -
ves ti do res do mer ca do, de ven der ou com prar 
va lo res mo bi liá ri os emi ti dos pela com pa nhia;

VIA – a re a li za ção, pe las com pa nhi as
aber tas com ações ad mi ti das à ne go ci a ção
e bol sa ou no mer ca do de bal cão or ga ni za -
do, de re u niões anu a is com seus aci o nis tas
e agen tes do mer ca do de va lo res mo bi liá ri -
os, no lo cal de ma i or ne go ci a ção dos tí tu los
da com pa nhia no ano an te ri or, para a di vul -
ga ção de in for ma ções quan to à res pec ti va
si tu a ção eco nô mi co– fi nan ce i ra, pro je ções
de re sul ta dos e res pos ta aos es cla re ci men -
tos que lhes fo rem so li ci ta dos;

VII – as de ma is ma té ri as pre vis tas em
lei.

§ 2º As nor mas edi ta das pela Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os em re la ção ao
dis pos to nos in ci sos II e IV do § 1º apli -
cam-se às ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de ma is
en ti da des au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil, no que não for con fli -
tan te com as nor mas ba i xa das por este."

“Art. 24. Com pe te à Co mis são au to ri zar a ati vi -
da de de cus tó dia de va lo res mo bi liá ri os, cujo exer cí -
cio será pri va ti vo das ins ti tu i ções fi nan ce i ras e das
en ti da des de com pen sa ção e li qui da ção. (NR)

.........................................................................."
“Art. 26...............................................................
...........................................................................
§ 5º As em pre sas de au di to ria con tá bil e os au -

di to res con tá be is in de pen den tes de ve rão man ter

seus pa péis de tra ba lho e per fe i ta or dem e es ta do de
con ser va ção, pelo pra zo mí ni mo de cin co anos, à dis -
po si ção da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, do Con -
se lho Fe de ral de Con ta bi li da de e Con se lhos Re gi o -
na is de Con ta bi li da de, e do Ban co Cen tral do Bra sil,
no que diz res pe i to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de ma is 
ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar por este úl ti mo."

“Art. 28. O Ban co Cen tral do Bra sil, a Co mis são de 
Va lo res Mobi liá rios, a Se cre ta ria de Pre vi dên cia Com -
ple men tar, a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e Su pe rin -
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos man te rão um sis te ma
de in ter câm bio de in for ma ções, re la ti vas à fis ca li za ção
que exer çam, nas áre as de suas respecti vas com pe -
tên ci as, no mer ca do de va lo res mo bi liá rios. (NR)

Pa rá gra fo úni co. O de ver de guar dar si gi lo de in -
for ma ções ob ti das atra vés do exer cí cio do po der de
fis ca li za ção pe las en ti da des re fe ri das no ca put não
po de rá ser in vo ca do como im pe di men to para o in ter -
câm bio de que tra ta este ar ti go."

“Art. 29. (Re vo ga do)”
“Art. 30. (Re vo ga do)”
Art. 5º A Lei nº 6.395, de 7 de de zem bro de

1976, pas sa a vi go rar acres ci da dos arts. 9ºA, 21-A, e
dos Ca pí tu los VIIA e VIIB, com os arts. 27A e 27B, e
27C a 27F, res pec ti va men te:

“Art. 9ºA A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, a
cri té rio de sua ad mi nis tra ção, po de rá no me ar, por
tem po in de ter mi na do, e as suas ex pen sas, um di re -
tor-fiscal para par ti ci par da ad mi nis tra ção da Bol sa,
Cor re to ra ou en ti da de par ti ci pan te do mer ca do de va -
lo res mo bi liá ri os onde for cons ta ta da fra u de, má ges -
tão ou qual quer ou tra ir re gu la ri da de que pro vo que ou
pos sa pro vo car pre ju í zos gra ves aos in ves ti do res ou
ao mer ca do em ge ral.”

“Art. 21A. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
po de rá ex pe dir nor mas apli cá ve is à na tu re za das in -
for ma ções mí ni mas e à pe ri o di ci da de de sua apre -
sen ta ção por qual quer pes soa que te nha aces so a in -
for ma ção re le van te não di vul ga da.”

“CAPÍTULO VIIA
Do co mi tê de pa drões con tá be is

Art. 27A. Fica cri a do o Co mi tê de Pa drões Con tá -
be is – CPC, en ti da de sem fins lu cra ti vos, que tem por
ob je to so ci al o es tu do, ela bo ra ção e di vul ga ção de
prin cí pi os, pro ce di men tos e pa drões de con ta bi li da de.

§ 1º O ór gão de li be ra ti vo do Co mi tê será in te -
gra do por até nove mem bros, do ta dos de ili ba da re pu -
ta ção e re co nhe ci da ca pa ci da de téc ni ca, re pre sen -
tan tes das se guin tes en ti da des:

I – ór gão re gu la dor do mer ca do de ca pi ta is;
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II – ór gão fe de ral de fis ca li za ção do exer cí cio da
pro fis são con tá bil;

III – en ti da des na ci o na is re pre sen ta ti vas de que
ela bo ra, au di ta e ana li sa as in for ma ções e de mons -
tra ções con tá be is;

IV – uni ver si da des e ins ti tu tos de pes qui sas
com re co nhe ci da atu a ção na área con tá bil e de mer -
ca do de ca pi ta is.

§ 2º O Co mi tê será ain da in te gra do por re pre -
sen tan tes de ou tros ór gãos ofi ci a is de con tro le, quan -
do hou ver dis cus são e ela bo ra ção de nor mas con tá -
be is apli cá ve is às so ci e da des que es te jam sob sua
re gu la men ta ção.

§ 3º A ma i o ria dos mem bros do ór gão de li be ra ti -
vo do Co mi tê de ve rá ser de con ta do res.

§ 4º Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
no me ar e des ti tu ir as en ti da des re fe ri das nos in ci sos
III e IV do § 1º, apro var o Re gi men to Inter no do Co mi -
tê, bem como es ta be le cer, com o as ses so ra men to do
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de e da Co mis são de 
Va lo res Mo bi liá ri os, os pro ce di men tos ne ces sá ri os
para sua ins ta la ção.

§ 5º O Co mi tê de li be ra rá por ma i o ria de vo tos e
es ta be le ce rá em re gi men to pró prio a sua es tru tu ra,
re cur sos e as con di ções de seu fun ci o na men to.

§ 6º O Co mi tê de ve rá di vul gar, por qual quer
meio idô neo e de am plo aces so, pro je to de pro nun ci -
a men to ou ori en ta ção téc ni ca, com pra zo mí ni mo de
trin ta dias, para re ce ber su ges tões ou con vo car os in -
te res sa dos para au diên cia pú bli ca des ti na da ao de -
ba te da ma té ria.

Art. 27B. Os pro nun ci a men tos e ori en ta ções
emi ti dos pelo Co mi tê de Pa drões Con tá be is – CPC,
po de rão ser ob je to de lei de le ga da ela bo ra da pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, em con for mi da de com o
dis pos to no art. 68 da Cons ti tu i ção Fe de ral."

“CAPÍTULO VIIB
Dos cri mes con tra o mer ca do de ca pi ta is

Ma ni pu la ção do Mer ca do

Art. 27C. Re a li zar ope ra ções si mu la das ou exe -
cu tar ou tras ma no bras fra u du len tas, com a fi na li da de
de al te rar ar ti fi ci al men te e re gu lar fun ci o na men to dos
mer ca dos de va lo res mo bi liá ri os e bol sa de va lo res,
de mer ca do ri as e de fu tu ros, no mer ca do de bal cão
ou no mer ca do de bal cão or ga ni za do, com o fim de
ob ter van ta gem in de vi da ou lu cro, para si ou para ou -
trem, ou ca u sar dano a ter ce i ros:

Pena – re clu são, de um a oito anos, e mul ta de
até três ve zes o mon tan te da van ta gem ilí ci ta ob ti da
em de cor rên cia do cri me.

Uso in de vi do de in for ma ção pri vi le gi a da
Art. 27D. Uti li zar in for ma ção re le van te ain da não

di vul ga da ao mer ca do, de que te nha co nhe ci men to e da 
qual deva man ter si gi lo, ca paz de pro pi ci ar, para si ou
para ou trem, van ta gem in de vi da, me di an te ne go ci a ção, 
e nome pró prio ou de ter ce i ro, com va lo res mo bi liá ri os:

Pena – re clu são, de um a cin co anos, e mul ta de
até três ve zes o mon tan te da van ta gem ilí ci ta ob ti da
em de cor rên cia do cri me.

Exer cí cio ir re gu lar de car go, pro fis são, ati vi -
da de ou fun ção

Art. 27E. Atu ar, ain da que a tí tu lo gratuito, no mer -
ca do de va lo res mo bi liá ri os, como institui ção in te gran te
do sis tema de dis tri bu i ção, ad mi nis tra dor de car te i ra
co le ti va ou in di vi du al, agen te au tô no mo de in ves ti -
men to, auditor in de pen den te, ana lis ta de va lo res mo bi -
liá ri os, agen te fi du ciá rio ou exer cer qual quer car go, pro -
fis são, ati vi da de ou fun ção, sem es tar, para esse fim,
au to ri za do ou re gis tra do jun to à au to ri da de ad mi nis tra ti -
va com pe ten te, quan do exi gi do por lei ou re gu la men to:

Pena – de ten ção de seis me ses a dois anos, e
mul ta.

Art. 27F. As mul tas co mi na das para os cri mes
pre vis tos nos arts. 27C e 27D de ve rão ser apli ca das
em ra zão do dano pro vo ca do ou da van ta gem ilí ci ta
au fe ri da pelo agen te.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de re in ci dên cia, a
mul ta pode ser de até o tri plo dos va lo res fi xa dos nes -
te ar ti go."

Art. 6º As com pa nhi as exis ten tes de ve rão pro -
ce der à adap ta ção do seu es ta tu to aos pre ce i tos des -
ta lei no pra zo de um ano, a con tar da data em que
esta en trar em vi gor, de ven do, para este fim, ser con -
vo ca da as sem bléia ge ral dos aci o nis tas.

Art. 7º O dis pos to no ar ti go 254A, ora acres cen -
ta do na Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, não
se apli ca às com pa nhi as em pro ces so de de ses ta ti -
za ção que, até a data da pro mul ga ção des ta lei, te -
nham pu bli ca do um edi tal.

Art. 8º A al te ra ção de di re i tos con fe ri dos às
ações exis ten tes em de cor rên cia de ade qua ção a
esta lei não con fe re o di re i to de re ces so de que tra ta o 
art. 137 da Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976,
se efe ti va da até o tér mi no do ano de 2002.

§ 1º A pro por ção pre vis ta no § 2º do ar ti go 15 da
Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, será apli ca -
da de acor do com o se guin te cri té rio:

I – ime di a ta men te às com pa nhi as no vas;
II – às com pa nhi as fe cha das exis ten tes, no mo -

men to em que de ci di rem abrir o seu ca pi tal; e
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III – as com pa nhi as aber tas exis ten tes po de rão
man ter pro por ção de até dois ter ços de ações pre fe -
ren ci a is, em re la ção ao to tal de ações emi ti das, in clu -
si ve em re la ção a no vas emis sões de ações.

§ 2º Nas emis sões de ações or di ná ri as por com -
pa nhi as aber tas que op ta rem por se adap tar ao dis -
pos to no art. 15, § 2º, com a re da ção que lhe é con fe -
ri da por esta lei, po de rá não ser es ten di do aos aci o -
nis tas ti tu la res de ações pre fe ren ci a is, a cri té rio da
com pa nhia, o di re i to de pre fe rên cia a que se re fe re o
art. 171, § 1º, alí nea b, da Lei nº 6.404, de 15 de de -
zem bro 1976. Uma vez re du zi do o per cen tu al de par -
ti ci pa ção em ações pre fe ren ci a is, não mais será li ci to
à com pa nhia ele vá-lo além do li mi te atin gi do.

§ 3º As com pa nhi as aber tas so men te po de rão
emi tir no vas ações pre fe ren ci a is com ob ser vân cia do
dis pos to no art. 17, § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de de -
zem bro de 1976, com a re da ção que ora lhe é con fe ri -

da, de ven do os res pec ti vos es ta tu tos ser adap ta dos
ao re fe ri do dis po si ti vo le gal no pra zo de um ano, após
a data de en tra da e vi gor des ta lei.

§ 4º Até a as sem bléia ge ral or di ná ria que se re u -
nir para apro var as de mons tra ções fi nan ce i ras do exer -
cí cio de 2004, in clu si ve, o con se lhe i ro ele i to na for ma
do § 4º, in ci so II, ou do § 5º do art. 141, da Lei nº 6.404,
de 15 de de zem bro de 1976, será es co lhi do em lis ta
trí pli ce ela bo ra da pelo aci o nis ta con tro la dor; e, a par tir
da as sem bléia ge ral or di ná ria de 2006, o re fe ri do con -
se lhe i ro será ele i to nos ter mos des ta lei, in de pen den -
te men te do man da to do con se lhe i ro a ser subs ti tu í do.

Art. 9º Esta lei en tra e vi gor cen to e vin te dias
após a data de sua pu bli ca ção, apli can do-se, to da via,
a par tir da data de pu bli ca ção, às com pa nhi as que se
cons ti tu í rem a par tir des sa data.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAl DA MESA

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre as So ci e da des por
Ações.

...........................................................................
Art. 4º Para os efe i tos des ta Lei, a com pa nhia é

aber ta ou fe cha da con for me os va lo res mo bi liá ri os de
sua emis são es te jam ou não ad mi ti dos a ne go ci a ção
em bol sa ou no mer ca do de bal cão.

Pa rá gra fo úni co. So men te os va lo res mo bi liá ri os 
de com pa nhia re gis tra da na Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os po dem ser dis tri bu í dos no mer ca do e ne -
go ci a dos em bol sa ou no mer ca do de bal cão.

...........................................................................
Art. 15. As ações, con for me a na tu re za dos di re i -

tos ou van ta gens que con fi ram a seus ti tu la res, são
or di ná ri as, pre fe ren ci a is, ou de fru i ção.

...........................................................................
§ 2º O nú me ro de ações pre fe ren ci a is sem di re i -

to a voto ou su je i tas a res tri ções no exer cí cio des se
di re i to não pode ul tra pas sar 2/3 (dois ter ços) do to tal
das ações emi ti das.

...........................................................................
Art. 17. As pre fe rên ci as ou van ta gens das ações 

pre fe ren ci a is po dem con sis tir:
I – em pri o ri da de na dis tri bu i ção de di vi den dos;
II – em pri o ri da de no re em bol so do ca pi tal, com

prê mio ou sem ele;
III – na acu mu la ção das van ta gens aci ma enu -

me ra das.
§ 1º Os di vi den dos, ain da que fi xos ou cu mu la ti -

vos, não po de rão ser dis tri bu í dos em pre ju í zo do ca pi -
tal so ci al, sal vo quan do, em caso de li qui da ção da

com pa nhia, essa van ta gem ti ver sido ex pres sa men te
as se gu ra da.

§ 2º Sal vo dis po si ção em con trá rio do es ta tu to, o 
di vi den do pri o ri tá rio não é cu mu la ti vo, a ação com di -
vi den do fixo não par ti ci pa dos lu cros re ma nes cen tes
e a ação com di vi den do mí ni mo par ti ci pa dos lu cros
dis tri bu í dos em igual da de de con di ções com as or di -
ná ri as, de po is de a es tas as se gu ra do di vi den do igual
ao mí ni mo.

§ 3º O di vi den do fixo ou mí ni mo e o prê mio de
re em bol so es ti pu la dos em de ter mi na da im por tân cia
em mo e da fi ca rão su je i tos à cor re ção mo ne tá ria anu -
al, por oca sião da as sem bléia ge ral or di ná ria, aos
mes mos co e fi ci en tes ado ta dos na cor re ção do ca pi tal 
so ci al, des pre za das as fra ções de cen ta vo.

§ 4º O es ta tu to não pode ex clu ir ou res trin gir o
di re i to das ações pre fe ren ci a is de par ti ci par dos au -
men tos de ca pi tal de cor ren tes de cor re ção mo ne tá ria
(ar ti go 167) e de ca pi ta li za ção de re ser vas e lu cros
(ar ti go 169).

§ 5º O es ta tu to pode con fe rir às ações pre fe ren -
ci a is, com pri o ri da de na dis tri bu i ção de di vi den do cu -
mu la ti vo o di re i to de re ce bê-lo, no exer cí cio em que o
lu cro for in su fi ci en te, à con ta das re ser vas de ca pi tal
de que tra ta o § 1º do ar ti go 182.

§ 6º O pa ga men to de di vi den do fixo ou mí ni mo
às ações pre fe ren ci a is não pode re sul tar em que, da
in cor po ra ção do lu cro re ma nes cen te ao ca pi tal so ci al
da com pa nhia, a par ti ci pa ção do aci o nis ta re si den te
ou do mi ci li a do no ex te ri or nes se ca pi tal, re gis tra da no 
Ban co Cen tral do Bra sil, au men te em pro por ção ma i -
or do que a do aci o nis ta re si den te ou do mi ci li a do no
Bra sil.

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

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 18 06141



Art. 18. O es ta tu to pode as se gu rar a uma ou
mais clas ses de ações pre fe ren ci a is o di re i to de ele -
ger, em vo ta ção em se pa ra do, um ou mais mem bros
dos ór gãos de ad mi nis tra ção.

Pa rá gra fo úni co. O es ta tu to pode su bor di nar as
al te ra ções es ta tu tá ri as que es pe ci fi car à apro va ção,
em as sem bléia es pe ci al, dos ti tu la res de uma ou mais 
clas ses de ações pre fe ren ci a is.

...........................................................................
Art. 24. Os cer ti fi ca dos das ações se rão es cri tos 

em ver ná cu lo e con te rão as se guin tes de cla ra ções:
§ 2º Os cer ti fi ca dos de ações de com pa nhi as

aber tas po dem ser as si na dos por 2 (dois) man da tá ri -
os com po de res es pe ci a is, cu jas pro cu ra ções, jun ta -
men te com o exem plar das as si na tu ras, te nham sido
pre vi a men te de po si ta das na bol sa de va lo res em que
a com pa nhia ti ver as ações ne go ci a das, ou au ten ti ca -
das com chan ce la me câ ni ca, ob ser va das as nor mas
ex pe di das pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

...........................................................................
Art. 31. A pro pri e da de das ações no mi na ti vas

pre su me-se pela ins cri ção do nome do aci o nis ta no li -
vro de “Re gis tro das Ações No mi na ti vas”.

...........................................................................
Art. 41. A ins ti tu i ção fi nan ce i ra au to ri za da pela

Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os a pres tar ser vi ços
de cus tó dia de ações fun gí ve is pode con tra tar cus tó -
dia em que as ações de cada es pé cie, clas se e com -
pa nhia se jam re ce bi das em de pó si to como va lo res
fun gí ve is.

Pa rá gra fo úni co. A ins ti tu i ção não pode dis por
das ações e fica obri ga da a de vol ver ao de po si tan te a
quan ti da de de ações re ce bi das, com as mo di fi ca ções 
re sul tan tes de al te ra ções no ca pi tal so ci al ou no nú -
me ro de ações da com pa nhia emis so ra, in de pen den -
te men te do nú me ro de or dem das ações ou dos cer ti -
fi ca dos re ce bi dos em de pó si to.

...........................................................................
Art. 43. A ins ti tu i ção fi nan ce i ra au to ri za da a fun -

ci o nar como agen te emis sor de cer ti fi ca dos (ar ti go
27) po de rá emi tir tí tu lo re pre sen ta ti vo das ações en -
dos sá ve is ou ao por ta dor que re ce ber em de pó si to,
do qual cons ta rão:

I – o lo cal e a data da emis são;
II – o nome da ins ti tu i ção emi ten te e as as si na tu -

ras de seus re pre sen tan tes;
III – a de no mi na ção “Cer ti fi ca do de De pó si to de

Ações”;
IV – a es pe ci fi ca ção das ações de po si ta das;

V – a de cla ra ção de que as ações de po si ta das,
seus ren di men tos e o va lor re ce bi do nos ca sos de
res ga te ou amor ti za ção so men te se rão en tre gues ao
ti tu lar do cer ti fi ca do de de pó si to, con tra apre sen ta ção 
des te;

VI – o nome e a qua li fi ca ção do de po si tan te;
VII – o pre ço do de pó si to co bra do pelo ban co, se 

de vi do na en tre ga das ações de po si ta das;
VIII – o lu gar da en tre ga do ob je to do de pó si to.
§ 1º A ins ti tu i ção fi nan ce i ra res pon de pela ori -

gem e au ten ti ci da de dos cer ti fi ca dos das ações de po -
si ta das.

§ 2º Emi ti do o cer ti fi ca do de de pó si to, as ações
de po si ta das, seus ren di men tos, o va lor de res ga te ou
de amor ti za ção não po de rão ser ob je to de pe nho ra,
ar res to, se qües tro, bus ca ou apre en são, ou qual quer
ou tro em ba ra ço que im pe ça sua en tre ga ao ti tu lar do
cer ti fi ca do, mas este po de rá ser ob je to de pe nho ra ou 
de qual quer me di da ca u te lar por obri ga ção do seu ti -
tu lar.

§ 3º O cer ti fi ca do de de pó si to de ações po de rá
ser trans fe ri do me di an te en dos so em pre to ou em
bran co, as si na do pelo seu ti tu lar, ou por man da tá rio
com po de res es pe ci a is.

§ 4º Os cer ti fi ca dos de de pó si to de ações po de -
rão, a pe di do do seu ti tu lar, e por sua con ta, ser des -
do bra dos ou gru pa dos.

§ 5º Apli cam-se ao en dos so do cer ti fi ca do, no
que cou ber, as nor mas que re gu lam o en dos so de tí -
tu los cam biá ri os.

Art. 44. O es ta tu to ou a as sem bléia ge ral ex tra -
or di ná ria pode au to ri zar a apli ca ção de lu cros ou re -
ser vas no res ga te ou na amor ti za ção de ações, de ter -
mi nan do as con di ções e o modo de pro ce der-se à
ope ra ção.

§ 1º O res ga te con sis te no pa ga men to do va lor
das ações para re ti rá-las de fi ni ti va men te de cir cu la -
ção, com re du ção ou não do ca pi tal so ci al, man ti do o
mes mo ca pi tal, será atri bu í do, quan do for o caso,
novo va lor no mi nal às ações re ma nes cen tes.

§ 2º A amor ti za ção con sis te na dis tri bu i ção aos
aci o nis tas, a tí tu lo de an te ci pa ção e sem re du ção do
ca pi tal so ci al, de quan ti as que lhes po de ri am to car
em caso de li qui da ção da com pa nhia.

§ 3º A amor ti za ção pode ser in te gral ou par ci al e 
abran ger to das as clas ses de ações ou só uma de las.

§ 4º O res ga te e a amor ti za ção que não abran -
ge rem a to ta li da de das ações de uma mes ma clas se
se rão fe i tos me di an te sor te io; sor te a das ações cus to -
di a das nos ter mos do ar ti go 41, a ins ti tu i ção fi nan ce i -
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ra es pe ci fi ca rá, me di an te ra te io, as res ga ta das ou
amor ti za das, se ou tra for ma não es ti ver pre vis ta no
con tra to de cus tó dia.

§ 5º As ações in te gral men te amor ti za das po de -
rão ser subs ti tu í das por ações de fru i ção, com as res -
tri ções fi xa das pelo es ta tu to ou pela as sem bléia ge ral
que de li be rar a amor ti za ção; em qual quer caso, ocor -
ren do li qui da ção da com pa nhia, as ações amor ti za -
das só con cor re rão ao acer vo lí qui do de po is de as se -
gu ra do às ações não amor ti za das va lor igual ao da
amor ti za ção, cor ri gi do mo ne ta ri a men te.

Art. 45. O re em bol so é a ope ra ção pela qual,
nos ca sos pre vis tos em lei, a com pa nhia paga aos
aci o nis tas dis si den tes de de li be ra ção da as sem bléia
ge ral o va lor de suas ações.

§ 1º O es ta tu to po de rá es ta be le cer nor mas para
de ter mi na ção do va lor de re em bol so, que em qual -
quer caso não será in fe ri or ao va lor de pa tri mô nio lí -
qui do das ações, de acor do com o úl ti mo ba lan ço
apro va do pela as sem bléia ge ral.

§ 2º Se a de li be ra ção da as sem bléia ge ral ocor -
rer mais de 60 (ses sen ta) dias de po is da data do úl ti -
mo ba lan ço apro va do, será fa cul ta do ao aci o nis ta dis -
si den te pe dir, jun ta men te com o re em bol so, le van ta -
men to de ba lan ço es pe ci al em data que aten da àque -
le pra zo. Nes se caso, a com pa nhia pa ga rá ime di a ta -
men te 80% (oi ten ta por cen to) do va lor de re em bol so
cal cu la do com base no úl ti mo ba lan ço e, le van ta do o
ba lan ço es pe ci al, pa ga rá o sal do no pra zo de 120
(cen to e vin te) dias a con tar da data da de li be ra ção da 
as sem bléia ge ral.

§ 3º O va lor de re em bol so po de rá ser pago à
con ta de lu cros ou re ser vas, ex ce to a le gal, e nes se
caso as ações re em bol sa das fi ca rão em te sou ra ria.

§ 4º Se, no pra zo de 120 (cen to e vin te) dias a
con tar da pu bli ca ção da ata da as sem bléia, não fo rem 
subs ti tu í dos os aci o nis tas cu jas ações te nham sido
re em bol sa das à con ta do ca pi tal so ci al, este con si de -
rar-se-á re du zi do no mon tan te cor res pon den te, cum -
prin do aos ór gãos da ad mi nis tra ção con vo car a as -
sem bléia ge ral, den tro de 5 (cin co) dias, para to mar
co nhe ci men to da que la re du ção.

§ 5º Se so bre vi er a fa lên cia da so ci e da de, os
aci o nis tas dis si den tes, cre do res pelo re em bol so de
suas ações, se rão clas si fi ca dos como qui ro gra fá ri os
em qua dro se pa ra do, e os ra te i os que lhes cou be rem
se rão im pu ta dos no pa ga men to dos cré di tos cons ti tu -
í dos an te ri or men te à data da pu bli ca ção da ata da as -
sem bléia. As quan ti as as sim atri bu í das aos cré di tos
mais an ti gos não se de du zi rão dos cré di tos dos
ex-acionistas, que sub sis ti rão in te gral men te para se -

rem sa tis fe i tos pe los bens da mas sa, de po is de pa gos 
os pri me i ros.

§ 6º Se, quan do ocor rer a fa lên cia, já se hou ver
efe tu a do, à con ta do ca pi tal so ci al, o re em bol so dos
ex-acionistas, es tes não ti ve rem sido subs ti tu í dos, e a 
mas sa não bas tar para o pa ga men to dos cré di tos
mais an ti gos, ca be rá ação re vo ca tó ria para res ti tu i -
ção do re em bol so pago com re du ção do ca pi tal so ci -
al, até a con cor rên cia do que re ma nes cer des sa par te 
do pas si vo. A res ti tu i ção será ha vi da na mes ma pro -
por ção, de to dos os aci o nis tas cu jas ações te nham
sido re em bol sa das.

...........................................................................
Art. 47. As par tes be ne fi ciá ri as po de rão ser ali e -

na das pela com pa nhia, nas con di ções de ter mi na das
pelo es ta tu to ou pela as sem bléia-geral, ou atri bu í das
a fun da do res, aci o nis tas ou ter ce i ros, como re mu ne -
ra ção de ser vi ços pres ta dos à com pa nhia.

Pa rá gra fo úni co. A com pa nhia aber ta so men te
po de rá cri ar par tes be ne fi ciá ri as para ali e na ção one -
ro sa, ou para atri bu i ção gra tu i ta a so ci e da des ou fun -
da ções be ne fi cen tes de seus em pre ga dos.

...........................................................................
Art. 52. A com pa nhia po de rá emi tir de bén tu res

que con fe ri rão aos seus ti tu la res di re i to de cré di to
con tra ela, nas con di ções cons tan tes da es cri tu ra de
emis são e do cer ti fi ca do.

...........................................................................
Art. 54. A de bên tu re terá va lor no mi nal ex pres so

em mo e da na ci o nal, sal vo nos ca sos de obri ga ção
que, nos ter mos da le gis la ção em vi gor, pos sa ter o
pa ga men to es ti pu la do em mo e da es tran ge i ra.

Pa rá gra fo úni co. A de bên tu re po de rá con ter
cláu su la de cor re ção mo ne tá ria, aos mes mos co e fi ci -
en tes fi xa dos para a cor re ção dos tí tu los da dí vi da pú -
bli ca, ou com base na va ri a ção de taxa cam bi al.

...........................................................................
Art. 59. A de li be ra ção so bre emis são de de bên -

tu res é da com pe tên cia pri va ti va da as sem bléia-geral, 
que de ve rá fi xar, ob ser va do o que a res pe i to dis pu ser
o es ta tu to:

I – o va lor da emis são ou os cri té ri os de de ter mi -
na ção do seu li mi te, e a sua di vi são em sé ri es, se for o 
caso;

II – o nú me ro e o va lor no mi nal das de bên tu res;
III – as ga ran ti as re a is ou a ga ran tia flu tu an te, se 

hou ver;
IV – as con di ções da cor re ção mo ne tá ria, se

hou ver;
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V – a con ver si bi li da de ou não em ações e as
con di ções a se rem ob ser va das na con ver são;

VI – a épo ca e as con di ções de ven ci men to,
amor ti za ção ou res ga te;

VII – a épo ca e as con di ções do pa ga men to dos
ju ros, da par ti ci pa ção nos lu cros e do prê mio de re -
em bol so, se hou ver;

VIII – o modo de subs cri ção ou co lo ca ção, e o
tipo das de bên tu res.

§ 1º Na com pa nhia aber ta, a as sem bléia-geral
pode de le gar ao con se lho de ad mi nis tra ção a de li be -
ra ção so bre as con di ções de que tra tam os nú me ros
VI a VIII des te ar ti go e so bre a opor tu ni da de da emis -
são.

...........................................................................
Art. 62. Ne nhu ma emis são de de bên tu res será

fe i ta sem que te nham sido sa tis fe i tos os se guin tes re -
qui si tos:

I – ar qui va men to, no re gis tro do co mér cio, e pu -
bli ca ção da ata da as sem bléia-geral que de li be rou so -
bre a emis são;

II – ins cri ção da es cri tu ra de emis são no re gis tro 
de imó ve is do lu gar da sede da com pa nhia;

...........................................................................
§ 4º Os re gis tros de imó ve is man te rão li vro es -

pe ci al para ins cri ção das emis sões de de bên tu res, no 
qual se rão ano ta das as con di ções es sen ci a is de cada 
emis são.

...........................................................................
Art. 63. As de bên tu res po dem ser ao po da dor ou 

en dos sá ve is, apli can do-se, no que cou ber, o dis pos to 
nas Se ções V a VII do Ca pí tu lo III.

§ 1º As de bên tu res en dos sá ve is se rão re gis tra -
das em li vro pró prio man ti do pela com pa nhia.

§ 2º As de bên tu res po dem ser ob je to de de pó si -
to com emis são de cer ti fi ca do, nos ter mos do ar ti go
43.

...........................................................................
Art. 68. O agen te fi du ciá rio re pre sen ta, nos ter -

mos des ta lei e da es cri tu ra de emis são, a co mu nhão
dos de ben tu ris tas pe ran te a com pa nhia emis so ra.

§ 1º São de ve res do agen te fi du ciá rio:
...........................................................................
c) no ti fi car aos de ben tu ris tas, no pra zo má xi mo

de 90 (no ven ta) dias, qual quer ina dim ple men to, pela
com pa nhia, de obri ga ções as su mi das na es cri tu ra de
emis são.

Art. 105. A exi bi ção por in te i ro dos li vros da com -
pa nhia pode ser or de na da ju di ci al men te sem pre que,
a re que ri men to de aci o nis tas que re pre sen tem, pelo

me nos, 5% (cin co por cen to) do ca pi tal so ci al, se jam
apon ta dos atos vi o la do res da lei ou do es ta tu to, ou
haja fun da da sus pe i ta de gra ves ir re gu la ri da des pra ti -
ca das por qual quer dos ór gãos da com pa nhia.

...........................................................................
Art. 109. Nem o es ta tu to so ci al nem a as sem -

bléia-geral po de rão pri var o aci o nis ta dos di re i tos de:
I – par ti ci par dos lu cros so ci a is;
II – par ti ci par do acer vo da com pa nhia, em caso

de li qui da ção;
III – fis ca li zar, na for ma pre vis ta nes ta lei, a ges -

tão dos ne gó ci os so ci a is;
IV – pre fe rên cia para a subs cri ção de ações,

par tes be ne fi ciá ri as con ver sí ve is em ações, de bên tu -
res con ver sí ve is em ações e bô nus de subs cri ção, ob -
ser va do o dis pos to nos ar ti gos 171 e 172;

V – re ti rar-se da so ci e da de nos ca sos pre vis tos
nes ta lei.

§ 1º As ações de cada clas se con fe ri rão igua is
di re i tos aos seus ti tu la res.

§ 2º Os me i os, pro ces sos ou ações que a lei
con fe re ao aci o nis ta para as se gu rar os seus di re i tos
não po dem ser eli di dos pelo es ta tu to ou pela as sem -
bléia-geral.

...........................................................................
Art. 115. O aci o nis ta deve exer cer o di re i to de

voto no in te res se da com pa nhia; con si de rar-se-á abu -
si vo o voto exer ci do com o fim de ca u sar dano à com -
pa nhia ou a ou tros aci o nis tas, ou de ob ter, para si ou
para ou trem, van ta gem a que não faz jus e de que re -
sul te, ou pos sa re sul tar, pre ju í zo para a com pa nhia ou 
para ou tros aci o nis tas.

§ 1º O aci o nis ta não po de rá vo tar nas de li be ra -
ções da as sem bléia-geral re la ti vas ao la u do de ava li -
a ção de bens com que con cor rer para a for ma ção do
ca pi tal so ci al e à apro va ção de suas con tas como ad -
mi nis tra dor, nem em qua is quer ou tras que pu de rem
be ne fi ciá-lo de modo par ti cu lar, ou em que ti ver in te -
res se con fli tan te com o da com pa nhia.

§ 2º Se to dos os subs cri to res fo rem con dô mi nos 
de bem com que con cor re ram para a for ma ção do ca -
pi tal so ci al, po de rão apro var o la u do, sem pre ju í zo da
res pon sa bi li da de de que tra ta o § 6º do ar ti go 8º.

§ 3º o aci o nis ta res pon de pe los da nos ca u sa dos 
pelo exer cí cio abu si vo do di re i to de voto, ain da que
seu voto não haja pre va le ci do.

§ 4º A de li be ra ção to ma da em de cor rên cia do
voto de aci o nis ta que tem in te res se con fli tan te com o
da com pa nhia é anu lá vel; o aci o nis ta res pon de rá pe -
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los da nos ca u sa dos e será obri ga do a trans fe rir para
a com pa nhia as van ta gens que ti ver au fe ri do.

Art. 116. Enten de-se por aci o nis ta con tro la dor a
pes soa, na tu ral ou ju rí di ca, ou o gru po de pes so as
vin cu la das por acor do de voto, ou sob con tro le co -
mum, que:

a) é ti tu lar de di re i tos de só cio que lhe as se gu -
rem, de modo per ma nen te, a ma i o ria dos vo tos nas
de li be ra ções da as sem bléia-geral e o po der de ele ger 
a ma i o ria dos ad mi nis tra do res da com pa nhia; e

b) usa efe ti va men te seu po der para di ri gir as ati -
vi da des so ci a is e ori en tar o fun ci o na men to dos ór -
gãos da com pa nhia.

Pa rá gra fo úni co. O aci o nis ta con tro la dor deve
usar o po der com o fim de fa zer a com pa nhia re a li zar
o seu ob je to e cum prir sua fun ção so ci al, e tem de ve -
res e res pon sa bi li da des para com os de ma is aci o nis -
tas da em pre sa, os que nela tra ba lham e para com a
co mu ni da de em que atua, cu jos di re i tos e in te res ses
deve le al men te res pe i tar e aten der.

...........................................................................
Art. 118. Os acor dos de aci o nis tas, so bre a com -

pra e ven da de suas ações, pre fe rên cia para ad qui -
ri-las, ou exer cí cio do di re i to de voto, de ve rão ser ob -
ser va dos pela com pa nhia quan do ar qui va dos na sua
sede.

...........................................................................
§ 3º Nas con di ções pre vis tas no acor do, os aci o -

nis tas po dem pro mo ver a exe cu ção es pe cí fi ca das
obri ga ções as su mi das.

...........................................................................
Art. 120. A as sem bléia-geral po de rá sus pen der

o exer cí cio dos di re i tos do aci o nis ta que de i xar de
cum prir obri ga ção im pos ta pela lei ou pelo es ta tu to,
ces san do a sus pen são logo que cum pri da a obri ga -
ção.

...........................................................................
Art. 122. Com pe te pri va ti va men te à as sem -

bléia-geral:
I – re for mar o es ta tu to so ci al;
II – ele ger ou des ti tu ir, a qual quer tem po, os ad -

mi nis tra do res e fis ca is da com pa nhia, res sal va do o
dis pos to no nú me ro II do ar ti go 142;

III – to mar, anu al men te, as con tas dos ad mi nis -
tra do res, e de li be rar so bre as de mons tra ções fi nan -
ce i ras por eles apre sen ta das;

IV – au to ri zar a emis são de de bên tu res;
V – sus pen der o exer cí cio dos di re i tos do aci o -

nis ta (ar ti go 120);

VI – de li be rar so bre a ava li a ção de bens com
que o aci o nis ta con cor rer para a for ma ção do ca pi tal
so ci al; 

VII – au to ri zar a emis são de par tes be ne fi ciá ri -
as;

VIII – de li be rar so bre trans for ma ção, fu são, in -
cor po ra ção e ci são da com pa nhia, sua dis so lu ção e
li qui da ção, ele ger e des ti tu ir li qui dan tes e jul gar-lhes
as con tas;

IX – au to ri zar os ad mi nis tra do res a con fes sar fa -
lên cia e pe dir con cor da ta.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de ur gên cia, a con fis -
são de fa lên cia ou o pe di do de con cor da ta po de rá ser
for mu la do pe los ad mi nis tra do res, com a con cor dân -
cia do aci o nis ta con tro la dor, se hou ver, con vo can -
do-se ime di a ta men te a as sem bléia-geral, para ma ni -
fes tar-se so bre a ma té ria.

...........................................................................
Art. 123. Com pe te ao con se lho de ad mi nis tra -

ção, se hou ver, ou aos di re to res, ob ser va do o dis pos -
to no es ta tu to, con vo car a as sem bléia-geral.

Pa rá gra fo úni co. A as sem bléia-geral pode tam -
bém ser con vo ca da:

...........................................................................
c) por aci o nis tas que re pre sen tem 5% (cin co por 

cen to), no mí ni mo, do ca pi tal vo tan te, quan do os ad -
mi nis tra do res não aten de rem, no pra zo de 8 (oito)
dias, a pe di do de con vo ca ção que apre sen ta rem, de -
vi da men te fun da men ta do, com in di ca ção das ma té ri -
as a se rem tra ta das.

.......................................... .................................
Art. 124. A con vo ca ção far-se-á me di an te anún -

cio pu bli ca do por 3 (três) ve zes, no mí ni mo, con ten do, 
além do lo cal, data e hora da as sem bléia, a or dem do
dia, e no caso de re for ma do es ta tu to, a in di ca ção da
ma té ria.

§ 1º A pri me i ra con vo ca ção da as sem bléia-geral 
de ve rá ser fe i ta com 8 (oito) dias de an te ce dên cia, no
mí ni mo, con ta do o pra zo da pu bli ca ção do pri me i ro
anún cio; não se re a li zan do a as sem bléia, será pu bli -
ca do novo anún cio, de se gun da con vo ca ção, com an -
te ce dên cia mí ni ma de 5 (cin co) dias.
....................................................................................

Art. 126. As pes so as pre sen tes à as sem bléia
de ve rão pro var a sua qua li da de de aci o nis ta, ob ser -
va das as se guin tes nor mas:

I – Os ti tu la res de ações no mi na ti vas exi bi rão,
se exi gi do, do cu men to de sua iden ti da de;

II – Os ti tu la res de ações en dos sá ve is exi bi rão,
além do do cu men to de iden ti da de, se exi gi do, os res -
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pec ti vos cer ti fi ca dos, ou do cu men to que pro ve te rem
sido de po si ta dos na sede so ci al ou em ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra de sig na da nos anún ci os de con vo ca ção,
con for me de ter mi nar o es ta tu to;

III – os ti tu la res de ações ao por ta dor exi bi rão os 
res pec ti vos cer ti fi ca dos, ou do cu men to de de pó si to
nos ter mos do nú me ro II;

IV – os ti tu la res de ações es cri tu ra is ou em cus -
tó dia nos ter mos do art. 41, além do do cu men to de
iden ti da de, exi bi rão, ou de po si ta rão na com pa nhia,
se o es ta tu to o exi gir, com pro van te ex pe di do pela ins -
ti tu i ção fi nan ce i ra de po si tá ria.

§ 1º  O aci o nis ta pode ser re pre sen ta do na as -
sem bléia-geral por pro cu ra dor cons ti tu í do há me nos
de 1 (um) ano, que seja aci o nis ta, ad mi nis tra dor da
com pa nhia ou ad vo ga do; na com pa nhia aber ta, o
pro cu ra dor pode, ain da, ser ins ti tu i ção fi nan ce i ra, ca -
ben do ao ad mi nis tra dor de fun dos de in ves ti men to re -
pre sen tar os con dô mi nos.

§ 2º O pe di do de pro cu ra ção, me di an te cor res -
pon dên cia, ou anún cio pu bli ca do, sem pre ju í zo da re -
gu la men ta ção que, so bre o as sun to vier a ba i xar a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, de ve rá sa tis fa zer
aos se guin tes re qui si tos:

a) con ter to dos os ele men tos in for ma ti vos ne -
ces sá ri os ao exer cí cio do voto per di do;

b) fa cul tar ao aci o nis ta o exer cí cio de voto con -
trá rio à de ci são com in di ca ção de ou tro pro cu ra dor
para o exer cí cio des se voto;

c) ser di ri gi do a to dos os ti tu la res de ações no -
mi na ti vas ou en dos sá ve is, cu jos en de re ços cons tem
da com pa nhia.

§ 3º É fa cul ta do a qual quer aci o nis ta, de ten tor
de ações, com ou sem voto, que re pre sen te 1/2%
(meio por cen to), ou mais, do ca pi tal so ci al, so li ci tar
re la ção de en de re ços dos aci o nis tas aos qua is a
com pa nhia en vi ou pe di dos de pro cu ra ção, para o fim
de re me ter novo pe di do, obe de ci dos sem pre os re qui -
si tos do pa rá gra fo an te ri or.

§ 4º Têm a qua li da de para com pa re cer à as -
sem bléia os re pre sen tan tes le ga is dos aci o nis tas.
....................................................................................

Art. 133. Os ad mi nis tra do res de vem co mu ni car,
até 1 (um) mês an tes da data mar ca da para a re a li za -
ção da as sem bléia-geral or di ná ria, por anún ci os pu -
bli ca dos na for ma pre vis ta no art. 124, que se acham
à dis po si ção dos aci o nis tas:

I – o re la tó rio da ad mi nis tra ção so bre os ne gó ci -
os so ci a is e os prin ci pa is fa tos ad mi nis tra ti vos do
exer cí cio fin do;

II – a có pia das de mons tra ções fi nan ce i ras;
III – o pa re cer dos au di to res in de pen den tes, se

hou ver.
§ 1º Os anún ci os in di ca rão o lo cal ou lo ca is

onde os aci o nis tas po de rão ob ter có pi as des ses do -
cu men tos.

§ 2º A com pa nhia re me te rá có pia des ses do cu -
men tos aos aci o nis tas que o pe di rem por es cri to, nas

con di ções pre vis tas no § 3º do ar ti go 124.
§ 3º Os do cu men tos re fe ri dos nes te ar ti go se rão 

pu bli ca dos até 5 (cin co) dias, pelo me nos, an tes da
data mar ca da para a re a li za ção da as sem bléia-geral.

§ 4º A as sem bléia-geral que re u nir a to ta li da de
dos aci o nis tas po de rá con si de rar sa na da a fal ta de
pu bli ca ção dos anún ci os ou a inob ser vân cia dos pra -
zos re fe ri dos nes te ar ti go; mas é obri ga tó ria a pu bli -
ca ção dos do cu men tos an tes da re a li za ção da as -
sem bléia.

§ 5º A pu bli ca ção dos anún ci os é dis pen sa da
quan do os do cu men tos a que se re fe re este ar ti go
são pu bli ca dos até 1 (um) mês an tes da data mar ca -
da para a re a li za ção da as sem bléia-geral or di ná ria.
....................................................................................

Art. 135. A as sem bléia-geral ex tra or di ná ria que
ti ver por ob je to a re for ma do es ta tu to so men te se ins -
ta la rá em pri me i ra con vo ca ção com a pre sen ça de
aci o nis tas que re pre sen tem 2/3 (dois ter ços), no mí ni -
mo, do ca pi tal com di re i to a voto, mas po de rá ins ta -
lar-se em se gun da com qual quer nú me ro.
....................................................................................

Art. 136. É ne ces sá ria a apro va ção de aci o nis -
tas que re pre sen tem me ta de, no mí ni mo, das ações
com di re i to de voto, se ma i or quo rum não for exi gi do
pelo es ta tu to da com pa nhia fe cha da, para de li be ra -
ção so bre:

I – cri a ção de ações pre fe ren ci a is ou au men to
de clas se exis ten te sem guar dar pro por ção com as
de ma is, sal vo se já pre vis tos ou au to ri za dos pelo es -
ta tu to;

II – al te ra ções nas pre fe rên ci as, van ta gens e
con di ções de res ga te ou amor ti za ção de uma ou mais 
clas ses de ações pre fe ren ci a is, ou cri a ção de nova
clas se mais fa vo re ci da;

III – cri a ção de par tes be ne fi ciá ri as;
IV – al te ra ção do di vi den do obri ga tó rio;
V – mu dan ça do ob je to da com pa nhia;
VI – in cor po ra ção da com pa nhia em ou tra, sua

fu são ou ci são;
VII – dis so lu ção da com pa nhia ou ces sa ção do

es ta do de li qui da ção;
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VIII – par ti ci pa ção em gru po de so ci e da des (ar -
ti go 265).

§ 1º Nos ca sos dos nú me ros I e II, a efi cá cia da
de li be ra ção de pen de de pré via apro va ção, ou da ra ti -
fi ca ção, por ti tu la res de mais de me ta de da clas se de
ações pre fe ren ci a is in te res sa das, re u ni dos em as -
sem bléia es pe ci al con vo ca da e ins ta la da com as for -
ma li da des des ta Lei.

§ 2º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os pode
au to ri zar a re du ção do quo rum pre vis to nes te ar ti go
no caso de com pa nhia aber ta com a pro pri e da de das
ações dis per sa no mer ca do, e cu jas 3 (três) úl ti mas
as sem bléi as te nham sido re a li za das com a pre sen ça
de aci o nis tas re pre sen tan do me nos da me ta de das
ações com di re i to a voto. Nes te caso, a au to ri za ção
da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será men ci o na da 
nos avi sos de con vo ca ção e a de li be ra ção com quo -
rum re du zi do so men te po de rá ser ado ta da em ter ce i -
ra con vo ca ção.

§ 3º O dis pos to no § 2º não se apli ca às as sem -
bléi as es pe ci a is de aci o nis tas pre fe ren ci a is de que
tra ta o § 1º.
....................................................................................

Art. 137. A apro va ção das ma té ri as pre vis tas
nos nú me ros I, II e IV a VIII do ar ti go 136 dá ao aci o -
nis ta dis si den te di re i to de re ti rar-se da com pa nhia,
me di an te re em bol so do va lor de suas ações (ar ti go
45), se o re cla mar à com pa nhia no pra zo de 30 (trin ta) 
dias con ta dos da pu bli ca ção da ata da as sem -
bléia-geral.

§ 1º O aci o nis ta dis si den te de de li be ra ção da
as sem bléia, in clu si ve o ti tu lar de ações pre fe ren ci a is
sem di re i to a voto, pode pe dir o re em bol so das ações
de que, com pro va da men te, era ti tu lar na data da as -
sem bléia, ain da que se te nha abs ti do de vo tar con tra
a de li be ra ção ou não te nha com pa re ci do à re u nião.

§ 2º É fa cul ta do aos ór gãos da ad mi nis tra ção
con vo car, nos 10 (dez) dias sub se qüen tes ao tér mi no
do pra zo de que tra ta este ar ti go, a as sem bléia-geral,
para re con si de rar ou ra ti fi car a de li be ra ção, se en ten -
de rem que o pa ga men to do pre ço de re em bol so das
ações aos aci o nis tas dis si den tes, que exer ce ram o di -
re i to de re ti ra da, porá em ris co a es ta bi li da de fi nan ce -
i ra da em pre sa.

§ 3º De ca i rá do di re i to de re ti ra da o aci o nis ta
que o não exer cer no pra zo fi xa do.
....................................................................................

Art. 140. O con se lho de ad mi nis tra ção será
com pos to por, no mí ni mo, 3 (três) mem bros, ele i tos
pela as sem bléia-geral e por ela des ti tu í ve is a qual -
quer tem po, de ven do o es ta tu to es ta be le cer:

I – o nú me ro de con se lhe i ros, ou o má xi mo e mí -
ni mo per mi ti dos, e o pro ces so de es co lha e subs ti tu i -
ção do pre si den te do con se lho;
....................................................................................

IV – as nor mas so bre con vo ca ção, ins ta la ção e
fun ci o na men to do con se lho que de li be ra rá por ma i o -
ria de vo tos.
....................................................................................

Art. 141. Na ele i ção dos con se lhe i ros, é fa cul ta -
do aos aci o nis tas que re pre sen tem, no mí ni mo, 0,1
(um dé ci mo) do ca pi tal so ci al com di re i to a voto, es te -
ja ou não pre vis to no es ta tu to, re que rer a ado ção do
pro ces so de voto múl ti plo, atri bu in do-se a cada ação
tan tos vo tos quan tos se jam os mem bros do con se lho, 
e re co nhe ci do ao aci o nis ta o di re i to de cu mu lar os vo -
tos num só can di da to ou dis tri buí-los en tre vá ri os.

§ 1º A fa cul da de pre vis ta nes te ar ti go de ve rá ser 
exer ci da pe los aci o nis tas até 48 (qua ren ta e oito) ho -
ras an tes da as sem bléia-geral, ca ben do à mesa que
di ri gir os tra ba lhos da as sem bléia in for mar pre vi a -
men te aos aci o nis tas, à vis ta do ”Li vro de Pre sen ça“,
o nú me ro de vo tos ne ces sá ri os para a ele i ção de
cada mem bro do con se lho.

§ 2º Os car gos que, em vir tu de de em pa te, não
fo rem pre en chi dos, se rão ob je to de nova vo ta ção,
pelo mes mo pro ces so, ob ser va do o dis pos to no § 1º,
in fine.

§ 3º Sem pre que a ele i ção ti ver sido re a li za da
por esse pro ces so, a des ti tu i ção de qual quer mem bro 
do con se lho de ad mi nis tra ção pela as sem bléia-geral
im por ta rá des ti tu i ção dos de ma is mem bros, pro ce -
den do-se a nova ele i ção; nos de ma is ca sos de vaga,
não ha ven do su plen te, a pri me i ra as sem bléia-geral
pro ce de rá à nova ele i ção de todo o con se lho.

§ 4º Se o nú me ro de mem bros do con se lho de
ad mi nis tra ção for in fe ri or a 5 (cin co), é fa cul ta do aos
aci o nis tas que re pre sen tem 20% (vin te por cen to), no
mí ni mo, do ca pi tal com di re i to a voto, a ele i ção de um
dos mem bros do con se lho, ob ser va do o dis pos to no § 
1º.
....................................................................................

Art. 142. Com pe te ao con se lho de ad mi nis tra -
ção:

I – fi xar a ori en ta ção ge ral dos ne gó ci os da com -
pa nhia;

II – ele ger e des ti tu ir os di re to res da com pa nhia
e fi xar-lhes as atri bu i ções, ob ser va do o que a res pe i to 
dis pu ser o es ta tu to;

III – fis ca li zar a ges tão dos di re to res, exa mi nar,
a qual quer tem po, os li vros e pa péis da com pa nhia,
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so li ci tar in for ma ções so bre con tra tos ce le bra dos ou
em via de ce le bra ção, e qua is quer ou tros atos;

IV – con vo car a as sem bléia-geral quan do jul gar
con ve ni en te, ou no caso do ar ti go 132; 

V – ma ni fes tar-se so bre o re la tó rio da ad mi nis -
tra ção e as con tas da di re to ria;

VI – ma ni fes tar-se pre vi a men te so bre atos ou
con tra tos, quan do o es ta tu to as sim o exi gir;

VII – de li be rar, quan do au to ri za do pelo es ta tu to,
so bre a emis são de ações ou de bô nus de subs cri -
ção;

VIII – au to ri zar, se o es ta tu to não dis pu ser em
con trá rio, a ali e na ção de bens do ati vo per ma nen te, a
cons ti tu i ção de ônus re a is e a pres ta ção de ga ran ti as
a obri ga ções de ter ce i ros;

IX – es co lher e des ti tu ir os au di to res in de pen -
den tes, se hou ver.

Pa rá gra fo úni co. Se rão ar qui va das no re gis tro
do co mér cio e pu bli ca das as atas das re u niões do
con se lho de ad mi nis tra ção que con ti ve rem de li be ra -
ção des ti na da a pro du zir efe i tos pe ran te ter ce i ros.

...........................................................................
Art. 143. A Di re to ria será com pos ta por 2 (dois)

ou mais di re to res, ele i tos e des ti tu í ve is a qual quer
tem po pelo con se lho de ad mi nis tra ção, ou, se ine xis -
ten te, pela as sem bléia ge ral, de ven do o es ta tu to es ta -
be le cer:

...........................................................................
Art. 145. As nor mas re la ti vas a re qui si tos, im pe -

di men tos, in ves ti du ra, re mu ne ra ção, de ve res e res -
pon sa bi li da de dos ad mi nis tra do res apli cam-se a con -
se lhe i ros e di re to res.

Art. 146. Po de rão ser ele i tos para mem bros dos
ór gãos de ad mi nis tra ção pes so as na tu ra is re si den tes 
no País, de ven do os mem bros do con se lho de ad mi -
nis tra ção ser aci o nis tas e os di re to res, aci o nis tas ou
não.

Pa rá gra fo úni co. A ata da as sem bléia ge ral ou
da re u nião do con se lho de ad mi nis tra ção que ele ger
ad mi nis tra do res de ve rá con ter a qua li fi ca ção de cada
um dos ele i tos e o pra zo de ges tão, ser ar qui va da no
re gis tro do co mér cio e pu bli ca da.

Art. 147. Qu an do a lei exi gir cer tos re qui si tos
para a in ves ti du ra em car go de ad mi nis tra ção da
com pa nhia, a as sem bléia ge ral so men te po de rá ele -
ger quem te nha exi bi do os ne ces sá ri os com pro van -
tes, dos qua is se ar qui va rá có pia au tên ti ca na sede
so ci al.

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

Art. 149. Os con se lhe i ros e di re to res se rão in -
ves ti dos nos seus car gos me di an te as si na tu ra de ter -
mo de pos se no li vro de atas do con se lho de ad mi nis -
tra ção ou da di re to ria, con for me o caso.

Pa rá gra fo úni co. Se o ter mo não for as si na do
nos 30 (trin ta) dias se guin tes à no me a ção, esta tor -
nar-se-á sem efe i to, sal vo jus ti fi ca ção ace i ta pelo ór -
gão da ad mi nis tra ção para o qual ti ver sido ele i to.

...........................................................................
Art. 153. O ad mi nis tra dor da com pa nhia deve

em pre gar, no exer cí cio de suas fun ções, o cu i da do e
di li gên cia que todo ho mem ati vo e pro bo cos tu ma em -
pre gar na ad mi nis tra ção dos seus pró pri os ne gó ci os.

Art. 154. O ad mi nis tra dor deve exer cer as atri bu -
i ções que a lei e o es ta tu to lhe con fe rem para lo grar
os fins e no in te res se da com pa nhia, sa tis fe i tas as
exi gên ci as do bem pú bli co e da fun ção so ci al da em -
pre sa.

§ 1º O ad mi nis tra dor ele i to por gru po ou clas se
de aci o nis tas tem, para com a com pa nhia, os mes -
mos de ve res que os de ma is, não po den do, ain da que
para de fe sa do in te res se dos que o ele ge ram, fal tar a
es ses de ve res.

§ 2º É ve da do ao ad mi nis tra dor:
a) pra ti car ato de li be ra li da de à cus ta da com pa -

nhia;
b) sem pré via au to ri za ção da as sem bléia ge ral

ou do con se lho de ad mi nis tra ção, to mar por em prés ti -
mo re cur sos ou bens da com pa nhia, ou usar, em pro -
ve i to pró prio, de so ci e da de em que te nha in te res se,
ou de ter ce i ros, os seus bens, ser vi ços ou cré di to;

c) re ce ber de ter ce i ros, sem au to ri za ção es ta tu -
tá ria ou da as sem bléia ge ral, qual quer mo da li da de de 
van ta gem pes so al, di re ta ou in di re ta, em ra zão do
exer cí cio de seu car go.

§ 3º As im por tân ci as re ce bi das com in fra ção ao
dis pos to na alí nea c do § 2º per ten ce rão à com pa -
nhia.

§ 4º O con se lho de ad mi nis tra ção ou a di re to ria
po dem au to ri zar a prá ti ca de atos gra tu i tos ra zoá ve is
em be ne fí cio dos em pre ga dos ou da co mu ni da de de
que par ti ci pe a em pre sa, ten do em vis ta suas res pon -
sa bi li da des so ci a is.

De ver de Le al da de

Art. 155. O ad mi nis tra dor deve ser vir com le al -
da de à com pa nhia e man ter re ser va so bre os seus
ne gó ci os, sen do-lhe ve da do:

I – usar, em be ne fí cio pró prio ou de ou trem, com 
ou sem pre ju í zo para a com pa nhia, as opor tu ni da des
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co mer ci a is de que te nha co nhe ci men to em ra zão do
exer cí cio de seu car go;

II – omi tir-se no exer cí cio ou pro te ção de di re i tos 
da com pa nhia ou, vi san do à ob ten ção de van ta gens,
para si ou para ou trem, de i xar de apro ve i tar opor tu ni -
da des de ne gó cio de in te res se da com pa nhia;

III – ad qui rir, para re ven der com lu cro, bem ou
di re i to que sabe ne ces sá rio à com pa nhia, ou que esta 
ten ci o ne ad qui rir.

§ 1º Cum pre, ade ma is, ao ad mi nis tra dor de com -
pa nhia aber ta, guar dar si gi lo so bre qual quer in for ma -
ção que ain da não te nha sido di vul ga da para co nhe ci -
men to do mer ca do, ob ti da em ra zão do car go e ca paz
de in flu ir de modo pon de rá vel na co ta ção de va lo res
mo bi liá ri os, sen do-lhe ve da do va ler-se da in for ma ção
para ob ter, para si ou para ou trem, van ta gem me di an te 
com pra ou ven da de va lo res mo bi liá ri os.

§ 2º O ad mi nis tra dor deve ze lar para que a vi o la -
ção do dis pos to no § 1º não pos sa ocor rer atra vés de
su bor di na dos ou ter ce i ros de sua con fi an ça.

§ 3º A pes soa pre ju di ca da em com pra e ven da
de va lo res mo bi liá ri os, con tra ta da com in fra ção do
dis pos to nos §§ 1º e 2º, tem di re i to de ha ver do in fra tor 
in de ni za ção por per das e da nos, a me nos que ao
con tra tar já co nhe ces se a in for ma ção.

Con fli to de Inte res ses

Art. 156. E ve da do ao ad mi nis tra dor in ter vir em
qual quer ope ra ção so ci al em que ti ver in te res se con -
fli tan te com o da com pa nhia, bem como na de li be ra -
ção que a res pe i to to ma rem os de ma is ad mi nis tra do -
res, cum prin do-lhe ci en ti fi cá-los do seu im pe di men to
e fa zer con sig nar, em ata de re u nião do con se lho de
ad mi nis tra ção ou da di re to ria, a na tu re za e ex ten são
do seu in te res se.

§ 1º Ain da que ob ser va do o dis pos to nes te ar ti -
go, o ad mi nis tra dor so men te pode con tra tar com a
com pa nhia em con di ções ra zoá ve is ou eqüi ta ti vas,
idên ti cas às que pre va le cem no mer ca do ou em que a 
com pa nhia con tra ta ria com ter ce i ros.

§ 2º O ne gó cio con tra ta do com in fra ção do dis -
pos to no § 1º é anu lá vel, e o ad mi nis tra dor in te res sa -
do será obri ga do a trans fe rir para a com pa nhia as
van ta gens que dele ti ver au fe ri do.

Art. 157. O ad mi nis tra dor de com pa nhia aber ta
deve de cla rar, ao fir mar o ter mo de pos se, o nú me ro
de ações, bô nus de subs cri ção, op ções de com pra de 
ações e de bên tu res con ver sí ve is em ações, de emis -
são da com pa nhia e de so ci e da des con tro la das ou do 
mes mo gru po, de que seja ti tu lar.

§ 1º O ad mi nis tra dor de com pa nhia aber ta é
obri ga do a re ve lar à as sem bléia ge ral or di ná ria, a pe -
di do de aci o nis tas que re pre sen tem 5% (cin co por
cen to) ou mais do ca pi tal so ci al:

a) o nú me ro dos va lo res mo bi liá ri os de emis são
da com pa nhia ou de so ci e da des con tro la das, ou do
mes mo gru po, que ti ver ad qui ri do ou ali e na do, di re ta -
men te ou atra vés de ou tras pes so as, no exer cí cio an -
te ri or;

b) as op ções de com pra de ações que ti ver con -
tra ta do ou exer ci do no exer cí cio an te ri or;

c) os be ne fí ci os ou van ta gens, in di re tas ou com -
ple men ta res, que te nha re ce bi do ou es te ja re ce ben -
do da com pa nhia e de so ci e da des co li ga das, con tro -
la das ou do mes mo gru po;

d) as con di ções dos con tra tos de tra ba lho que
te nham sido fir ma dos pela com pa nhia com os di re to -
res e em pre ga dos de alto ní vel;

e) qua is quer atos ou fa tos re le van tes nas ati vi -
da des da com pa nhia.

§ 2º Os es cla re ci men tos pres ta dos pelo ad mi -
nis tra dor po de rão, a pe di do de qual quer aci o nis ta, ser 
re du zi dos a es cri to, au ten ti ca dos pela mesa da as -
sem bléia, e for ne ci dos por có pia aos so li ci tan tes.

§ 3º A re ve la ção dos atos ou fa tos de que tra ta
este ar ti go só po de rá ser uti li za da no le gí ti mo in te res -
se da com pa nhia ou do aci o nis ta, res pon den do os so -
li ci tan tes pe los abu sos que pra ti ca rem.

§ 4º Os ad mi nis tra do res da com pa nhia aber ta
são obri ga dos a co mu ni car ime di a ta men te à bol sa de
va lo res e a di vul gar pela im pren sa qual quer de li be ra -
ção da as sem bléia ge ral ou dos ór gãos de ad mi nis tra -
ção da com pa nhia, ou fato re le van te ocor ri do nos
seus ne gó ci os, que pos sa in flu ir, de modo pon de rá -
vel, na de ci são dos in ves ti do res do mer ca do de ven -
der ou com prar va lo res mo bi liá ri os emi ti dos pela
com pa nhia.

§ 5º Os ad mi nis tra do res po de rão re cu sar-se a
pres tar a in for ma ção (§ 1º, alí nea e), ou de i xar de di -
vul gá-la (§ 4º), se en ten de rem que sua re ve la ção
porá em ris co in te res se le gí ti mo da com pa nhia, ca -
ben do à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, a pe di do
dos ad mi nis tra do res, de qual quer aci o nis ta, ou por
ini ci a ti va pró pria, de ci dir so bre a pres ta ção de in for -
ma ção e res pon sa bi li zar os ad mi nis tra do res, se for o
caso.

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

Art. 159. Com pe te à com pa nhia, me di an te pré -
via de li be ra ção da as sem bléia ge ral, a ação de res -

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 18 06149



pon sa bi li da de ci vil con tra o ad mi nis tra dor, pe los pre -
ju í zos ca u sa dos ao seu pa tri mô nio.

§ 1º A de li be ra ção po de rá ser to ma da em as -
sem bléia ge ral or di ná ria e, se pre vis ta na or dem do
dia, ou for con se qüên cia di re ta de as sun to nela in clu í -
do, em as sem bléia ge ral ex tra or di ná ria.

§ 2º O ad mi nis tra dor ou ad mi nis tra do res con tra
os qua is deva ser pro pos ta ação fi ca rão im pe di dos e
de ve rão ser subs ti tu í dos na mes ma as sem bléia.

§ 3º Qu al quer aci o nis ta po de rá pro mo ver a
ação, se não for pro pos ta no pra zo de 3 (três) me ses
da de li be ra ção da as sem bléia ge ral.

§ 4º Se a as sem bléia de li be rar não pro mo ver a
ação, po de rá ela ser pro pos ta por aci o nis tas que re -
pre sen tem 5% (cin co por cen to), pelo me nos, do ca pi -
tal so ci al.

§ 5º Os re sul ta dos da ação pro mo vi da por aci o -
nis ta de fe rem-se à com pa nhia, mas esta de ve rá in de -
ni zá-lo, até o li mi te da que les re sul ta dos, de to das as
des pe sas em que ti ver in cor ri do, in clu si ve cor re ção
mo ne tá ria e ju ros dos dis pên di os re a li za dos.

§ 6º O juiz po de rá re co nhe cer a ex clu são da res -
pon sa bi li da de do ad mi nis tra dor, se con ven ci do de
que este agiu de boa-fé e vi san do ao in te res se da
com pa nhia.

§ 7º A ação pre vis ta nes te ar ti go não ex clui a
que cou ber ao aci o nis ta ou ter ce i ro di re ta men te pre -
ju di ca do por ato de ad mi nis tra dor.

...........................................................................
Art. 161. A com pa nhia terá um con se lho fis cal e

o es ta tu to dis po rá so bre seu fun ci o na men to, de modo 
per ma nen te ou nos exer cí ci os so ci a is em que for ins -
ta la do a pe di do de aci o nis tas.

...........................................................................
§ 2º O con se lho fis cal, quan do o fun ci o na men to

não for per ma nen te, será ins ta la do pela as sem bléia
ge ral a pe di do de aci o nis tas que re pre sen tem, no mí -
ni mo, 0,1 (um dé ci mo) das ações com di re i to a voto,
ou 5% (cin co por cen to) das ações sem di re i to a voto,
e cada pe río do de seu fun ci o na men to ter mi na rá na
pri me i ra as sem bléia ge ral or di ná ria após a sua ins ta -
la ção.

...........................................................................
§ 5º Os mem bros do con se lho fis cal e seus su -

plen tes exer ce rão seus car gos até a pri me i ra as sem -
bléia ge ral or di ná ria que se re a li zar após a sua ele i -
ção, e po de rão ser re e le i tos.

§ 6º A fun ção de mem bro do con se lho fis cal é in -
de le gá vel.

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

Art. 163. Com pe te ao con se lho fis cal:
I – fis ca li zar os atos dos ad mi nis tra do res e ve ri fi -

car o cum pri men to dos seus de ve res le ga is e es ta tu -
tá ri os;

...........................................................................
IV – de nun ci ar aos ór gãos de ad mi nis tra ção, e

se es tes não to ma rem as pro vi dên ci as ne ces sá ri as
para a pro te ção dos in te res ses da com pa nhia, à as -
sem bléia ge ral, os er ros, fra u des ou cri mes que des -
co bri rem, e su ge rir pro vi dên ci as úte is à com pa nhia;
....................................................................................

§ 2º O con se lho fis cal, a pe di do de qual quer dos
seus mem bros, so li ci ta rá aos ór gãos de ad mi nis tra -
ção es cla re ci men tos ou in for ma ções, as sim como a
ela bo ra ção de de mons tra ções fi nan ce i ras ou con tá -
be is es pe ci a is.
....................................................................................

§ 6º O con se lho fis cal de ve rá for ne cer ao aci o -
nis ta, ou gru po de aci o nis tas que re pre sen tem, no mí -
ni mo 5% (cin co por cen to) do ca pi tal so ci al, sem pre
que so li ci ta das, in for ma ções so bre ma té ri as de sua
com pe tên cia.

....................................................................................
Art. 164. Os mem bros do con se lho fis cal, ou ao

me nos um de les, de ve rão com pa re cer às re u niões da 
as sem bléia ge ral e res pon der aos pe di dos de in for -
ma ções for mu la dos pe los aci o nis tas.

Pa rá gra fo úni co. Os pa re ce res e re pre sen ta -
ções do con se lho fis cal po de rão ser apre sen ta dos e
li dos na as sem bléia ge ral, in de pen den te men te de pu -
bli ca ção e ain da que a ma té ria não cons te da Ordem
do Dia.

Art. 165. Os mem bros do con se lho fis cal têm os
mes mos de ve res dos ad mi nis tra do res de que tra tam
os ar ti gos 153 a 156 e res pon dem pe los da nos re sul -
tan tes de omis são no cum pri men to de seus de ve res e 
de atos pra ti ca dos com cul pa ou dolo, ou com vi o la -
ção da lei ou do es ta tu to.

§ 1º O mem bro do con se lho fis cal não é res pon -
sá vel pe los atos ilí ci tos de ou tros mem bros, sal vo se
com eles for co ni ven te, ou se con cor rer para a prá ti ca
do ato.

§ 2º A res pon sa bi li da de dos mem bros do con se -
lho fis cal por omis são no cum pri men to de seus de ve -
res é so li dá ria, mas dela se exi me o mem bro dis si -
den te que fi zer con sig nar sua di ver gên cia em ata da
re u nião do ór gão e a co mu ni car aos ór gãos da ad mi -
nis tra ção e à as sem bléia ge ral.
....................................................................................
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Art. 169. O au men to me di an te ca pi ta li za ção de
lu cros ou de re ser vas im por ta rá al te ra ção do va lor no -
mi nal das ações ou dis tri bu i ções das ações no vas,
cor res pon den tes ao au men to, en tre aci o nis tas, na
pro por ção do nú me ro de ações que pos su í rem.

§ 1º Na com pa nhia com ações sem va lor no mi -
nal, a ca pi ta li za ção de lu cros ou de re ser vas po de rá
ser efe ti va da sem mo di fi ca ção do nú me ro de ações.

§ 2º Às ações dis tri bu í das de acor do com este
ar ti go se es ten de rão, sal vo cláu su la em con trá rio dos
ins tru men tos que os te nham cons ti tu í do, o usu fru to, o 
fi de i co mis so, a ina li e na bi li da de e a in co mu ni ca bi li da -
de que por ven tu ra gra va rem as ações de que elas fo -
rem de ri va das.

§ 3º As ações que não pu de rem ser atri bu í das
por in te i ro a cada aci o nis ta se rão ven di das em bol sa
di vi din do-se o pro du to da ven da, pro por ci o nal men te,
pe los ti tu la res das fra ções; an tes da ven da, a com pa -
nhia fi xa rá pra zo não in fe ri or a 30 (trin ta) dias, du ran te 
o qual os aci o nis tas po de rão trans fe rir as fra ções de
ação.

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

Art. 171. Na pro por ção do nú me ro de ações que
pos su í rem, os aci o nis tas te rão pre fe rên cia para a
subs cri ção do au men to de ca pi tal.

§ 1º Se o ca pi tal for di vi di do em ações de di ver -
sas es pé ci es ou clas ses e o au men to for fe i to por
omis são de mais de uma es pé cie ou clas se, ob ser -
var-se-ão as se guin tes nor mas:

a) no caso de au men to, na mes ma pro por ção,
do nú me ro de ações de to das as es pé ci es e clas ses
exis ten tes, cada aci o nis ta exer ce rá o di re i to de pre fe -
rên cia so bre ações idên ti cas às de que for pos su i dor;

b) se as ações emi ti das fo rem de es pé ci es e
clas ses exis ten tes, mas im por ta rem al te ra ção das
res pec ti vas pro por ções no ca pi tal so ci al, a pre fe rên -
cia será exer ci da so bre ações de es pé ci es e clas ses
idên ti cas às de que fo rem pos su i do res os aci o nis tas,
so men te se es ten den do às de ma is se aque las fo rem
in su fi ci en tes para lhes as se gu rar, no ca pi tal au men ta -
do, a mes ma pro por ção que ti nham no ca pi tal an tes
do au men to;

c) se hou ver emis são de ações de es pé cie ou
clas se di ver sa das exis ten tes, cada aci o nis ta exer ce -
rá a pre fe rên cia, na pro por ção do nú me ro de ações
que pos su ir, so bre ações de to das as es pé ci es e clas -
ses do au men to.

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

§ 4º O es ta tu to ou a as sem bléia ge ral fi xa rá pra -
zo de de ca dên cia, não in fe ri or a 30 (trin ta) dias, para
o exer cí cio do di re i to de pre fe rên cia.
....................................................................................

Art. 172. O es ta tu to da com pa nhia aber ta que
con ti ver au to ri za ção para au men to do ca pi tal pode
pre ver a emis são, sem di re i to de pre fe rên cia para os
an ti gos aci o nis tas, de ações, de bên tu res ou par tes
be ne fi ciá ri as con ver sí ve is em ações, e bô nus de
subs cri ção, cuja co lo ca ção seja fe i ta me di an te:

I – ven da em bol sa de va lo res ou subs cri ção pú -
bli ca; ou

II – per mu ta por ações, em ofer ta pú bli ca de
aqui si ção de con tro le, nos ter mos dos ar ti gos 257 a
263.
....................................................................................

Art. 182. A con ta do ca pi tal so ci al dis cri mi na rá o
mon tan te subs cri to e, por de du ção, a par ce la ain da
não re a li za da.

§ 1º Se rão clas si fi ca das como re ser vas de ca pi -
tal as con tas que re gis tra rem:

a) a con tri bu i ção do subs cri tor de ações que ul -
tra pas sar o va lor no mi nal e a par te do pre ço de emis -
são das ações sem va lor no mi nal que ul tra pas sar a
im por tân cia des ti na da à for ma ção do ca pi tal so ci al,
in clu si ve nos ca sos de con ver são em ações de de -
bên tu res ou par tes be ne fi ciá ri as;

b) o pro du to da ali e na ção de par tes be ne fi ciá ri -
as e bô nus de subs cri ção; 

c) o prê mio re ce bi do na emis são de de bên tu res;
d) as do a ções e as sub ven ções para in ves ti -

men to.
§ 2º Será ain da re gis tra do como re ser va de ca -

pi tal o re sul ta do da cor re ção mo ne tá ria do ca pi tal re a -
li za do, en quan to não-capitalizado.

§ 3º Se rão clas si fi ca das como re ser vas de re a -
va li a ção as con tra par ti das de au men tos de va lor atri -
bu í dos a ele men tos do ati vo em vir tu de de no vas ava -
li a ções com base em la u do nos ter mos do ar ti go 8º
apro va do pela as sem bléia ge ral.

§ 4º Se rão clas si fi ca dos como re ser vas de lu -
cros as con tas cons ti tu í das pela apro pri a ção de lu -
cros da com pa nhia.

§ 5º As ações em te sou ra ria de ve rão ser des ta -
ca das no ba lan ço como de du ção da con ta do pa tri -
mô nio lí qui do que re gis trar a ori gem dos re cur sos
apli ca dos na sua aqui si ção.
....................................................................................

Art. 193. Do lu cro lí qui do do exer cí cio, 5% (cin co
por cen to) se rão apli ca dos, an tes de qual quer ou tra
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des ti na ção, na cons ti tu i ção da re ser va le gal, que não
ex ce de rá de 20% (vin te por cen to) do ca pi tal so ci al.

§ 1º A com pa nhia po de rá de i xar de cons ti tu ir a
re ser va le gal no exer cí cio em que o sal do des sa re -
ser va, acres ci do do mon tan te das re ser vas de ca pi tal
de que tra ta o § l º do ar ti go 182, ex ce der de 30% (trin ta 
por cen to) do ca pi tal so ci al.

§ 2º A re ser va le gal tem por fim as se gu rar a in te -
gri da de do ca pi tal so ci al e so men te po de rá ser uti li za -
da para com pen sar pre ju í zos ou au men tar o ca pi tal.
....................................................................................

Art. 194. O es ta tu to po de rá cri ar re ser vas des de
que, para cada uma:

I – in di que, de modo pre ci so e com ple to, a sua fi -
na li da de;

II – fixe os cri té ri os para de ter mi nar a par ce la
anu al dos lu cros lí qui dos que se rão des ti na dos à sua
cons ti tu i ção; e

III – es ta be le ça o li mi te má xi mo da re ser va.
Art. 195. A as sem bléia ge ral po de rá, por pro pos -

ta dos ór gãos da ad mi nis tra ção, des ti nar par te do lu -
cro lí qui do à for ma ção de re ser va com a fi na li da de de
com pen sar, em exer cí cio fu tu ro, a di mi nu i ção do lu cro 
de cor ren te de per da jul ga da pro vá vel, cujo va lor pos -
sa ser es ti ma do.

§ 1º A pro pos ta dos ór gãos da ad mi nis tra ção
de ve rá in di car a ca u sa da per da pre vis ta e jus ti fi car,
com as ra zões de pru dên cia que a re co men dem, a
cons ti tu i ção da re ser va.

§ 2º A re ser va será re ver ti da no exer cí cio em
que de i xa rem de exis tir as ra zões que jus ti fi ca ram a
sua cons ti tu i ção ou em que ocor rer a per da.

Art. 196. A as sem bléia ge ral po de rá, por pro pos -
ta dos ór gãos da ad mi nis tra ção, de li be rar re ter par ce -
la do lu cro lí qui do do exer cí cio pre vis ta em or ça men to
de ca pi tal por ela pre vi a men te apro va do.

§ 1º O or ça men to, sub me ti do pe los ór gãos da
ad mi nis tra ção com a jus ti fi ca ção da re ten ção de lu -
cros pro pos ta, de ve rá com pre en der to das as fon tes
de re cur sos e apli ca ções de ca pi tal, fixo ou cir cu lan te, 
e po de rá ter a du ra ção de até 5 (cin co) exer cí ci os, sal -
vo no caso de exe cu ção, por pra zo ma i or, de pro je to
de in ves ti men to.

§ 2º O or ça men to po de rá ser apro va do na as -
sem bléia ge ral or di ná ria que de li be rar so bre o ba lan -
ço do exer cí cio.

Art. 197. No exer cí cio em que os lu cros a re a li -
zar ul tra pas sa rem o to tal de du zi do nos ter mos dos ar -
ti gos 193 a 196, a as sem bléia ge ral po de rá, por pro -

pos ta dos ór gãos da ad mi nis tra ção, des ti nar o ex ces -
so à cons ti tu i ção de re ser va de lu cros a re a li zar.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des te ar ti go,
são lu cros a re a li zar:

a) o sal do cre dor da con ta de re gis tro das con -
tra par ti das dos ajus tes de cor re ção mo ne tá ria (ar ti go
185, § 3º);

b) o au men to do va lor do in ves ti men to em co li -
ga das e con tro la das (ar ti go 248, III);

c) o lu cro em ven das a pra zo re a li zá vel após o
tér mi no do exer cí cio se guin te.
....................................................................................

Art 202. Os aci o nis tas têm di re i to de re ce ber
como di vi den do obri ga tó rio, em cada exer cí cio, a par -
ce la dos lu cros es ta be le ci da no es ta tu to, ou, se este
for omis so, me ta de do lu cro lí qui do do exer cí cio di mi -
nu í do ou acres ci do dos se guin tes va lo res:

I – quo ta des ti na da à cons ti tu i ção da re ser va le -
gal (ar ti go 193);

II – im por tân cia des ti na da à for ma ção de re ser -
vas para con tin gên ci as (ar ti go 195), e re ver são das
mes mas re ser vas for ma das em exer cí ci os an te ri o res;

III – lu cros a re a li zar trans fe ri dos para a res pec -
ti va re ser va (ar ti go 197), e lu cros an te ri or men te re gis -
tra dos nes sa re ser va que te nham sido re a li za dos no
exer cí cio.

Pa rá gra fo úni co. O pra zo para o exer cí cio des se
di re i to será con ta do da pu bli ca ção da ata da as sem -
bléia que apro var o pro to co lo ou jus ti fi ca ção da ope ra -
ção, mas o pa ga men to do pre ço de re em bol so so -
men te será de vi do se a ope ra ção vier a efe ti var-se.

.................................................... .......................
Art. 242. As com pa nhi as de eco no mia mis ta não 

es tão su je i tas a fa lên cia mas os seus bens são pe -
nho rá ve is e exe cu tá ve is, e a pes soa ju rí di ca que a
con tro la res pon de, sub si di a ri a men te, pe las suas obri -
ga ções.

...........................................................................
Art. 246. A so ci e da de con tro la do ra será obri ga -

da a re pa rar os da nos que ca u sar à com pa nhia por
atos pra ti ca dos com in fra ção ao dis pos to nos ar ti gos
116 e 117.

§ 1º A ação para ha ver re pa ra ção cabe:
a) a aci o nis tas que re pre sen tem 5% (cin co por

cen to) ou mais do ca pi tal so ci al;
...........................................................................
Art. 248. No ba lan ço pa tri mo ni al da com pa nhia,

os in ves ti men tos re le van tes (ar ti go 247, pa rá gra fo
úni co) em so ci e da des co li ga das so bre cuja ad mi nis -
tra ção te nha in fluên cia, ou de que par ti ci pe com 20%
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(vin te por cen to) ou mais do ca pi tal so ci al, e em so ci e -
da des con tro la das, se rão ava li a dos pelo va lor de pa -
tri mô nio lí qui do, de acor do com as se guin tes nor mas:

I – o va lor do pa tri mô nio lí qui do da co li ga da ou
da con tro la da será de ter mi na do com base em ba lan -
ço pa tri mo ni al ou ba lan ce te de ve ri fi ca ção le van ta do,
com ob ser vân cia das nor mas des ta lei, na mes ma
data, ou até 60 (ses sen ta) dias, no má xi mo, an tes da
data do ba lan ço da com pa nhia; no va lor de pa tri mô -
nio lí qui do não se rão com pu ta dos os re sul ta dos não
re a li za dos de cor ren tes de ne gó ci os com a com pa -
nhia, ou com ou tras so ci e da des co li ga das à com pa -
nhia, ou por ela con tro la das;

II – o va lor do in ves ti men to será de ter mi na do
me di an te a apli ca ção, so bre o va lor de pa tri mô nio lí -
qui do re fe ri do no nú me ro an te ri or, da por cen ta gem de 
par ti ci pa ção no ca pi tal da co li ga da ou con tro la da;

III – a di fe ren ça en tre o va lor do in ves ti men to, de
acor do com o nú me ro II, e o cus to de aqui si ção cor ri -
gi do mo ne ta ri a men te; so men te será re gis tra da como
re sul ta do do exer cí cio:

a) se de cor rer de lu cro ou pre ju í zo apu ra do na
co li ga da ou con tro la da;

b) se cor res pon der, com pro va da men te, a ga -
nhos ou per das efe ti vos;

c) no caso de com pa nhia aber ta, com ob ser vân -
cia das nor mas ex pe di das pela Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.

§ lº Para efe i to de de ter mi nar a re le vân cia do in -
ves ti men to, nos ca sos des te ar ti go, se rão com pu ta -
dos como par te do cus to de aqui si ção os sal dos de
cré di tos da com pa nhia con tra as co li ga das e con tro la -
das.

§ 2º A so ci e da de co li ga da, sem pre que so li ci ta -
da pela com pa nhia, de ve rá ela bo rar e for ne cer o ba -
lan ço ou ba lan ce te de ve ri fi ca ção pre vis to no nú me ro
I.

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

Art. 254. A ali e na ção do con tro le da com pa nhia
aber ta de pen de rá de pré via au to ri za ção da Co mis -
são de Va lo res mo bi liá ri os.

§ 1º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os deve ze -
lar para que seja as se gu ra do tra ta men to igua li tá rio
aos aci o nis tas mi no ri tá ri os, me di an te si mul tâ nea
ofer ta pú bli ca para aqui si ção de ações.

§ 2º Se o nú me ro de ações ofer ta das, in clu in do
as dos con tro la do res ou ma jo ri tá ri os, ul tra pas sar o
má xi mo pre vis to na ofer ta, será obri ga tó rio o ra te io,
na for ma pre vis ta no ins tru men to da ofer ta pú bli ca.

§ 3º Com pe te ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal
es ta be le cer nor mas a se rem ob ser va das na ofer ta
pú bli ca re la ti va à ali e na ção do con tro le de com pa nhia 
aber ta.

...........................................................................
Art. 257. A ofer ta pú bli ca para aqui si ção de con -

tro le de com pa nhia aber ta so men te po de rá ser fe i ta
com a par ti ci pa ção de ins ti tu i ção fi nan ce i ra que ga -
ran ta o cum pri men to das obri ga ções as su mi das pelo
ofer tan te.

§ lº Se a ofer ta con ti ver per mu ta, to tal ou par ci al, 
dos va lo res mo bi liá ri os, so men te po de rá ser efe tu a da 
após pré vio re gis tro na Co mis são de Va lo res Mo bi liá -
ri os.

§ 2º A ofer ta de ve rá ter por ob je to ações com di -
re i to a voto em nú me ro su fi ci en te para as se gu rar o
con tro le da com pa nhia e será ir re vo gá vel.

§ 3º Se o ofer tan te já for ti tu lar de ações vo tan -
tes do ca pi tal da com pa nhia, a ofer ta po de rá ter por
ob je to o nú me ro de ações ne ces sá rio para com ple tar
o con tro le, mas o ofer tan te de ve rá fa zer pro va, pe ran -
te a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, das ações de
sua pro pri e da de.

§ 4º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rá
ex pe dir nor mas so bre ofer ta pú bli ca de aqui si ção de
con tro le. Instru men to da Ofer ta de Com pra

...........................................................................
Art. 263. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po -

de rá ex pe dir nor mas que dis ci pli nem a ne go ci a ção
das ações ob je to da ofer ta du ran te o seu pra zo.

Art. 264. Na in cor po ra ção, pela con tro la do ra, de
com pa nhia con tro la da, a jus ti fi ca ção, apre sen ta da à
as sem bléia-geral da con tro la da de ve rá con ter, além
das in for ma ções pre vis tas nos ar ti gos 224 e 225, o
cál cu lo das re la ções de subs ti tu i ção das ações dos
aci o nis tas con tro la do res da con tro la da com base no
va lor de pa tri mô nio lí qui do das ações da con tro la do ra
e da con tro la da, ava li a dos os dois pa tri mô ni os se gun -
do os mes mos cri té ri os e na mes ma data, a pre ços de 
mer ca do.

§ 1º A ava li a ção dos dois pa tri mô ni os será fe i ta
por 3 (três) pe ri tos ou em pre sa es pe ci a li za da.

§ 2º Para efe i to da com pa ra ção re fe ri da nes te
ar ti go, as ações do ca pi tal da con tro la da de pro pri e -
da de da con tro la do ra se rão ava li a das, no pa tri mô nio
des ta, com base no va lor de pa tri mô nio lí qui do da
con tro la da a pre ços de mer ca do.

§ 3º Se as re la ções de subs ti tu i ção das ações
dos aci o nis tas con tro la do res, pre vis tas no pro to co lo
da in cor po ra ção, fo rem me nos van ta jo sas que as re -
sul tan tes da com pa ra ção pre vis ta nes te ar ti go, os aci -
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o nis tas dis si den tes da de li be ra ção da as sem -
bléia-geral da con tro la da que apro var a ope ra ção te -
rão di re i to de es co lher en tre o va lor de re em bol so fi -
xa do nos ter mos do ar ti go 137 ou:

a) no caso de com pa nhia aber ta, pela co ta ção
mé dia das ações em bol sa de va lo res ou no mer ca do
de bal cão, du ran te os 30 (trin ta) dias an te ri o res à data 
da as sem bléia que de li be rar so bre a in cor po ra ção;

b) no caso de com pa nhia fe cha da, pelo va lor de
pa tri mô nio lí qui do a pre ços de mer ca do.

§ 4º Apli cam-se à fu são de com pa nhia con tro la -
do ra e con tro la da as nor mas es pe ci a is pre vis tas nes -
te ar ti go.

§ 5º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca no
caso de as ações do ca pi tal da con tro la da te rem sido
ad qui ri das no pre gão da bol sa de va lo res ou me di an -
te ofer ta pú bli ca nos ter mos dos ar ti gos 257 a 263.

...........................................................................
Art. 277. O fun ci o na men to do Con se lho Fis cal

da com pa nhia fi li a da a gru po, quan do não for per ma -
nen te, po de rá ser pe di do por aci o nis tas não con tro la -
do res que re pre sen tem, no mí ni mo, 5% (cin co por
cen to) das ações or di ná ri as, ou das ações pre fe ren ci -
a is sem di re i to de voto.

§ 1º Na cons ti tu i ção do Con se lho Fis cal da fi li a -
da se rão ob ser va das as se guin tes nor mas:

a) os aci o nis tas não con tro la do res vo ta rão em
se pa ra do, ca ben do às ações com di re i to a voto o di re -
i to de ele ger 1 (um) mem bro e res pec ti vo su plen te e
às ações sem di re i to a voto, ou com voto res tri to, o de
ele ger ou tro;

b) a so ci e da de de co man do e as fi li a das po de -
rão ele ger nú me ro de mem bros, e res pec ti vos su plen -
tes, igual ao dos ele i tos nos ter mos da alí nea a, mais
um.

§ 2º O Con se lho Fis cal da so ci e da de fi li a da po -
de rá so li ci tar aos ór gãos de ad mi nis tra ção da so ci e -
da de de co man do, ou de ou tras fi li a das, os es cla re ci -
men tos ou in for ma ções que jul gar ne ces sá ri os para
fis ca li zar a ob ser vân cia da con ven ção do gru po.

...........................................................................
Art. 287. Pres cre ve:
I – em, 1 (um) ano:

a) a ação con tra pe ri tos e subs cri to res do ca pi -
tal, para de les ha ver re pa ra ção ci vil pela ava li a ção de
bens, con ta do o pra zo da pu bli ca ção da ata da as -
sem bléia-geral que apro var o la u do;

b) a ação dos cre do res não pa gos con tra os aci -
o nis tas e os li qui dan tes, con ta do o pra zo da pu bli ca -

ção da ata de en cer ra men to da li qui da ção da com pa -
nhia.

II – em 3 (três) anos:
a) a ação para ha ver di vi den dos, con ta do o pra -

zo da data em que te nham sido pos tos à dis po si ção
do aci o nis ta;

b) a ação con tra os fun da do res, aci o nis tas, ad -
mi nis tra do res, li qui dan tes, fis ca is ou so ci e da de de
co man do, para de les ha ver re pa ra ção ci vil por atos
cul po sos ou do lo sos, no caso de vi o la ção da lei, do
es ta tu to ou da con ven ção de gru po, con ta do o pra zo:

1 – para os fun da do res, da data da pu bli ca ção
dos atos cons ti tu ti vos da com pa nhia;

2 – para os aci o nis tas, ad mi nis tra do res, fis ca is e 
so ci e da des de co man do, da data da pu bli ca ção da
ata que apro var o ba lan ço re fe ren te ao exer cí cio em
que a vi o la ção te nha ocor ri do;

3 – para os li qui dan tes, da data da pu bli ca ção da 
ata da pri me i ra as sem bléia-geral pos te ri or à vi o la ção.

c) a ação con tra aci o nis tas para res ti tu i ção de
di vi den dos re ce bi dos de má-fé, con ta do o pra zo da
data da pu bli ca ção da ata da as sem bléia-geral or di -
ná ria do exer cí cio em que os di vi den dos te nham sido
de cla ra dos;

d) a ação con tra os ad mi nis tra do res ou ti tu la res
de par tes be ne fi ciá ri as para res ti tu i ção das par ti ci pa -
ções no lu cro re ce bi das de má-fé, con ta do o pra zo da
data da pu bli ca ção da ata da as sem bléia-geral or di -
ná ria do exer cí cio em que as par ti ci pa ções te nham
sido pa gas;

e) a ação con tra o agen te fi du ciá rio de de ben tu -
ris tas ou ti tu la res de par tes be ne fi ciá ri as para dele
ha ver re pa ra ção ci vil por atos cul po sos ou do lo sos, no 
caso de vi o la ção da lei ou da es cri tu ra de emis são, a
con tar da pu bli ca ção da ata da as sem bléia-geral que
ti ver to ma do co nhe ci men to da vi o la ção;

f) a ação con tra o vi o la dor do de ver de si gi lo de
que tra ta o ar ti go 260 para dele ha ver re pa ra ção ci vil,
a con tar da data da pu bli ca ção da ofer ta.

...........................................................................
Art. 289. As pu bli ca ções or de na das pela pre -

sen te lei se rão fe i tas no ór gão ofi ci al da União ou do
Esta do, con for me o lu gar em que es te ja si tu a da a
sede da com pa nhia, e em ou tro jor nal de gran de cir -
cu la ção edi ta do na lo ca li da de em que está si tu a do a
sede da com pa nhia.

...........................................................................
Art. 291. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po -

de rá re du zir, me di an te fi xa ção de es ca la em fun ção
do va lor do ca pi tal so ci al, a por cen ta gem mí ni ma apli -
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cá vel às com pa nhi as aber tas, es ta be le ci da no ar ti go
105; na alí nea c do pa rá gra fo úni co do ar ti go 123; no
ar ti go 141; no § 1º do ar ti go 157; no § 4º do ar ti go 159; 
no § 2º do ar ti go 161; no § 6º do ar ti go 163; na alí nea
a do § 1º do ar ti go 246 e no ar ti go 277.

...........................................................................
Art. 294. A com pa nhia fe cha da que ti ver me nos

de 20 (vin te) aci o nis tas, cujo es ta tu to de ter mi nar que
to das as ações se rão no mi na ti vas, não-conversíveis
em ou tras for mas, e cujo pa tri mô nio lí qui do for in te ri or 
ao va lor no mi nal de 20.000 (vin te mil) Obri ga ções Re -
a jus tá ve is do Te sou ro Na ci o nal, po de rá:

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

LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre o mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

CAPÍTULO I
Das Dis po si ça es Ge ra is

Art. 1º Se rão dis ci pli na das e fis ca li za das de
acor do com esta lei as se guin tes ati vi da des:

I – a emis são e dis tri bu i ção de va lo res mo bi liá ri -
os no mer ca do;

II – a ne go ci a ção e in ter me di a ção no mer ca do
de va lo res mo bi liá ri os;

III – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as ope ra -
ções das bol sas de va lo res;

IV – a ad mi nis tra ção de car te i ras e a cus tó dia de 
va lo res mo bi liá ri os;

V – a au di to ria das com pa nhi as aber tas;
VI – os ser vi ços de con sul tor e ana lis ta de va lo -

res mo bi liá ri os.
Art. 2º São va lo res mo bi liá ri os su je i tos ao re gi -

me des ta lei:
I – as ações, par tes be ne fi ciá ri as e de bên tu res,

os cu pões des ses tí tu los e os bô nus de subs cri ção;
II – os cer ti fi ca dos de de pó si to de va lo res mo bi -

liá ri os;
III – ou tros tí tu los cri a dos ou emi ti dos pe las so ci -

e da des anô ni mas, a cri té rio do Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Exclu em-se no re gi me des ta
lei:

I – os tí tu los da dí vi da pú bli ca fe de ral, es ta du al
ou mu ni ci pal;

II – os tí tu los cam bi a is de res pon sa bi li da de de
ins ti tu i ção fi nan ce i ra, ex ce to as de bêr tu res.

Art. 3º Com pe te ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o -
nal:

I – de fi nir a po lí ti ca a ser ob ser va da na or ga ni za -
ção e no fun ci o na men to do mer ca do de va lo res mo bi -
liá ri os;

II – re gu lar a uti li za ção do cré di to nes se mer ca -
do;

III – fi xar a ori en ta ção ge ral a ser ob ser va da pela 
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os no exer cí cio de suas 
atri bu i ções;

IV – de fi nir as ati vi da des da Co mis são de Va lo -
res Mo bi liá ri os que de vem ser exer ci das em co or de -
na ção com o Ban co Cen tral do Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. Res sal va do o dis pos to nes ta
lei, a fis ca li za ção do mer ca do fi nan ce i ro e de ca pi ta is
con ti nu a rá a ser exer ci da, nos ter mos da le gis la ção
em vi gor, pelo Ban co Cen tral do Bra sil.

Art. 4º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e a Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os exer ce rão as atri bu i -
ções pre vis tas na lei para o fim de:

I – es ti mu lar a for ma ção de pou pan ças e a sua
apli ca ção em va lo res mo bi liá ri os;

II – pro mo ver a ex pan são e o fun ci o na men to efi -
ci en te e re gu lar do mer ca do de ações, e es ti mu lar as
apli ca ções per ma nen tes em ações do ca pi tal so ci al
de com pa nhi as aber tas sob con tro le de ca pi ta is pri -
va dos na ci o na is;

III – as se gu rar o fun ci o na men to efi ci en te e re gu -
lar dos mer ca dos da bol sa e de bal cão;

IV – pro te ger os ti tu la res de va lo res mo bi liá ri os
e os in ves ti do res do mer ca do con tra:

a) emis sões ir re gu la res de va lo res mo bi liá ri os;
b) atos ile ga is de ad mi nis tra do res e aci o nis tas

con tro la do res das com pa nhi as aber tas, ou de ad mi -
nis tra do res de car te i ra de va lo res mo bi liá ri os;

V – evi tar ou co i bir mo da li da des de fra u de ou
ma ni pu la ção des ti na das a cri ar con di ções ar ti fi ci a is
de de man da, ofer ta ou pre ço dos va lo res mo bi liá ri os
ne go ci a dos no mer ca do;

VI – as se gu rar o aces so do pú bli co a in forr ma -
ções so bre os va lo res mo bi liá ri os ne go ci a dos e as
com pa nhi as que os te nham emi ti do;

VII – as se gu rar a ob ser vân cia de prá ti cas co -
mer ci a is equi ta ti vas no mer ca do de va lo res mo bi liá ri -
os;

VIII – as se gu rar a ob ser vân cia no mer ca do, das
con di ções de uti li za ção de cré di to fi xa das pelo Con -
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.
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CAPÍTULO II
Da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os

Art. 5º É ins ti tu í da a Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os, en ti da de au tár qui ca, vin cu la da ao Mi nis té rio
da Fa zen da.

Art. 6º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será
ad mi nis tra da por um pre si den te e qua tro di re to res,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, den tre pes -
so as de ili ba da re pu ta ção e re co nhe ci da com pe tên -
cia em ma té ria de mer ca do de ca pi ta is.

§ 1º O pre si den te e os di re to res se rão subs ti tu í -
dos, em suas fal tas, na for ma do re gi men to in ter no, e
se rão de mis sí ve is ad nu tum.

§ 2º O pre si den te da Co mis são terá as sen to no
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, com di re i to a voto.

§ 3º A Co mis são fun ci o na rá como ór gão de de li -
be ra ção co le gi a da de acor do com o re gi men to in ter no 
pre vi a men te apro va do pele Mi nis tro da Fa zen da, e no 
qual se rão fi xa das as atri bu i ções do pre si den te, dos
di re to res e do co le gi a do.

§ 4º O qua dro per ma nen te do pes so al da Co -
mis são será cons ti tu í do de em pre gos re gi dos pela le -
gis la ção tra ba lhis ta, cujo pro vi men to, ex ce tu a das as
fun ções com pre en di das no Gru po Di re ção e Asses -
so ra men to Su pe ri or, será fe i to me di an te con cur so pú -
bli co.

Art. 7º A Co mis são cus te a rá as des pe sas ne -
ces sá ri as ao seu fun ci o na men to com os re cur sos
pro ve ni en tes de:

I – do ta ções das re ser vas mo ne tá ri as a que se
re fe re o art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de ou tu bro de
1966, al te ra do pelo De cre to-Lei nº 1.342, de 28 de
agos to de 1974 que lhe fo rem atri bu í das pelo Con se -
lho Mo ne tá rio Na ci o nal;

II – do ta ções que lhe fo rem con sig na das no or -
ça men to fe de ral;

III – re ce i tas pro ve ni en tes da pres ta ção de ser -
vi ços pela Co mis são, ob ser va da a ta be la apro va da
pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal;

IV – ren da de bens pa tri mo na is e re ce i tas even -
tu a is.

Art. 8º Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi liá -
ri os:

I – re gu la men tar, com ob ser vân cia da po lí ti ca
de fi ni da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal as ma té ri -
as ex pres sa men te pre vis tas nes ta lei e na lei de so ci -
e da des por ações;

II – ad mi nis trar os re gis tros ins ti tu í dos por esta
lei;

III – fis ca li zar per ma nen te men te as ati vi da des e
os ser vi ços do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os de que
tra ta o art. 1º, bem como a ve i cu la ção de in for ma ções
re la ti vas ao mer ca do, às pes so as que dele par ti ci -
pem, e aos va lo res nele ne go ci a dos;

IV – pro por ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal a
even tu al fi xa ção de li mi tes má xi mos de pre ço, co mis -
sões, emo lu men tos e qua is quer ou tras van ta gens co -
bra das pe los in ter me diá ri os do mer ca do;

V – fis ca li zar e ins pe ci o nar as com pa nhi as aber -
tas dada pri o ri da de às que não apre sen tem lu cro em
ba lan ço ou às que de i xem de pa gar o di vi den do mí ni -
mo obri ga tó rio.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não ex clui a com pe -
tên cia das bol sas de va lo res com re la ção aos seus
mem bros e aos va lo res mo bi liá ri os ne las ne go ci a dos.

§ 2º Res sal va do o dis pos to no art. 28 a Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os guar da rá si gi lo das in for -
ma ções que ob ti ver, no exer cí cio de seus po de res de
fis ca li za ção.

§ 3º Em con for mi da de com o que dis pu ser seu
re gi men to, a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de -
rá:

I – pu bli car pro je to de ato nor ma ti vo para re ce -
ber su ges tões de in te res sa dos;

II – con vo car, a seu ju í zo, qual quer pes soa que
pos sa con tri bu ir com in for ma ções ou opi niões para o
aper fe i ço a men to das nor mas a se rem pro mul ga das.

Art. 9º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os terá
ju ris di ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal e no exer cí cio
de suas atri bu i ções, ob ser va do o dis pos to no art. 15,
§ 2º, po de rá:

I – exa mi nar re gis tros con tá be is, li vros ou do cu -
men tos:

a) das pes so as na tu ra is e ju rí di cas que in te gram 
o sis te ma de dis tri bu i ção de va lo res mo bi liá ri os (art.
15);

b) das com pa nhi as aber tas e de ma is emis so ras 
de va lo res mo bi liá ri os e, quan do hou ver sus pe i ta fun -
da da de atos ile ga is, das res pec ti vas so ci e da des

con tro la do ras, con tro la das, co li ga das e so ci e -
da des sob con tro le co mum; (Re da ção dada pela Lei
nº 10.198, de 14-2-01)

c) dos fun dos e so ci e da des de in ves ti men to;
d) das car te i ras e de pó si tos de va lo res mo bi liá -

ri os (arts. 23 e 24);
e) dos au di to res in de pen den tes;
f) dos con sul to res e ana lis tas de va lo res mo bi -

liá ri os;
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g) de ou tras pes so as qua is quer, na tu ra is ou ju rí -
di cas, quan do da ocor rên cia de qual quer ir re gu la ri da -
de a ser apu ra da nos ter mos do in ci so V des te ar ti go,
des de que, di re ta ou in di re ta men te, te nham tido qual -
quer par ti ci pa ção nes sas ir re gu la ri da des; (Re da ção
dada pela Lei nº 10.198, de 14-2-01)

II – in ti mar as pes so as re fe ri das no in ci so an te ri -
or a pres tar in for ma ções, ou es cla re ci men tos, sob co -
mi na ção de mul ta, sem pre ju í zo da apli ca ção das pe -
na li da des pre vis tas no art. 11; (Re da ção dada pela
Lei nº 10.198, de 14-2-01);

III – re qui si tar in for ma ções de qual quer ór gão
pú bli co, au tar quia ou em pre sa pú bli ca;

IV – de ter mi nar às com pa nhi as aber tas que re -
pu bli quem, com cor re ções ou adi ta men tos, de mons -
tra ções fi nan ce i ras, re la tó ri os ou in for ma ções di vul -
ga das;

V – apu rar, me di an te in qué ri to ad mi nis tra ti vo,
atos ile ga is e prá ti cas não equi ta ti vas de ad mi nis tra -
do res e aci o nis tas de com pa nhi as aber tas, dos in ter -
me diá ri os e dos de ma is pa di ci pan tes do mer ca do;

VI – apli car aos au to res das in fra ções in di ca das
no in ci so an te ri or as pe na li da des pre vis tas no art. 11,
sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de ci vil ou pe nal.

§ 1º Com o fim de pre ve nir ou cor ri gir si tu a ções
anor ma is do mer ca do, como tais con ce i tu a das pelo
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, a Co mis são po de rá:

I – sus pen der a ne go ci a ção de de ter mi na do va -
lor mo bi liá rio ou de cre tar o re ces so de bol sa de va lo -
res;

II – sus pen der ou can ce lar os re gis tros de que
tra ta esta lei;

III – di vul gar in for ma ções ou re co men da ções
com o fim de es cla re cer ou ori en tar os par ti ci pan tes
do mer ca do;

IV – pro i bir aos par ti ci pan tes do mer ca do, sob
co mi na ção de mul ta, a prá ti ca de atos que es pe ci fi -
car, pre ju di ci a is ao seu fun ci o na men to re gu lar.

§ 2º O in qué ri to, nos ca sos do in ci so V des te ar -
ti go, ob ser va rá o pro ce di men to fi xa do pelo Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal, as se gu ra da am pla de fe sa.

Art. 10. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po -
de rá ce le brar con vê ni os para a exe cu ção dos ser vi -
ços de sua com pe tên cia em qual quer par te do ter ri tó -
rio na ci o nal, ob ser va das as nor mas da le gis la ção em
vi gor.

Art. 11. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po -
de rá im por aos in fra to res das nor mas des ta lei, da lei
de so ci e da des por ações, das suas re so lu ções, bem

como de ou tras nor mas le ga is cujo cum pri men to lhe
in cum ba fis ca li zar, as se guin tes pe na li da des:

I – ad ver tên cia;

II – mul ta;

III – sus pen são do exer cí cio de car go de ad mi -
nis tra dor de com pa nhia aber ta ou de en ti da de do sis -
te ma de dis tri bu i ção de va lo res;

IV – ina bi li ta ção para o exer cí cio dos car gos re -
fe ri dos no in ci so an te ri or;

V – sus pen são da au to ri za ção ou re gis tro para o 
exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta lei;

VI – cas sa ção da au to ri za ção ou re gis tro in di ca -
dos no in ci so an te ri or.

§ 1º A mul ta não ex ce de rá o ma i or des tes va lo -
res:

I – qui nhen tas ve zes o va lor no mi nal de uma
Obri ga ção Re a jus tá vel do Te sou ro Na ci o nal;

II – trin ta por cen to do va lor da emis são ou ope -
ra ção ir re gu lar.

§ 2º A mul ta co mi na da pela ine xe cu ção de or -
dem da Co mis são não ex ce de rá dez ve zes o va lor no -
mi nal de uma Obri ga ção Re a jus tá vel do Te sou ro Na -
ci o nal por dia de atra so no seu cum pri men to.

§ 3º As pe na li da des dos in ci sos III a VI so men te
se rão apli ca das nos ca sos de in fra ção gra ve, as sim
de fi ni dos em nor mas da Co mis são, ou de re in ci dên -
cia.

§ 4º As pe na li da des só se rão im pos tas com
ob ser vân cia do pro ce di men to pre vis to no § 2º do
art. 9º ca ben do re cur so para o Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal, nos ter mos do re gu la men to por este apro -
va do.

Art. 12. Qu an do o in qué ri to, ins ta u ra do de acor -
do com o § 2º do art. 9º, con clu ir pela ocor rên cia de
cri me de ação pú bli ca, a Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os ofi ci a rá ao Mi nis té rio Pú bli co, para a pro po si tu -
ra da ação pe nal.

Art. 13. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os man -
te rá ser vi ço para exer cer ati vi da de con sul ti va ou de
ori en ta ção jun to aos agen tes do mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os ou a qual quer in ves ti dor.

Pa rá gra fo úni co. Fica a cri té rio da Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os di vul gar ou não as res pos tas às
con sul tas ou aos cri té ri os de ori en ta ção.

Art . 14. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po -
de rá pre ver em seu or ça men to, do ta ções de ver bas
às bol sas de va lo res, nas con di ções a se rem apro va -
das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.
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CAPÍTULO III
Do Sis te ma de Dis tri bu i ção

Art. 15. O sis te ma de dis tri bu i ção de va lo res mo -
bi liá ri os com pre en de:

I – as ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de ma is so ci e da -
des que te nham por ob je to dis tri bu ir emis são de va lo -
res mo bi liá ri os:

a) como agen tes da com pa nhia emis so ra;
b) por con ta pró pria, subs cre ven do ou com pran -

do a emis são para a co lo car no mer ca do;
II – as so ci e da des que te nham por ob je to a com -

pra de va lo res mo bi liá ri os em cir cu la ção no mer ca do,
para os re ven der por con ta pró pria;

III – as so ci e da des e os agen tes au to nô mos que 
exer çam ati vi da des de me di a ção na ne go ci a ção de
va lo res mo bi liá ri os, em bol sas de va lo res ou no mer -
ca do de bal cão;

IV – as bol sas de va lo res;
V – en ti da des de mer ca do de bal cão or ga ni za -

do. (in ci so in clu í do pela Lei nº 9.457, de 5-5-97);
VI – as en ti da des de Com pen sa ção e li qui da ção 

de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os. (in ci so in clu í do 
pela Lei nº 10.198, de 14-2-01).

§ lº Com pe te ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal
de fi nir:

I – os ti pos de ins ti tu i ção fi nan ce i ra que po de rão
exer cer ati vi da des no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, 
bem como as es pé ci es de ope ra ção que po de rão re a -
li zar e de ser vi ços que po de rão pres tar nes se mer ca -
do;

II – a es pe ci a li za ção de ope ra ções ou ser vi ços a 
ser ob ser va da pe las so ci e da des do mer ca do e as
con di ções em que po de rão cu mu lar es pé ci es de ope -
ra ção ou ser vi ços.

§ 2º Em re la ção às ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de -
ma is so ci e da des au to ri za das a ex plo rar si mul ta ne a -
men te ope ra ções ou ser vi ços no mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os e nos mer ca dos su je i tos à fis ca li za ção do
Ban co Cen tral do Bra sil, as atri bu i ções da Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os se rão li mi ta das às ati vi da des
sub me ti das ao re gi me da pre sen te lei, e se rão exer ci -
das sem pre ju í zo das atri bu i ções da que le.

§ 3º Com pe te ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal
re gu la men tar o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, as se -
gu ran do a co or de na ção de ser vi ços en tre o Ban co
Cen tral do Bra sil e a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os.

Art. 16. De pen de de pré via au to ri za ção da Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os o exer cí cio das se guin -
tes ati vi da des:

I – dis tri bu i ção de emis são no mer ca do (art. 15,
I);

II – com pra de va lo res mo bi liá ri os para re ven -
dê-los por con ta pró pria (art. 15, II);

III – me di a ção ou cor re ta gem na bol sa de va lo -
res.

Pa rá gra fo úni co. Só os agen tes au tô no mos e as
so ci e da des com re gis tro na Co mis são po de rão exer -
cer a ati vi da de de me di a ção ou cor re ta gem de va lo -
res mo bi liá ri os fora da bol sa.

Art. 17. As bol sas de va lo res te rão au to no mia
ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al, ope ran do sob 
a su per vi são da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

Pa rá gra fo úni co. Às bol sas de va lo res in cum be,
como ór gãos au xi li a res da Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os, fis ca li zar os res pec ti vos mem bros e as ope -
ra ções ne las re a li za das.

Art. 18. Com pe te à Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os:

I – pro por ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal a
apro va ção de nor mas ge ra is so bre:

a) con di ções para ob ter au to ri za ção ou re gis tro
ne ces sá rio ao exer cí cio das ati vi da des in di ca das no
art. 16, e res pec ti vos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos;

b) con di ções de ido ne i da de, ca pa ci da de fi nan -
ce i ra e ha bi li ta ção téc ni ca a que de ve rão sa tis fa zer os 
ad mi nis tra do res de so ci e da des e os agen tes au tô no -
mos, no exer cí cio das ati vi da des men ci o na das na alí -
nea an te ri or;

c) con di ções de cons ti tu i ção e ex tin ção das bol -
sas de va lo res, for ma ju rí di ca, ór gãos de ad mi nis tra -
ção e seu pre en chi men to;

d) exer cí cio do po der dis ci pli nar pe las bol sas,
so bre os seus mem bros, im po si ção de pe nas e ca sos
de ex clu são;

e) nú me ro de so ci e da des cor re to ras, mem bros
da bol sa; re qui si tos ou con di ções de ad mis são quan -
to à ido ne i da de, ca pa ci da de fi nan ce i ra e ha bi li ta ção
téc ni ca dos seus ad mi nis tra do res; e re pre sen ta ção
no re cin to da bol sa;

f) ad mi nis tra ção das bol sas; emo lu men tos, co -
mis sões e qua is quer ou tros cus tos co bra dos pe las
bol sas ou seus mem bros, quan do for o caso;

g) con di ções de re a li za ção das ope ra ções a ter -
mo;

II – de fi nir:
a) as es pé ci es de ope ra ção au to ri za das na bol -

sa e no mer ca do de bal cão; mé to dos e prá ti cas que
de vem ser ob ser va dos no mer ca do; e res pon sa bi li da -
de dos in ter me diá ri os nas ope ra ções;
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b) a con fi gu ra ção de con di ções ar ti fi ci a is de de -
man da, ofer ta ou pre ço de va lo res mo bi liá ri os, ou de
ma ni pu la ção de pre ço; ope ra ções fra u du len tas e prá -
ti cas não eqüi ta ti vas na dis tri bu i ção ou in ter me di a ção 
de va lo res;

c) nor mas apli cá ve is ao re gis tro de ope ra ções a
ser man ti do pe las en ti da des do sis te ma de dis tri bu i -
ção (Art. 15)

CAPÍTULO IV
Da Ne go ci a ção no Mer ca do

SEÇÃO I
Emis são e Dis tri bu i ção

Art. 19. Ne nhu ma emis são pú bli ca de va lo res
mo bi liá ri os será dis tri bu í da no mer ca do sem pré vio
re gis tro na Co mis são.

§ 1º São atos de dis tri bu i ção, su je i tos à nor ma
des te ar ti go, a ven da, pro mes sa de ven da, ofer ta à
ven da ou subs cri ção, as sim como a ace i ta ção de pe -
di do de ven da ou subs cri ção de va lo res mo bi liá ri os,
quan do os pra ti quem a com pa nhia emis so ra, seus
fun da do res ou as pes so as a ela equi pa ra das.

§ 2º Equi pa ram-se à com pa nhia emis so ra para
os fins des te ar ti go:

I – o seu aci o nis ta con tro la dor e as pes so as por
ela con tro la das;

II – o co o bri ga do nos tí tu los;
III – as ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de ma is so ci e -

da des a que se re fe re o art. 15, in ci so I;
IV – quem quer que te nha subs cri to va lo res da

emis são, ou os te nha ad qui ri do à com pa nhia emis so -
ra, com o fim de os co lo car no mer ca do.

§ 3º Ca rac te ri zam a emis são pú bli ca:
I – a uti li za ção de lis tas ou bo le tins de ven da ou

subs cri ção, fo lhe tos, pros pec tos ou anún ci os des ti na -
dos ao pú bli co;

II – a pro cu ra de subs cri to res ou ad qui ren tes
para os tí tu los por meio de em pre ga dos, agen tes ou
cor re to res;

III – a ne go ci a ção fe i ta em loja, es cri tó rio ou es -
ta be le ci men to aber to ao pú bli co, ou com a uti li za ção
dos ser vi ços pú bli cos de co mu ni ca ção.

§ 4º A emis são pú bli ca só po de rá ser co lo ca da
no mer ca do atra vés do sis te ma pre vis to no art. 15,
po den do a Co mis são exi gir a par ti ci pa ção de ins ti tu i -
ção fi nan ce i ra.

§ 5º Com pe te à Co mis são ex pe dir nor mas para
a exe cu ção do dis pos to nes te ar ti go, po den do:

I – de fi nir ou tras si tu a ções que con fi gu rem emis -
são pú bli ca, para fins de re gis tro, as sim como os ca -

sos em que este po de rá ser dis pen sa do, ten do em
vis ta o in te res se do pú bli co in ves ti dor;

II – fi xar o pro ce di men to do re gis tro e es pe ci fi car 
as in for ma ções que de vam ins tru ir o seu pe di do, in -
clu si ve so bre:

a) a com pa nhia emis so ra, os em pre en di men tos
ou ati vi da des que ex plo ra ou pre ten de ex plo rar, sua
si tu a ção eco nô mi ca e fi nan ce i ra, ad mi nis tra ção e
prin ci pa is aci o nis tas;

b) as ca rac te rís ti cas da emis são e a apli ca ção a
ser dada aos re cur sos dela pro ve ni en tes; 

c) o ven de dor dos va lo res mo bi liá ri os, se for o
caso;

d) os par ti ci pan tes na dis tri bu i ção, sua re mu ne -
ra ção e seu re la ci o na men to com a com pa nhia emis -
so ra ou com o ven de dor.

§ 6º A Co mis são po de rá su bor di nar o re gis tro a
ca pi tal mí ni mo da com pa nhia emis so ra e a va lor mí ni -
mo da emis são, bem como a que se jam di vul ga das as 
in for ma ções que jul gar ne ces sá ri as para pro te ger os
in te res ses do pú bli co in ves ti dor.

§ 7º O pe di do de re gis tro será acom pa nha do
dos pros pec tos e ou tros do cu men tos qua is quer a se -
rem pu bli ca dos ou dis tri bu í dos, para ofer ta, anún cio
ou pro mo ção do lan ça men to.

Art. 20. A Co mis são man da rá sus pen der a emis -
são ou a dis tri bu i ção que se es te ja pro ces san do em
de sa cor do com o ar ti go an te ri or, par ti cu lar men te
quan do:

I – a emis são te nha sido jul ga da fra u du len ta ou
ile gal, ain da que após efe tu a do o re gis tro;

II – a ofer ta, o lan ça men to, a pro mo ção ou o
anún cio dos va lo res se es te ja fa zen do em con di -
ções di ver sas das cons tan tes do re gis tro, ou com
in for ma ções fal sas do lo sas ou subs tan ci al men te
im pre ci sas.

SEÇÃO II
Da Ne go ci a ção na Bol sa e no Mer ca do de Bal cão

Art. 21. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os man -
te rá, além do re gis tro de que tra ta o art. 19:

I – o re gis tro para ne go ci a ção na bol sa;
II – o re gis tro para ne go ci a ção no mer ca do de

bal cão.
§ 1º So men te os va lo res mo bi liá ri os emi ti dos

por com pa nhia re gis tra da nos ter mos des te ar ti go po -
dem ser ne go ci a dos na bol sa e no mer ca do de bal -
cão.

§ 2º O re gis tro do art. 19 im por ta re gis tro para o
mer ca do de bal cão, mas não para a bol sa.
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§ 3º o re gis tro para ne go ci a ção na bol sa vale
tam bém como re gis tro para o mer ca do de bal cão,
mas o se gun do não dis pen sa o pri me i ro.

§ 4º São ati vi da des do mer ca do de bal cão as re -
a li za das com a par ti ci pa ção das em pre sas ou pro fis -
si o na is in di ca dos no art. 15, in ci sos I, II e III, ou nos
seus es ta be le ci men tos, ex clu í das as ope ra ções efe -
tu a das em bol sa.

§ 5º Cada bol sa de va lo res po de rá es ta be le cer
re qui si tos pró pri os para que os va lo res se jam ad mi ti -
dos à ne go ci a ção no seu re cin to, me di an te pré via
apro va ção da Co mis são.

§ 6º Com pe te à Co mis são ex pe dir nor mas para
a exe cu ção do dis pos to nes te ar ti go, es pe ci fi can do:

I – ca sos em que os re gis tros po dem ser dis pen -
sa dos, re cu sa dos, sus pen sos ou can ce la dos; 

II – in for ma ções e do cu men tos que de vam ser
apre sen ta dos pela com pa nhia para a ob ten ção do re -
gis tro, e seu pro ce di men to.

CAPÍTULO V
Das Com pa nhi as Aber tas

Art. 22. Con si de ra-se aber ta a com pa nhia cu jos
va lo res mo bi liá ri os es te jam ad mi ti dos à ne go ci a ção
na bol sa ou no mer ca do de bal cão.

Pa rá gra fo úni co. Com pe te à Co mis são ex pe dir
nor mas apli cá ve is às com pa nhi as aber tas, so bre:

I – a na tu re za das in for ma ções que de vam di vul -
gar e a pe ri o di ci da de da di vul ga ção;

II – re la tó rio da ad mi nis tra ção e de mons tra ções
fi nan ce i ras;

III – a com pra de ações emi ti das pela pró pria
com pa nhia e a ali e na ção das ações em te sou ra ria;

IV – pa drões de con ta bi li da de; re la tó ri os e pa re -
ce res de au di to res in de pen den tes;

V – in for ma ções que de vam ser pres ta das por
ad mi nis tra do res e aci o nis tas con tro la do res, re la ti vas
à com pra, per mu ta ou ven da de ações emi ti das pela
com pa nhia e por so ci e da des con tro la das ou con tro la -
do ras;

VI – a di vul ga ção de de li be ra ções da as sem -
bléia ge ral e dos ór gãos de ad mi nis tra ção da com -
pa nhia, ou de fa tos re le van tes ocor ri dos nos seus
ne gó ci os, que pos sam in flu ir, de modo pon de rá vel,
na de ci são dos in ves ti do res do mer ca do, de ven der
ou com prar va lo res mo bi liá ri os emi ti dos pela com -
pa nhia;

VII – as de ma is ma té ri as pre vis tas em lei.

CAPÍTULO VI
Da Admi nis tra ção de Car te i ras e Cus tó dia de Va -

lo res Mo bi liá ri os

Art. 23. O exer cí cio pro fis si o nal da ad mi nis tra -
ção de car te i ras de va lo res mo bi liá ri os de ou tras pes -
so as está su je i to à au to ri za ção pré via da Co mis são.

§ 1º  O dis pos to nes te ar ti go se apli ca à ges tão
pro fis si o nal e re cur sos ou va lo res mo bi liá ri os en tre -
gues ao ad mi nis tra dor, com au to ri za ção para que
este com pre ou ven da va lo res mo bi liá ri os por con ta
do co mi ten te.

§ 2º  Com pe te à Co mis são es ta be le cer as nor -
mas a se rem ob ser va das pe los ad mi nis tra do res na
ges tão de car te i ras e sua re mu ne ra ção, ob ser va do o
dis pos to no art. 8º, in ci so IV.

Art. 24. Com pe te à Co mis são au to ri zar a ati vi da -
de de cus tó dia de va lo res mo bi liá ri os, cujo exer cí cio
será pri va ti vo das ins ti tu i ções fi nan ce i ras e das bol -
sas de va lo res.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se cus tó dia de va lo -
res mo bi liá ri os o de pó si to para guar da, re ce bi men to
de di vi den dos e bo ni fi ca ções, res ga te, amor ti za ção
ou re em bol so, e exer cí cio de di re i tos de subs cri ção,
sem que o de po si tá rio te nha po de res, sal vo au to ri za -
ção ex pres sa do de po si tan te em cada caso, para ali e -
nar os va lo res mo bi liá ri os de po si ta dos ou re a pli car as 
im por tân ci as re ce bi das.

Art. 25. Sal vo man da to ex pres so com pra zo não
su pe ri or a um ano, o ad mi nis tra dor de car te i ra e o de -
po si tá rio de va lo res mo bi liá ri os não po dem exer cer o
di re i to de voto que cou ber às ações sob sua ad mi nis -
tra ção ou cus tó dia.

CAPÍTULO VII
Dos Au di to res Inde pen den tes, Con sul to res e

Ana lis tas de Va lo res Mo bi liá ri os

Art. 26. So men te as em pre sas de au di to ria con -
tá bil ou au di to res con tá be is in de pen den tes, re gis tra -
dos na Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rão au -
di tar, para os efe i tos des ta lei, as de mons tra ções fi -
nan ce i ras de com pa nhi as aber tas e das ins ti tu i ções,
so ci e da des ou em pre sas que in te gram o sis te ma de
dis tri bu i ção e in ter me di a ção de va lo res mo bi liá ri os.

§ 1º  A Co mis são es ta be le ce rá as con di ções
para o re gis tro e o seu pro ce di men to, e de fi ni rá os ca -
sos em que po de rá ser re cu sa do, sus pen so ou can -
ce la do.

§ 2º  As em pre sas de au di to ria con tá bil ou au di -
to res con tá be is in de pen den tes res pon de rão, ci vil -
men te, pe los pre ju í zos que ca u sa rem a ter ce i ros em
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vir tu de de cul pa ou dolo no exer cí cio das fun ções pre -
vis tas nes te ar ti go.

Art. 27. A Co mis são po de rá fi xar nor mas so bre o 
exer cí cio das ati vi da des de con sul tor e ana lis ta de va -
lo res mo bi liá ri os.

CAPÍTULO VIII
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 28. O Ban co Cen tral do Bra sil, a Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os e a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral man te rão um sis te ma de in ter câm bio de in for -
ma ções, re la ti vas à fis ca li za ção que exer çam, nas
áre as de suas res pec ti vas com pe tên ci as, no mer ca do 
de va lo res mo bi liá ri os.

Art . 29. Enquan to não for ins ta la da a Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os, suas fun ções se rão exer ci das
pelo Ban co Cen tral do Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o -
nal re gu la men ta rá o dis pos to nes te ar ti go quan to ao
pra zo para ins ta la ção e as fun ções a se rem pro gres -
si va men te as su mi das pela Co mis são, à me di da que
se fo rem ins ta lan do os seus ser vi ços.

Art. 30. Os ser vi do res do Ban co Cen tral do Bra -
sil, que fo rem co lo ca dos à dis po si ção da Co mis são,
para o exer cí cio de fun ções téc ni cas ou de con fi an ça,
po de rão op tar pela per cep ção da re tri bu i ção, in clu si -
ve van ta gens, a que fa çam jus no ór gáo de ori gem.

Art. 31. Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 32. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra si lia, 7 de de zem bro de 1976; 155º da Inde -
pen dên cia e 88º da Re pú bli ca. – ERNESTO GEISEL;
João Pa u lo dos Reis Vel lo so; Má rio Hen ri que Si -
mon sen.

LEI Nº 9.457, DE 5 DE MAIO DE 1997

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 6.404,
de 15 de de zem bro de 1976, que dis põe
so bre as so ci e da des por ações e da Lei
nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976, que
dis põe so bre o mer ca do de va lo res mo bi -
liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os.

O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te 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 dis po si ti vos da Lei nº 6.404, de 15 de
de zem bro de 1976, aba i xo enu me ra dos, pas sam a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 16. .................................................
I – con ver si bi li da de em ações pre fe ren ci a is;
II – exi gên cia de na ci o na li da de bra si le i ra do aci -

o nis ta; ou
III – di re i to ce voto em se pa ra do para o pre en -

chi men to de de ter mi na dos car gos de ór gãos ad mi nis -
tra ti vos.

.........................................................................."
“Art. 17. As pre fe rên ci as ou van ta gens das

ações pre fe ren ci a is:
I – con sis tem, sal vo no caso de ações com di re i -

to a di vi den dos fi xos ou mí ni mos, cu mu la ti vos ou não,
no di re i to a di vi den dos no mí ni mo dez por cen to ma i o -
res do que os atri bu í dos às ações or di ná ri as;

II – sem pre ju í zo do dis pos to no in ci so an te ri or e
no que for com ele com pa tí vel, po dem con sis tir:

a) em pri o ri da de na dis tri bu i ção de di vi den dos;
b) em pri o ri da de no re em bol so do ca pi tal, com

prê mio ou sem ele;
c) na acu mu la ção das van ta gens aci ma enu me -

ra das.
.........................................................................."
“Art. 24. ..............................................................
IX – o nome do aci o nis ta;
X – o dé bi to do aci o nis ta e a épo ca e o lu gar de

seu pa ga men to, se a ação não es ti ver in te gra li za da;
XI – a data da emis são do cer ti fi ca do e as as si -

na tu ras de dois di re to res, ou do agen te emis sor de
cer ti fi ca dos (art. 27).

.........................................................................."
Art. 39. O pe nhor ou ca u ção de ações se cons ti -

tui pela aver ba ção do res pec ti vo ins tru men to no li vro
de Re gis tro de Ações No mi na ti vas.

.........................................................................."
“Art. 40. ..............................................................
II – se es cri tu ral, nos li vros da ins ti tu i ção fi nan -

ce i ra, que os ano ta rá no ex tra to da con ta de de pó si to
for ne ci da ao aci o nis ta.

.........................................................................."
“Art. 42. ..............................................................
§ 1º Sem pre que hou ver dis tri bu i ção de di vi den -

dos ou bo ni fi ca ção de ações e, em qual quer caso, ao
me nos uma vez por ano, a ins ti tu i ção fi nan ce i ra for ne -
ce rá à com pa nhia a lis ta dos de po si tan tes de ações
re ce bi das nos ter mos des te ar ti go, as sim como a ou -
an ti da de de ações de cada um.
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.........................................................................."
“Art. 43. A ins ti tu i ção fi nan ce i ra au to ri za da a fun -

ci o nar como agen te emis sor de cer ti fi ca dos (art. 27)
pode emi tir tí tu lo re pre sen ta ti vo das ações que re ce -
ber em de pó si to, do qual cons ta rão:

...........................................................................
§ 3º Os cer ti fi ca dos de de pó si to de ações se rão

no mi na ti vos, po den do ser man ti dos sob o sis te ma es -
cri tu ral.

.........................................................................."
“Art. 45. ..............................................................
§ 1º O es ta tu to pode es ta be le cer nor mas para a

de ter mi na ção do va lor de re em bol so, que, en tre tan to,
so men te po de rá ser in fe ri or ao va lor de pa tri mô nio lí -
qui do cons tan te do úl ti mo ba lan ço apro va do pela as -
sem bléia-geral, ob ser va do o dis pos to no § 2º, se es ti -
pu la do com base no va lor eco nô mi co da com pa nhia,
a ser apu ra do em ava li a ção (§§ 3º e 4º)

§ 2º ....................................................................
§ 3º Se o es ta tu to de ter mi nar a ava li a ção da

ação para efe i to de re em bol so, o va lor será o de ter mi -
na do por três pe ri tos ou em pre sa es pe ci a li za da, me -
di an te la u do que sa tis fa ça os re qui si tos do § 1º do art.
8º e com a res pon sa bi li da de pre vis ta no § 6º do mes -
mo ar ti go.

§ 4º Os pe ri tos ou em pre sa es pe ci a li za da se rão
in di ca dos em lis ta sêx tu pla ou trí pli ce, res pec ti va -
men te, pelo Con se lho de Admi nis tra ção ou, se não
hou ver, pela di re to ria, e es co lhi dos pela Assem -
bléia-Geral em de li be ra ção to ma da por ma i o ria ab so -
lu ta de vo tos, não se com pu tan do os vo tos em bran -
co, ca ben do a cada ação, in de pen den te men te de sua
es pé cie ou clas se, o di re i to a um voto.

§ 5º O va lor de re em bol so po de rá ser pago à
con ta de lu cros ou re ser vas, ex ce to a le gal, e nes se
caso as ações re em bol sa das fi ca rão em te sou ra ria.

§ 6º Se, no pra zo de cen to e vin te dias, a con tar
da pu bli ca ção da ata da as sem bléia, não fo rem subs -
ti tu í dos os aci o nis tas cu jas ações te nham sido re em -
bol sa das à con ta do ca pi tal so ci al, este con si de -
rar-se-á re du zi do no mon tan te cor res pon den te, cum -
prin do aos ór gãos da ad mi nis tra ção con vo car a as -
sem bléia-geral, den tro de cin co dias, para to mar co -
nhe ci men to da que la re du ção.

§ 7º Se so bre vi er a fa lên cia da so ci e da de, os
aci o nis tas dis si den tes, cre do res pelo re em bol so de
suas ações, se rão clas si fi ca dos como qui ro gra fá ri os
em qua dro se pa ra do, e os ra te i os que lhes cou be rem
se rão im pu ta dos no pa ga men to dos cré di tos cons ti tu -
í dos an te ri or men te à data da pu bli ca ção da ata da as -

sem bléia. As quan ti as as sim atri bu í das aos cré di tos
mais an ti gos não se de du zi rão dos cré di tos dos
ex-acionistas, que sub sis ti rão in te gral men te para se -
rem sa tis fe i tos pe los bens da mas sa, de po is de pa gos 
os pri me i ros.

§ 8º Se, quan do ocor rer a fa lên cia, já se hou ver
efe tu a do, à con ta do ca pi tal so ci al, o re em bol so dos
ex-acionistas, es tes não ti ve rem sido subs ti tu í dos, e a 
mas sa não bas tar para o pa ga men to dos cré di tos
mais an ti gos, ca be rá ação re vo ca tó ria para res ti tu i -
ção do re em bol so pago com re du ção do ca pi tal so ci -
al, até a con cor rên cia do que re ma nes cer des sa par te 
do pas si vo. A res ti tu i ção será ha vi da, na mes ma pro -
por ção, de to dos os aci o nis tas cu jas ações te nham
sido re em bol sa das."

“Art. 49 ...............................................................
VII – o nome do be ne fi ciá rio;
VIII – a data da emis são do cer ti fi ca do e as as si -

na tu ras de dois di re to res."
“Art. 50. As par tes be ne fi ciá ri as se rão no mi na ti -

vas e a elas se apli ca, no que cou ber, o dis pos to nas
se ções V a VII do Ca pí tu lo III.

§ 1º As par tes be ne fi ciá ri as se rão re gis tra das
em li vros pró pri os, man ti dos pela com pa nhia.

.........................................................................."
“Art. 63. As de bên tu res se rão no mi na ti vas, apli -

can do-se, no que cou ber, o dis pos to nas se ções V a
VII do Ca pí tu lo III.

Pa rá gra fo úni co. As de bên tu res po dem ser ob je -
to de de pó si to com emis são de cer ti fi ca do, nos ter -
mos do art. 43."

“Art. 64. ..............................................................
X – o nome do de ben tu ris ta;
XI – o nome do agen te fi du ciá rio dos de ben tu ris -

tas, se hou ver;
XII – a data da emis são do cer ti fi ca do e a as si -

na tu ra de dois di re to res da com pa nhia;
XIII – a au ten ti ca ção do agen te fi du ciá rio, se for

o caso."

“Se ção VIII
Cé du la de De bên tu res

Art. 72. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras au to ri za das
pelo Ban co Cen tral do Bra sil a efe tu ar esse tipo de
ope ra ção po de rão emi tir cé du las las tre a das em de -
bên tu res, com ga ran tia pró pria, que con fe ri rão a seus
ti tu la res di re i to de cré di to con tra o emi ten te, pelo va lor 
no mi nal e os ju ros nela es ti pu la dos.

§ 1º A cé du la será no mi na ti va, es cri tu ral ou não.
§ 2º.....................................................................
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c) a de no mi na ção Cé du la de De bên tu res; 
...........................................................................
g) a iden ti fi ca ção das de bên tu res-lastro, do seu

va lor e da ga ran tia cons ti tu í da;
...........................................................................
j) O nome do ti tu lar.“
“Art. 78. Os bô nus de subs cri ção te rão a for ma

no mi na ti va.
.........................................................................."
“Art. 79. ..............................................................
VI – o nome do ti tu lar;
VII – a data da emis são do cer ti fi ca do e as as si -

na tu ras de dois di re to res."
“Art. 100 .............................................................
I – o li vro de Re gis tro de Ações No mi na ti vas,

para ins cri ção, ano ta ção ou aver ba ção:
...........................................................................
c) das con ver sões de ações, de uma em ou tra

es pé cie ou clas se;
...........................................................................
IV – o li vro de Atas das Assem bléi as Ge ra is;
V – o li vro de Pre sen ça dos Aci o nis tas;
VI – os li vros de Atas das Re u niões do Con se lho 

de Admi nis tra ção, de Atas das Re u niões de Di re to ria;
VII – o li vro de Atas e Pa re ce res do Con se lho

Fis cal.
§ 1º A qual quer pes soa, des de que se des ti nem

a de fe sa de di re i tos e es cla re ci men to de si tu a ções de
in te res se pes so al ou dos aci o nis tas ou do mer ca do
de va lo res mo bi liá ri os, se rão da das cer ti dões dos as -
sen ta men tos cons tan tes dos li vros men ci o na dos nos
in ci sos I a III, e por elas a com pa nhia po de rá co brar o
cus to do ser vi ço, ca ben do, do in de fe ri men to do pe di -
do por par te da com pa nhia, re cur so à Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os.

§ 2º Nas com pa nhi as aber tas, os li vros re fe ri dos 
nos in ci sos I a III do ca put des te ar ti go po de rão ser
subs ti tu í dos, ob ser va das as nor mas ex pe di das pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, por re gis tros me ca -
ni za dos ou ele trô ni cos."

“Art. 101. O agen te emis sor de cer ti fi ca dos (art.
27) po de rá subs ti tu ir os li vros re fe ri dos nos in ci sos I a
III do art. 100 pela sua es cri tu ra ção e man ter, me di an -
te sis te mas ade qua dos, apro va dos pela Co mis são de 
Va lo res Mo bi liá ri os, os re gis tros de pro pri e da de das
ações, par tes be ne fi ciá ri as, de bên tu res e bô nus de
subs cri ção, de ven do uma vez por ano pre pa rar lis ta
dos seus ti tu la res, com o nú me ro dos tí tu los de cada
um, a qual será en ca der na da, au ten ti ca da no re gis tro
do co mér cio e ar qui va da na com pa nhia.

.........................................................................."
“Art. 104. A com pa nhia é res pon sá vel pe los pre -

ju í zos que ca u sar aos in te res sa dos por ví ci os ou ir re -
gu la ri da des ve ri fi ca das nos li vros de que tra tam os in -
ci sos I a III do art. 100.

.........................................................................."
“Art. 117 .............................................................
§ 1º  ...................................................................
h) subs cre ver ações, para os fins do dis pos to no 

art. 170, com a re a li za ção em bens es tra nhos ao ob je -
to so ci al da com pa nhia."

...........................................................................
“Art. 123 .............................................................
Pa rá gra fo úni co ..................................................
c) por aci o nis tas que re pre sen tem cin co por

cen to, no mí ni mo, do ca pi tal so ci al, quan do os ad mi -
nis tra do res não aten de rem, no pra zo de oito dias, a
pe di do de con vo ca ção que apre sen ta rem, de vi da -
men te fun da men ta do, com in di ca ção das ma té ri as a
se rem tra ta das;

d) por aci o nis tas que re pre sen tem cin co por
cen to, no mí ni mo, do ca pi tal vo tan te, ou cin co por
cen to, no mí ni mo, dos aci o nis tas sem di re i to a voto,
quan do os ad mi nis tra do res não aten de rem, no pra zo
de oito dias, a pe di do de con vo ca ção de as sem bléia
para ins ta la ção do con se lho fis cal."

“Art. 126 .............................................................
II – os ti tu la res de ações es cri tu ra is ou em cus tó -

dia nos ter mos do art. 41, além do do cu men to de
iden ti da de, exi bi rão, ou de po si ta rão na com pa nhia,
se o es ta tu to o exi gir, com pro van te ex pe di do pela ins -
ti tu i ção fi nan ce i ra de po si tá ria.

...........................................................................
§ 2º ....................................................................
c) ser di ri gi do a to dos os ti tu la res de ações cu jos 

en de re ços cons tem da com pa nhia.
§ 3º É fa cul ta do a qual quer aci o nis ta, de ten tor

de ações, com ou sem voto, que re pre sen te meio por
cen to, no mí ni mo, do ca pi tal so ci al, so li ci tar re la ção
de en de re ços dos aci o nis tas, para os fins pre vis tos no 
§ 1º, obe de ci dos sem pre os re qui si tos do pa rá gra fo
an te ri or.

.........................................................................."
“Art. 136. É ne ces sá ria a apro va ção de aci o nis -

tas que re pre sen tem me ta de, no mí ni mo, das ações
com di re i to a voto, se ma i or quo rum não for exi gi do
pelo es ta tu to da com pa nhia cu jas ações não es te jam
ad mi ti das à ne go ci a ção em bol sa ou no mer ca do de
bal cão, para de li be ra ção so bre:
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I – cri a ção de ações pre fe ren ci a is ou au men to
de clas ses exis ten tes, sem guar dar pro por ção com as 
de ma is es pé ci es e clas ses, sal vo se já pre vis tos ou
au to ri za dos pelo es ta tu to;

II – al te ra ção nas pre fe rên ci as, van ta gens e
con di ções de res ga te ou amor ti za ção de uma ou mais 
clas ses de ações pre fe ren ci a is, ou cri a ção de nova
clas se mais fa vo re ci da;

III – re du ção do di vi den do obri ga tó rio;
IV – fu são da com pa nhia, ou sua in cor po ra ção

em ou tra;
V – par ti ci pa ção em gru po de so ci e da des (art.

265);
VI – mu dan ça do ob je to da com pa nhia;
VII – ces sa ção do es ta do de li qui da ção da com -

pa nhia;
VIII – cri a ção de par tes be ne fi ciá ri as;
IX – ci são da com pa nhia;
X – dis so lu ção da com pa nhia.
§ 1º Nos ca sos dos in ci sos I e II, a efi cá cia da

de li be ra ção de pen de de pré via apro va ção ou da ra ti fi -
ca ção, em pra zo im pror ro gá vel de um ano, por ti tu la -
res de mais da me ta de de cada clas se de ações pre -
fe ren ci a is pre ju di ca das, re u ni dos em as sem bléia es -
pe ci al con vo ca da pe los ad mi nis tra do res e ins ta la da
com as for ma li da des des ta lei.

...................... .....................................................
§ 4º De ve rá cons tar da ata da as sem bléia ge ral

que de li be rar so bre as ma té ri as dos in ci sos I e II, se
não hou ver pré via apro va ção, que a de li be ra ção só
terá efi cá cia após a sua ra ti fi ca ção pela as sem bléia
es pe ci al pre vis ta no § 1º."

“Art. 137. A apro va ção das ma té ri as pre vis tas
nos in ci sos I a VI do art. 136 dá ao aci o nis ta dis si den -
te di re i to de re ti rar-se da com pa nhia, me di an te re em -
bol so do va lor das suas ações (art. 45), ob ser va das
as se guin tes nor mas:

I – nos ca sos dos in ci sos I e II do art. 136, so -
men te terá di re i to de re ti ra da o ti tu lar de ações de es -
pé cie ou clas se pre ju di ca das;

II – nos ca sos dos in ci sos IV e V, so men te terá
di re i to de re ti ra da o ti tu lar de ações:

a) que não in te grem ín di ces ge ra is re pre sen ta ti -
vos de car te i ra de ações ad mi ti dos à ne go ci a ção em
bol sas de fu tu ros; e

b) de com pa nhi as aber tas das qua is se en con -
tram em cir cu la ção no mer ca do me nos da me ta de do
to tal das ações por ela emi ti das, en ten den do-se por
ações em cir cu la ção no mer ca do to das as ações da

com pa nhia me nos as de pro pri e da de do aci o nis ta
con tro la dor;

III – o re em bol so da ação deve ser re cla ma do à
com pa nhia no pra zo de trin ta dias con ta dos da pu bli -
ca ção da ata da as sem bléia ge ral;

IV – o pra zo para o dis si den te de de li be ra ção de
as sem bléia es pe ci al (art. 136, § 1º) será con ta do da
pu bli ca ção da res pec ti va ata;

V – o pa ga men to do re em bol so so men te po de rá 
ser exi gi do após a ob ser vân cia do dis pos to no § 3º e,
se for o caso, da ra ti fi ca ção da de li be ra ção pela as -
sem bléia ge ral.

§ 1º O aci o nis ta dis si den te de de li be ra ção da
as sem bléia, in clu si ve o ti tu lar de ações pre fe ren ci a is
sem di re i to de voto, po de rá exer cer o di re i to de re em -
bol so das ações de que, com pro va da men te, era ti tu -
lar na data da pri me i ra pu bli ca ção do edi tal de con vo -
ca ção da as sem bléia, ou na data da co mu ni ca ção do
fato re le van te ob je to da de li be ra ção, se an te ri or.

§ 2º O di re i to de re em bol so po de rá ser exer ci do
no pra zo pre vis to no in ci so III do ca put des te ar ti go,
ain da que o ti tu lar das ações te nha-se abs ti do de vo -
tar con tra a de li be ra ção ou não te nha com pa re ci do à
re u nião.

§ 3º Nos dez dias sub se qüen tes ao tér mi no do
pra zo de que tra ta o in ci so III do ca put des te ar ti go,
con ta do da pu bli ca ção da ata da as sem bléia ge ral ou
da as sem bléia es pe ci al que ra ti fi car a de li be ra ção, é
fa cul ta do aos ór gãos da ad mi nis tra ção con vo car a as -
sem bléia ge ral para re con si de rar ou ra ti fi car a de li be -
ra ção, se en ten de rem que o pa ga men to do pre ço do
re em bol so das ações aos aci o nis tas dis si den tes que
exer ce ram o di re i to de re ti ra da porá em ris co a es ta bi -
li da de fi nan ce i ra da em pre sa.

§ 4º De ca i rá do di re i to de re ti ra da o aci o nis ta
que não o exer cer no pra zo fi xa do."

“Art. 152. A as sem bléia ge ral fi xa rá o mon tan te
glo bal ou in di vi du al da re mu ne ra ção dos ad mi nis tra -
do res, in clu si ve be ne fí ci os de qual quer na tu re za e
ver bas de re pre sen ta ção, ten do em con ta suas res -
pon sa bi li da des, o tem po de di ca do às suas fun ções,
sua com pe tên cia e re pu ta ção pro fis si o nal e o va lor
dos seus ser vi ços no mer ca do.

.........................................................................."
“Art. 162. ............................................................
§ 3º A re mu ne ra ção dos mem bros do con se lho

fis cal, além do re em bol so, obri ga tó rio, das des pe sas
de lo co mo ção e es ta da ne ces sá ri as ao de sem pe nho
da fun ção, será fi xa da pela as sem bléia ge ral que os
ele ger, e não po de rá ser in fe ri or, para cada mem bro
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em exer cí cio, a dez por cen to da que, em mé dia, for
atri bu í da a cada di re tor, não com pu ta dos be ne fí ci os,
ver bas de re pre sen ta ção e par ti ci pa ção nos lu cros."

“Art. 163. ............................................................
§ 4º Se a com pa nhia ti ver au di to res in de pen -

den tes, o con se lho fis cal, a pe di do de qual quer de
seus mem bros, po de rá so li ci tar-lhes es cla re ci men tos 
ou in for ma ções, e a apu ra ção de fa tos es pe cí fi cos.

...........................................................................
§ 8º O con se lho fis cal po de rá, para apu rar fato

cujo es cla re ci men to seja ne ces sá rio ao de sem pe nho
de suas fun ções, for mu lar, com jus ti fi ca ti va, ques tões
a se rem res pon di das por pe ri to e so li ci tar à di re to ria
que in di que, para esse fim, no pra zo má xi mo de trin ta
dias, três pe ri tos, que po dem ser pes so as fí si cas ou
ju rí di cas, de no tó rio co nhe ci men to na área em ques -
tão, en tre os qua is o con se lho fis cal es co lhe rá um, cu -
jos ho no rá ri os se rão pa gos pela com pa nhia."

“Art. 170. ............................................................
§ 1º O pre ço de emis são de ve rá ser fi xa do, sem

di lu i ção in jus ti fi ca da da par ti ci pa ção dos an ti gos aci o -
nis tas, ain da que te nham di re i to de pre fe rên cia para
subs cre vê-las, ten do em vis ta, al ter na ti va ou con jun -
ta men te:

I – a pers pec ti va de ren ta bi li da de da com pa nhia;
II – o va lor do pa tri mô nio lí qui do da ação;
III – a co ta ção de suas ações em Bol sa de Va lo -

res ou no mer ca do de bal cão or ga ni za do, ad mi ti do
ágio ou de sá gio em fun ção das con di ções do mer ca -
do.

...........................................................................
§ 7º A pro pos ta de au men to do ca pi tal de ve rá

es cla re cer qual o cri té rio ado ta do nos ter mos do § 1º
des te ar ti go, jus ti fi can do por me no ri za da men te os as -
pec tos eco nô mi cos que de ter mi na ram a sua es co -
lha."

“Art. 176. ............................................................
§ 6º A com pa nhia fe cha da, com pa tri mô nio lí qui -

do, na data do ba lan ço, não su pe ri or a
R$1.000.000,00 (um mi lhão de re a is) não será obri -
ga da à ela bo ra ção e pu bli ca ção da de mons tra ção
das ori gens e apli ca ções de re cur sos."

“Art. 206. ............................................................
I – .......................................................................
c) por de li be ra ção da as sem bléia ge ral (art. 136, X); 
...........................................................................
Art. 223...............................................................
§ 3º Se a in cor po ra ção, fu são ou ci são en vol ve -

rem com pa nhia aber ta, as so ci e da des que a su ce de -
rem se rão tam bém aber tas, de ven do ob ter o res pec ti -

vo re gis tro e, se for o caso, pro mo ver a ad mis são de
ne go ci a ção das no vas ações no mer ca do se cun dá rio, 
no pra zo má xi mo de cen to e vin te dias, con ta dos da
data da as sem bléia ge ral que apro vou a ope ra ção,
ob ser van do as nor mas per ti nen tes ba i xa das pela Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

§ 4º O des cum pri men to do pre vis to no pa rá gra fo 
an te ri or dará ao aci o nis ta di re i to de re ti rar-se da com -
pa nhia, me di an te re em bol so do va lor das suas ações
(art. 45), nos trin ta dias se guin tes ao tér mi no do pra zo 
nele re fe ri do, ob ser va do o dis pos to nos §§ 1º e 4º do
art. 137."

“Art. 229 .............................................................
§ 5º As ações in te gra li za das com par ce las de

pa tri mô nio da com pa nhia cin di da se rão atri bu í das a
seus ti tu la res, em subs ti tu i ção às ex tin tas, na pro por -
ção das que pos su íam; a atri bu i ção em pro por ção di -
fe ren te re quer apro va ção de to dos os ti tu la res, in clu -
si ve das ações sem di re i to a voto."

“Art. 230. Nos ca sos de in cor po ra ção ou fu são, o 
pra zo para exer cí cio do di re i to de re ti ra da, pre vis to no
art. 137, in ci so II, será con ta do a par tir da pu bli ca ção
da ata que apro var o pro to co lo ou jus ti fi ca ção, mas o
pa ga men to do pre ço de re em bol so so men te será de -
vi do se a ope ra ção vier a efe ti var-se.”

”Art. 250 .............................................................
§ 1º A par ti ci pa ção dos aci o nis tas não con tro la -

do res no pa tri mô nio lí qui do e no lu cro do exer cí cio
será des ta ca da, res pec ti va men te, no ba lan ço pa tri -
mo ni al e na de mons tra ção do re sul ta do do exer cí cio.

“Art. 252 .............................................................
§ 1º A as sem bléia-geral da com pa nhia in cor po -

ra do ra, se apro var a ope ra ção, de ve rá au to ri zar o au -
men to do ca pi tal, a ser re a li za do com as ações a se -
rem in cor po ra das e no me ar os pe ri tos que as ava li a -
rão; os aci o nis tas não te rão di re i to de pre fe rên cia
para subs cre ver o au men to de ca pi tal, mas os dis si -
den tes po de rão re ti rar-se da com pa nhia, ob ser va do o 
dis pos to no art. 137, II me di an te o re em bol so do va lor
de suas ações, nos ter mos do art. 230.

§ 2º A as sem bléia-geral da com pa nhia cu jas
ações hou ve rem de ser in cor po ra das so men te po de -
rá apro var a ope ra ção pelo voto de me ta de, no mí ni -
mo, das ações com di re i to a voto, e se a apro var, au to -
ri za rá a di re to ria a subs cre ver o au men to do ca pi tal
da in cor po ra do ra, por con ta dos seus aci o nis tas; os
dis si den tes da de li be ra ção te rão di re i to de re ti rar-se
da com pa nhia. ob ser va do o dis pos to no art. 137, II,
me di an te o re em bol so do va lor de suas ações, nos
ter mos do art. 230.

.........................................................................."
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“Art. 255. A ali e na ção do con tro le de com pa nhia
aber ta que de pen da de au to ri za ção do go ver no para
fun ci o nar está su je i ta à pré via au to ri za ção do ór gão
com pe ten te para apro var a al te ra ção do seu es ta tu to.”

“Art. 256 .............................................................
II .........................................................................
a) co ta ção mé dia das ações em bol sa ou no

mer ca do de bal cão or ga ni za do du ran te os no ven ta
dias an te ri o res à data da con tra ta ção;

...........................................................................
§ 1º A pro pos ta ou o con tra to de com pra, acom -

pa nha do de la u do de ava li a ção, ob ser va do o dis pos to 
no art. 8º, §§ 1º e 6º, será sub me ti do à pré via au to ri -
za ção da as sem bléia-geral, ou à sua ra ti fi ca ção, sob
pena de res pon sa bi li da de dos ad mi nis tra do res, ins -
tru í do com to dos os ele men tos ne ces sá ri os á de li be -
ra ção.

§ 2º Se o pre ço da aqui si ção ul tra pas sar uma
vez e meia o ma i or, dos três va lo res de que tra ta o in -
ci so, II do ca put, o aci o nis ta dis si den te da de li be ra -
ção da as sem bléia que a apro var terá o di re i to de re ti -
rar-se da com pa nhia me di an te re em bol so do va lor de
suas ações, nos ter mos do art. 137, ob ser va do o dis -
pos to em seu in ci so II."

“Art. 264. Na in cor po ra ção, pela con tro la do ra,
de com pa nhia con tro la da, a jus ti fi ca ção, apre sen ta da 
á as sem bléia-geral da con tro la da, de ve rá con ter,
além das in for ma ções pre vis tas nos arts. 224 e 225, o
cál cu lo das re la ções de subs ti tu i ção das ações dos
aci o nis tas não con tro la do res da con tro la da com base
no va lor do pa tri mô nio lí qui do das ações da con tro la -
do ra e da con tro la da, ava li a dos os dois pa tri mô ni os
se gun do os mes mos cri té ri os e na mes ma data, a
pre ços de mer ca do.

...........................................................................
§ 3º Se as re la ções de subs ti tu i ção das ações

dos aci o nis tas não con tro la do res pre vis tas no pro to -
co lo da in cor po ra ção, fo rem me nos van ta jo sas que as 
re sul tan tes da com pa ra ção pre vis ta nes te ar ti go, os
aci o nis tas dis si den tes da de li be ra ção da as sem -
bléia-geral da con tro la da que apro var a ope ra ção, ob -
ser va do o dis pos to nos arts. 137, II, e 230, po de rão
op tar en tre o va lor de re em bol so fi xa do nos ter mos do 
art. 45 e o va lor do pa tri mô nio lí qui do a pre ços de
mer ca do.

........................................................................."
“Art. 270. A con ven ção de gru po deve ser apro -

va da com ob ser vân cia das nor mas para al te ra ção do
con tra to so ci al ou do es ta tu to (art. 136, V).

........................................................................."

“Art. 283. A as sem bléia-geral não pode, sem
o con sen ti men to dos di re to res ou ge ren tes, mu dar 
o ob je to es sen ci al da so ci e da de, pror ro gar-lhe o
pra zo de du ra ção, au men tar ou di mi nu ir o ca pi tal
so ci al, emi tir de bên tu res ou cri ar pa nes be ne fi ciá -
ri as nem apro var a par ti ci pa ção em gru po de so ci -
e da de.”

“Art. 289. As pu bli ca ções or de na das pela
pre sen te lei se rão fe i tas no ór gão ofi ci al da União
ou do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral, con for me o
lu gar em que es te ja si tu a da a sede da com pa nhia, 
e em ou tro jor nal de gran de cir cu la ção edi ta do na
lo ca li da de em que está si tu a da a sede da com pa -
nhia.

§ 1º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rá
de ter mi nar que as pu bli ca ções or de na das por esta lei 
se jam fe i tas, tam bém, em jor nal de gran de cir cu la ção
nas lo ca li da des em que os va lo res mo bi liá ri os da
com pa nhia se jam ne go ci a dos em bol sa ou em mer -
ca do de bal cão, ou dis se mi na das por al gum ou tro
meio que as se gu re sua am pla di vul ga ção e ime di a to
aces so às in for ma ções.

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

§ 6º As pu bli ca ções do ba lan ço e da de mons -
tra ção de lu cros e per das po de rão ser fe i tas ado -
tan do-se como ex pres são mo ne tá ria o mi lhar de
re a is."

“Art. 294. A com pa nhia fe cha da que ti ver me nos
de vin te aci o nis tas po de rá:

........................................................................."
Art. 2º Os arts. 9º, 11, 15, 17, 21 e 22 da Lei nº

6.385, de 7 de de zem bro de 1976, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 9º ................................................................
V – apu rar, me di an te in qué ri to ad mi nis tra ti vo,

atos ile ga is e prá ti cas não equi ta ti vas de ad mi nis tra -
do res, mem bros do con se lho fis cal e aci o nis tas de
com pa nhi as aber tas, dos in ter me diá ri os e dos de ma -
is par ti ci pan tes do mer ca do;

.........................................................................."
“Art. 11 ...............................................................
III – sus pen são do exer cí cio do car go de ad mi -

nis tra dor ou de con se lhe i ro fis cal de com pa nhia aber -
ta, de en ti da de do sis te ma de dis tri bu i ção ou de ou -
tras en ti da des que de pen dam de au to ri za ção ou re -
gis tro na Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os;

IV – ina bi li ta ção tem po rá ria, até o má xi mo de
vin te anos, para o exer cí cio dos car gos re fe ri dos no
in ci so an te ri or;

...........................................................................
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VI – cas sa ção de au to ri za ção ou re gis tro, para o 
exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta lei;

VII – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de vin -
te anos, de pra ti car de ter mi na das ati vi da des ou ope -
ra ções, para os in te gran tes do sis te ma de dis tri bu i ção 
ou de ou tras en ti da des que de pen dam de au to ri za ção 
ou re gis tro na Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os;

VIII – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de dez 
anos, de atu ar, di re ta ou in di re ta men te, em uma ou
mais mo da li da des de ope ra ção no mer ca do de va lo -
res mo bi liá ri os.

§ 1º.....................................................................
I – R$500.000,00 (qui nhen tos mil re a is);
II – cin qüen ta por cen to do va lor da emis são ou

ope ra ção ir re gu lar; ou
III – três ve zes o mon tan te da van ta gem eco nô -

mi ca ob ti da ou da per da evi ta da em de cor rên cia do ilí -
ci to.

§ 2º Nos ca sos de re in ci dên cia se rão apli ca -
das, al ter na ti va men te, mul ta nos ter mos do pa rá -
gra fo an te ri or, até o tri plo dos va lo res fi xa dos, ou
pe na li da de pre vis ta nos in ci sos III a VIII do ca put
des te ar ti go.

§ 3º Res sal va do o dis pos to no pa rá gra fo an te -
ri or, as pe na li da des pre vis tas nos in ci sos III a VIII do 
ca put des te ar ti go so men te se rão apli ca das nos ca -
sos de in fra ção gra ve, as sim de fi ni das em nor mas
da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

§ 4º As pe na li da des so men te se rão im pos tas
com ob ser vân cia do pro ce di men to pre vis to no § 2º
do art. 9º des ta lei, ca ben do re cur so para o Con se -
lho de Re cur sos do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

§ 5º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os po de rá 
sus pen der, em qual quer fase, o pro ce di men to ad mi -
nis tra ti vo, se o in di ci a do ou acu sa do as si nar ter mo
de com pro mis so, obri gan do-se a:

I – ces sar a prá ti ca de ati vi da des ou atos con -
si de ra dos ilí ci tos pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá -
ri os; e

II – cor ri gir as ir re gu la ri da des apon ta das, in clu -
si ve in de ni zan do os pre ju í zos.

§ 6º O com pro mis so a que se re fe re o pa rá gra -
fo an te ri or não im por ta rá con fis são quan to à ma té ria 
de fato, nem re co nhe ci men to de ili ci tu de da con du ta
ana li sa da.

§ 7º O ter mo de com pro mis so de ve rá ser pu bli -
ca do no Diá rio Ofi ci al da União, dis cri mi nan do o
pra zo para cum pri men to das obri ga ções even tu al -
men te as su mi das, e o seu ina dim ple men to ca rac te -

ri za rá cri me de de so be diên cia, pre vis to no art. 330
do Có di go Pe nal.

§ 8º Não cum pri das as obri ga ções no pra zo, a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os dará con ti nu i da de
ao pro ce di men to ad mi nis tra ti vo an te ri or men te sus -
pen so, para a apli ca ção das pe na li da des ca bí ve is.

§ 9º Se rão con si de ra dos, na apli ca ção de pe -
na li da des pre vis tas na lei, o ar re pen di men to efi caz e 
o ar re pen di men to pos te ri or ou a cir cuns tân cia de
qual quer pes soa, es pon ta ne a men te, con fes sar ilí ci to 
ou pres tar in for ma ções re la ti vas á sua ma te ri a li da -
de.

§ 10. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os re gu la -
men ta rá a apli ca ção do dis pos to nos §§ 5º a 9º des te
ar ti go aos pro ce di men tos con du zi dos pe las Bol sas
de Va lo res e en ti da des do mer ca do de bal cão or ga ni -
za do.

§ 11. A mul ta co mi na da pela ine xe cu ção de or -
dem da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, nos ter -
mos do in ci so II do ca put do art. 9º e do in ci so IV de 
seu § 1º, não ex ce de rá a R$5.000.00 (cin co mil re a -
is) por dia de atra so no seu cum pri men to e sua apli -
ca ção in de pen de do in qué ri to ad mi nis tra ti vo pre vis to 
no in ci so V do ca put do mes mo ar ti go.

§ 12. Da de ci são que apli car a mul ta pre vis ta
no pa rá gra fo an te ri or ca be rá re cur so vo lun tá rio, no
pra zo de dez dias, ao Co le gi a do da Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os, sem efe i to sus pen si vo."

“Art. 15 ...............................................................

V – en ti da des de mer ca do de bal cão or ga ni za -
do."

“Art. 17. As Bol sas de Va lo res e as en ti da des
de mer ca do de bal cão or ga ni za do te rão au to no mia
ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al, ope ran do
sob a su per vi são da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os.

Pa rá gra fo úni co. Ás Bol sas de Va lo res e ás en -
ti da des de mer ca do de bal cão or ga ni za do in cum be,
como ór gãos au xi li a res da Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os, fis ca li zar os res pec ti vos mem bros e as ope -
ra ções ne las re a li za das."

“Art. 21 ...............................................................

II – o re gis tro para ne go ci a ção no mer ca do de
bal cão, or ga ni za do ou não.

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

§ 2º O re gis tro do art. 19 im por ta re gis tro para
o mer ca do de bal cão, mas não para a bol sa ou en ti -
da de de mer ca do de bal cão or ga ni za do.
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§ 3º São ati vi da des do mer ca do de bal cão não
or ga ni za do as re a li za das com a par ti ci pa ção das
em pre sas ou pro fis si o na is in di ca dos no art. 15, in ci -
sos I, II e III, ou nos seus es ta be le ci men tos, ex clu í -
das as ope ra ções efe tu a das em bol sas ou em sis te -
mas ad mi nis tra dos por en ti da des de bal cão or ga ni -
za do.

§ 4º Cada Bol sa de Va lo res ou en ti da de de
mer ca do de bal cão or ga ni za do po de rá es ta be le cer
re qui si tos pró pri os para que os va lo res se jam ad mi -
ti dos á ne go ci a ção no seu re cin to ou sis te ma, me di -
an te pré via apro va ção da Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os.

§ 5º o mer ca do de bal cão or ga ni za do será ad -
mi nis tra do por en ti da des cujo fun ci o na men to de pen -
de rá de au to ri za ção da Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os, que ex pe di rá nor mas ge ra is so bre:

I – con di ções de cons ti tu i ção e ex tin ção, for ma
ju rí di ca, ór gãos de ad mi nis tra ção e seu pre en chi -
men to;

II – exer cí cio do po der dis ci pli nar pe las en ti da -
des, so bre os seus par ti ci pan tes ou mem bros, im po -
si ção de pe nas e ca sos de ex clu são;

III – re qui si tos ou con di ções de ad mis são
quan to à ido ne i da de, ca pa ci da de fi nan ce i ra e ha bi li -
ta ção téc ni ca dos ad mi nis tra do res e re pre sen tan tes
das so ci e da des par ti ci pan tes ou mem bros;

IV – ad mi nis tra ção das en ti da des, emo lu men -
tos, co mis sões e qua is quer ou tros cus tos co bra dos
pe las en ti da des ou seus par ti ci pan tes ou mem bros,
quan do for oca so.

§ 6º.....................................................................

III – ca sos em que os va lo res mo bi liá ri os po de -
rão ser ne go ci a dos si mul ta ne a men te nos mer ca dos
de bol sa e de bal cão, or ga ni za do ou não."

“Art. 22 ...............................................................

Pa rá gra fo úni co..................................................

VII – a re a li za ção, pe las com pa nhi as aber tas
com ações ad mi ti das à ne go ci a ção em bol sa ou no
mer ca do de bal cão or ga ni za do, de re u niões anu a is
com seus aci o nis tas e agen tes do mer ca do de va lo -
res mo bi liá ri os, no lo cal de ma i or ne go ci a ção dos tí -
tu los da com pa nhia no ano an te ri or, para a di vul ga -
ção de in for ma ções quan to á res pec ti va si tu a ção
eco nô mi co-financeira, pro je ções de re sul ta dos e
res pos ta aos es cla re ci men tos que lhes fo rem so li ci -
ta dos;

VIII – as de ma is ma té ri as pre vis tas em lei."

Art. 3º Fica in clu í do na Lei nº 6.385, de 7 de
de zem bro de 1976, o se guin te art. 33, re nu me ran -
do-se os de ma is:

“Art. 33. Pres cre vem em oito anos as in fra ções
das nor mas le ga is cujo cum pri men to in cum ba à Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os fis ca li zar, ocor ri das
no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os, no âm bi to de
sua com pe tên cia, con ta do esse pra zo da prá ti ca do
ilí ci to ou, no caso de in fra ção per ma nen te ou con ti -
nu a da, do dia em que ti ver ces sa do.

§ 1º Apli ca-se a pres cri ção a todo in qué ri to pa -
ra li sa do por mais de qua tro anos, pen den te de des -
pa cho ou jul ga men to, de ven do ser ar qui va do de ofí -
cio ou a re que ri men to da par te in te res sa da, sem
pre ju í zo de se rem apu ra das as res pon sa bi li da des
pela pa ra li sa ção, se for o caso.

§ 2º A pres cri ção in ter rom pe-se:

I – pela no ti fi ca ção do in di ci a do;

II – por qual quer ato ine quí vo co que im por te
apu ra ção da ir re gu la ri da de;

III – pela de ci são con de na tó ria re cor rí vel, de
qual quer ór gão jul ga dor da Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os;

IV – pela as si na tu ra do ter mo de com pro mis so, 
como pre vis to no § 5º do art. 11 des ta lei.

§ 3º Não cor re rá a pres cri ção quan do o in di ci a -
do ou acu sa do en con trar-se em lu gar in cer to ou não 
sa bi do.

§ 4º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, o pro ces -
so cor re rá con tra os de ma is acu sa dos, des mem bran -
do-se o mes mo em re la ção ao acu sa do re vel."

Art. 4º Para os in qué ri tos ad mi nis tra ti vos pen -
den tes ou fa tos já ocor ri dos, os pra zos de pres cri ção
pre vis tos no art. 33 da Lei nº 6.385, de 7 de de zem bro
de 1976, co me ça rão a flu ir a par tir da data de vi gên cia 
des ta lei.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a
sua pu bli ca ção, apli can do-se, to da via, ime di a ta men -
te, a par tir des ta data, às com pa nhi as que vi e rem a se 
cons ti tu ir.

Art. 6º Re vo gam-se a Lei nº 7.958, de 20 de de -
zem bro de 1989, o art. 254 e os §§ 1º e 2º do art. 255
da Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, e as de -
ma is dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 5 de maio de 1977; 176º da Inde pen -
dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
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DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRODE 1940

Có di go Pe nal

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

Art. 321 – Pa tro ci nar, di re ta ou in di re ta men te,
in te res se pri va do pe ran te a ad mi nis tra ção pú bli ca,
va len do-se da qua li da de de fun ci o ná rio:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) me ses,
ou mul ta.

Pa rá gra fo úni co – Se o in te res se é ile gí ti mo:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a l (um)
ano, além da mul ta.

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 60, de 2001, que aca -
ba de ser lido, tra mi ta rá 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 rá 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) – O Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 22, que aca ba de ser lido,
terá tra mi ta ção com pra zo de ter mi na do de qua ren ta
e cin co dias, nos ter mos do art. 64, §1º, da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 375 do Re gi -
men to Inter no. 

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos So ci a -
is, onde so men te po de rá re ce ber emen das pelo
pra zo úni co de cin co dias úte is, de acor do com os
arts. 122, II, b, com bi na do com o art. 375, I, do
Re gi men to Inter no, fin do o qual, sen do apre sen ta -
das emen das, as mes mas de ve rão ser en ca mi -
nha das à Se cre ta ria-Geral da Mesa, a fim de se -
rem pu bli ca das no Diá rio do Se na do Fe de ral e
em avul sos para se rem dis tri bu í dos aos Srs. Se na -
do res, na for ma re gi men tal.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 do art. 255, I, b, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao Pro je to de Re so lu ção nº 11, de 2001, de au to ria do 
Se na dor Mo re i ra Men des, que al te ra o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e a Re so lu ção nº 20, de
1993, que tra ta do Có di go de Éti ca e De co ro Par la -
men tar, es ta be le cen do nor mas so bre o re ce bi men to
de in for ma ções re ser va das pelo Se na do Fe de ral.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.

A ma té ria, ane xa da ao Pro je to de Re so lu ção nº
81, de 1999, nos ter mos do Re que ri men to nº 472, de
1999, vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia e à Co mis são Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Ofí cio nº 431/2001, de 16 do cor ren -
te, do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, en ca mi -
nhan do, a fim de ser pro mul ga do, o De cre to Le gis la ti -
vo que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao
quar to tri mes tre de 1998.(De cre to Le gis la ti vo nº 95,
de 1998 (nº 712/98, na que la Casa).
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A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -
ri as à pro mul ga ção da ma té ria.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – 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, pela or dem, ao Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, nos
ter mos do Re gi men to, re que i ro a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ur gen te na pror ro ga ção do
Expe di en te.

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

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço para ser ins cri to, opor tu na men te, em se gun do
lu gar. 

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço
para ser ins cri to em ter ce i ro lu gar.

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

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção 
de Li de ran ça. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung para uma co -
mu ni ca ção de Li de ran ça, na for ma do art. 14 do Re gi -
men to Inter no. 

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para uma co mu ni ca ção de Li de ran ça. Sem re vi são do 
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a edi -
ção des ta se ma na da re vis ta Veja traz uma re por ta -
gem que, na mi nha opi nião, é uma ver da de i ra me tra -
lha do ra gi ra tó ria, ta ma nha a quan ti da de de nú me ros
ne ga ti vos so bre os efe i tos das ações que a hu ma ni -
da de vem pra ti can do, vo lun tá ria e in vo lun ta ri a men te,

para de pre ci ar as con di ções de vida do nos so Pla ne -
ta. 

Diz a re vis ta que se des pe jam, anu al men te, trin -
ta bi lhões de to ne la das de lixo na na tu re za; que a fal ta 
de água já atin ge 1,2 bi lhão de pes so as em todo o
pla ne ta, e que o Bra sil, qua se uma vi tri ne da des tru i -
ção to ca da pelo ho mem, já per deu 93% da Mata
Atlân ti ca, 50% do Cer ra do e 15% da Flo res ta Ama zô -
ni ca.

Afir ma, ain da, que a tem pe ra tu ra da Ter ra está
su bin do por con ta da con cen tra ção de ga ses na at -
mos fe ra e que po de rá au men tar 5,8 gra us cen tí gra -
dos até 2100, acar re tan do ca tás tro fes que te ri am
como re sul ta do o de sa pa re ci men to de ci da des. Con -
clui lem bran do que os efe i tos des sa si tu a ção já são
sen ti dos nos dois pó los, que es tão der re ten do. 

Ain da so bre os efe i tos do lan ça men to de agen -
tes po lu en tes na na tu re za, o Co or de na dor do Pro je to
de Mu dan ças Cli má ti cas Glo ba is do Insti tu to de Pes -
qui sa Ambi en tal da Ama zô nia, Már cio San til le, afir ma
que só o au men to da quan ti da de de ca tás tro fes na tu -
ra is virá mo ti var pro vi dên ci as mais con cre tas no sen -
ti do de co me çar mos a ter mais ca ri nho e res pe i to
para com o meio am bi en te.

Mes mo par tin do de um ci en tis ta, es pe ro que
essa con clu são es te ja equi vo ca da. Não pos so, no en -
tan to, de i xar de con cor dar com o Pro fes sor San til le
quan do lem bra que em 1992, na con ven ção so bre cli -
ma da Eco-Rio, ain da se dis cu ti am como pro ble mas
do fu tu ro co i sas que acon te cem hoje, no pre sen te,
como o au men to da tem pe ra tu ra glo bal.

A ma té ria da Veja e as con clu sões do re pre sen -
tan te do Insti tu to de Pes qui sa Ambi en tal da Ama zô nia 
são ele men tos que nos re me tem à ne ces si da de de
uma am pla re fle xão so bre o que vem sen do fe i to com
a na tu re za, so bre tu do no mo men to em que os Esta -
dos Uni dos sur pre en dem o mun do re cu an do em seu
com pro mis so ini ci al de ra ti fi car o Pro to co lo de Kyo to.
Logo os Esta dos Uni dos, que são res pon sá ve is pela
emis são de 25% dos cha ma dos ga ses es tu fa, que -
rem fi car fora do pro to co lo que tem na co o pe ra ção in -
ter na ci o nal a sua base. Essa re vi ra vol ta obri ga ria os
de ma is pa í ses a re pen sa rem o acor do, ado tan do me -
di das uni la te ra is de re du ção de emis sões. 

Tor na-se fun da men tal uma mo bi li za ção mun di -
al, ca paz de re ver ter esse qua dro e fa zer os Esta dos
Uni dos re cu a rem da sua de ci são. Nes se sen ti do, cer -
ca de 700 par la men ta res de par ti dos ver des de todo o 
mun do re u ni ram-se, no úl ti mo fim de se ma na, em
Cam ber ra, na Aus trá lia, para dis cu tir al ter na ti vas à
po si ção anun ci a da por Bush. Em li nhas ge ra is, os
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par ti ci pan tes do en con tro de ci di ram for çar o go ver no
ame ri ca no a re ver sua pos tu ra, e o ca mi nho para isso
é de nun ci ar a pres são que in dús tri as de pe tró leo es -
tão fa zen do so bre Bush para es va zi ar o Tra ta do de
Kyo to. 

Há dias, es ti ve nes ta tri bu na, em nome do meu
Par ti do, o PPS, re pu di an do a po si ção dos Esta dos
Uni dos de des pre zar o pro to co lo. Fe i to isso, apre sen -
tei à Mesa, com base no art. 223 do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, um voto de cen su ra à po si ção
do Pre si den te Bush. Esse voto de cen su ra foi en ca mi -
nha do, como man da o Re gi men to, para a Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e o Pre si den te da Co mis são,
Se na dor Jef fer son Pé res, de sig nou o ilus tre Se na dor
Ber nar do Ca bral para re la tar a ma té ria. A nos sa ex -
pec ta ti va ago ra é que o voto de cen su ra seja apre ci a -
do pe los Srs. Se na do res o mais bre ve pos sí vel, para
que essa ma ni fes ta ção, que para uns é pe que na,
pos sa se so mar a tan tas ma ni fes ta ções de for ças de -
mo crá ti cas do mun do todo, em pe nha das na pre ser -
va ção do Tra ta do de Kyo to e ven do nele um pas so im -
por tan te para con ter a de vas ta ção am bi en tal que es -
ta mos vi ven ci an do no pla ne ta nos úl ti mos anos. 

Essa é a co mu ni ca ção que eu que ria fa zer em
meu nome e em nome do meu Par ti do, o PPS. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet, por vin te mi -
nu tos, por ces são do Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, in te res san te como
as co i sas acon te cem na nos sa vida. Hoje, ocu po a tri -
bu na do Se na do para co me mo rar um fato que vai
acon te cer den tro de al guns dias no meu Esta do, o
Mato Gros so do Sul. Eu me di ta va como, às ve zes, é
bom so nhar. Mes mo que o so nho de mo re a se con -
cre ti zar, quan do ele se con cre ti za, te mos que fa lar
como po e ta, di zen do que vale a pena so nhar, lu tar, vi -
ver, ba ta lhar pe las co i sas que são boas, pe las co i sas
que se tra du zem em be ne fí cio da so ci e da de e, con se -
qüen te men te, da nos sa Pá tria.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, quan do eu 
era es tu dan te no Rio de Ja ne i ro, e lá se vão mais de
45 anos, um gru po de es tu dan tes se re u nia e ti nha
seus so nhos. Lu ta va-se por so nhos ime di a tis tas,
como a cons tru ção de uma casa de es tu dan tes, que
era de in te res se de to dos nós, para abri gar es tu dan -
tes po bres, que, na que la épo ca, re pre sen ta va um nú -
me ro gran de; lu ta va-se por uma sede pró pria, por
pas ses li vres. Mas lu ta va-se tam bém por ca u sas que

já an te vía mos, na que la épo ca, como im por tan tes, es -
tra te gi ca men te, para o de sen vol vi men to do hoje Mato 
Gros so do Sul – à épo ca, fa lá va mos Mato Gros so,
por que o Esta do ain da não es ta va di vi di do. Lu tá va -
mos, por exem plo, e para isso fa zía mos ma ni fes tos e
re i vin di ca ções pú bli cas, em suma, as mais di ver sas
for mas de ma ni fes ta ção de mo crá ti ca, para que fos se
cons tru í da a es tra da den tro do ter ri tó rio do en tão
Esta do de Mato Gros so, a BR-262, que nas cia em Vi -
tó ria, no Espí ri to San to, e mor ria nas bar ran cas do rio
Pa ra ná, no Esta do de São Pa u lo, e quan do che gá va -
mos no meu en tão Mato Gros so, hoje Mato Gros so do 
Sul, não vía mos nada. Então, lu ta va-se pela pa vi men -
ta ção as fál ti ca, pela com ple men ta ção da BR-262,
cujo so nho veio a se tor nar re a li da de pou co tem po
atrás. 

A vida pú bli ca vale a pena e se jus ti fi ca por es -
ses fe i tos. Aqui lo que re i vin di cá va mos quan do es tu -
dan tes no Rio de Ja ne i ro, jun to com ou tros com pa -
nhe i ros, so bre a pa vi men ta ção da BR-262, de Três
La go as até Co rum bá, com ple tan do as sim o ci clo que
co me ça va em Vi tó ria, no Espí ri to San to, e iria até Co -
rum bá, para atin gir a Bo lí via, hoje é o ca mi nho para o
oce a no Pa cí fi co. 

Tive a hon ra, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do -
res, de ser o cons tru tor, como Go ver na dor, em 1987,
de qua se 100 qui lô me tros des sa es tra da, fa zen do o
tre cho in te i ra men te as fal ta do de Mi ran da a Co rum bá,
da BR-262.

Na que la oca sião, tam bém lu tá va mos pela cons -
tru ção de uma pon te so bre o rio Pa ra guai, por que a
tra ves sia ain da hoje é fe i ta so bre bal sa, di fi cul tan do o
trá fe go. Qu an do se che ga nas bar ran cas do rio Pa ra -
guai, co lo ca-se o car ro em uma bal sa e aí se faz o
trans por te para atin gir uma das ci da des mais ri cas de
Mato Gros so do Sul, que é a ci da de de Co rum bá.

So nhá va mos, en tão, com a cons tru ção de uma
pon te so bre o rio Pa ra guai, e eis que o des ti no fez
com que, como Se na dor da Re pú bli ca, eu ti ves se a
chan ce, como tive, de aqui no Se na do da Re pú bli ca
lu tar para a con cre ti za ção da re a li za ção des sa pon te
so bre o rio Pa ra guai, que é uma das ma i o res obras de 
en ge nha ria des te País.

Va mos, com a pre sen ça do Pre si den te da Re pú -
bli ca, ina u gu rá-la no pró xi mo dia 25 de abril, na ci da -
de de Co rum bá, cuja po pu la ção, an si o sa men te, es -
pe ra pela vi si ta do Pre si den te da Re pú bli ca e pelo
api to, que dará o si nal para que os pri me i ros car ros
pos sam tra fe gar sem a bal sa, so bre a pon te do rio Pa -
ra guai, so bre 1.890 me tros de ex ten são de pon te,
che gan do a Co rum bá, a Por to So a res e, por tan to, à
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Bo lí via e ten do, a par tir da Bo lí via, a sa í da das nos sas 
mer ca do ri as, a sa í da do po ten ci al agrí co la e mi ne ral
de Mato Gros so do Sul e do Bra sil até os pa í ses do
oce a no Pa cí fi co.

Esse é um pas so gi gan tes co em di re ção ao pro -
gres so e ao de sen vol vi men to, e é por isso que ocu po
esta tri bu na hoje, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res,
para di zer que Mato Gros so do Sul está re al men te ca -
mi nhan do, gra ças à ação do Go ver no Fe de ral, a pas -
sos lar gos, para atin gir o seu ob je ti vo de ser um Esta -
do que vai so lu ci o nar os gran des pro ble mas bra si le i -
ros.

Nos so Esta do pos sui ter ras fér te is, ter ras pro pí -
ci as para a agri cul tu ra. Nos so Esta do, sem pre pro pa -
la mos isso com or gu lho – e o Se na do tem ou vi do isso
de mim e de ou tros Srs. Se na do res – pos sui o ma i or
re ba nho bo vi no do nos so País. Co rum bá, ci da de que
es ta rá em fes ta no dia 25 des te mês para a ina u gu ra -
ção da pon te so bre o rio Pa ra guai, pos sui um solo rico 
em mi né rio de fer ro. Espe ra mos que a ter me lé tri ca,
que, em bre ve, será cons tru í da ali, pro por ci o ne os
me i os in dis pen sá ve is para o de sen vol vi men to do ma -
i or pólo si de rúr gi co do nos so que ri do Bra sil.

Por isso, ve nho a esta tri bu na fa lar so bre esse
pro je to que hoje se trans for ma em re a li da de. Nes sa
nos sa re gião – vol to a afir mar –, está lo ca li za da uma
das ma i o res pro vín ci as mi ne ra is do País, um sig ni fi -
ca ti vo par que in dus tri al, com pro du ção de ci men to,
cal cá rio e ali men tos. Já fa lei do re ba nho bo vi no do
meu Esta do, mas acres cen to que, se o Mato Gros so
do Sul tem o ma i or re ba nho bo vi no do País, é a ci da -
de de Co rum bá, si tu a da no Esta do, que pos sui o ma i -
or re ba nho.

A ge ra ção de ener gia elé tri ca, por meio do gás
na tu ral pro ve ni en te do ga so du to Bo lí via-Brasil, am pli -
a rá, sem dú vi da al gu ma, a opor tu ni da de de in ves ti -
men tos. Esse pro je to tam bém é pro du to de um so nho, 
mais do que se cu lar – o apro ve i ta men to do gás bo li vi -
a no –, con cre ti za do ago ra du ran te a ges tão ad mi nis -
tra ti va do Pre si den te Fer nan do Hen ri que.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
fa ci li ta rá, com toda cer te za, a che ga da de tu ris tas
para co nhe cer e vi si tar ou tra ri que za de Mato Gros so
do Sul, uma ri que za da na tu re za, uma dá di va do céu:
o pan ta nal ma to-grossense, que pos sui dois ter ços de 
seu ter ri tó rio lo ca li za do no Esta do de Mato Gros so do 
Sul. Isso, sem dú vi da, tra rá como con se qüên cia o in -
cre men to do eco tu ris mo como op ção de de sen vol vi -
men to sus ten tá vel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to ao
tema da pon te so bre o rio Pa ra guai. Como Se na dor

da Re pú bli ca, tive o pri vi lé gio de dar a mi nha co la bo -
ra ção, quan do vo ta mos, no pe río do de con vo ca ção
ex tra or di ná ria, esse pro je to, cujo re la tó rio foi ela bo ra -
do a qua tro mãos – quem o as si nou foi o emi nen te Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro, do Esta do de Mato Gros so do
Sul –, au to ri zan do a União a con tra tar em prés ti mos
com o Fon pla ta, or ga nis mo in ter na ci o nal res pon sá vel 
por 80% dos re cur sos para a cons tru ção des sa im -
por tan te via de aces so a Mato Gros so do Sul e a todo
o Bra sil.

Na que la oca sião, por tan to, tive a opor tu ni da de
de par ti ci par de um so nho de ju ven tu de que se con -
cre ti za ago ra, na me ta de dos anos de mi nha vida.
Como é que eu po de ria ima gi nar, quan do es tu dan te,
que, pri me i ra men te, eu fos se cons tru ir 100 qui lô me -
tros da BR-262 e que, em se gun do lu gar, como Se na -
dor da Re pú bli ca, eu fos se dar a mi nha co la bo ra ção,
de mons tran do para esta Casa a im por tân cia da au to -
ri za ção do em prés ti mo, para o qual en tão a União
bus ca va au to ri za ção do Se na do da Re pú bli ca? Ja -
ma is eu po de ria so nhar com aqui lo. Mas so nha mos
com a obra que se está con cre ti zan do, que está em
pro ces so de aca ba men to, re ce ben do os úl ti mos re to -
ques, o co lo ri do com que es ta rá re ves ti da para ho me -
na ge ar as au to ri da des e a po pu la ção de Mato Gros so 
do Sul, em es pe ci al a de Co rum bá. Esse acon te ci -
men to é de trans cen den tal im por tân cia.

Qu e ro es tar lá, agra de ci do ao povo
sul-mato-grossense. Esta rei lá, im pul si o na do pelo
povo sul-mato-grossense, para que os ho mens pú bli -
cos da que le Esta do con ti nu em sua tra je tó ria de lu tar
pelo de sen vol vi men to do Mato Gros so do Sul, na cer -
te za de que o pro gres so che ga rá lá. E che ga rá lá não
ape nas para me lho rar a qua li da de de vida da po pu la -
ção do nos so Esta do, mas, so bre tu do, para dar a sua
con tri bu i ção, sem pre dis pen sa da ao pro gres so des te
País, que pode ter de tudo, mas que che ga rá a um
por to se gu ro, ao seu des ti no de uma pá tria cada vez
mais fe liz, cada vez mais igual. Isso é que é im por tan -
te.

Aqui, des ta tri bu na, sem pre de fen di o de sen vol -
vi men to do nos so País, sem pre afir mei que esse de -
sen vol vi men to pas sa pelo in te ri or, re cru des cen do
den tro de mim essa con vic ção com a ina u gu ra ção de
obras como a que va mos ina u gu rar no dia 25, no
Esta do de Mato Gros so do Sul: a pon te so bre o rio Pa -
ra guai.

Sem dú vi da, essa cons tru ção au men ta rá o
trans por te in ter na ci o nal en tre o Bra sil e a Bo lí via; con -
so li da rá a BR-262, que liga Vi tó ria a Co rum bá, como
cor re dor de ex por ta ção; in flu en ci a rá o aces so di re to
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ao Bra sil da agri cul tu ra bo li vi a na e da sua pro du ção
de mi né ri os e pe tró leo, que até en tão era es co a da,
pelo sul, para a Argen ti na e, a oes te, para o Chi le; am -
pli a rá o in gres so da pro du ção na ci o nal em ter ri tó rio
bo li vi a no nas áre as de co mér cio, in dús tria e ser vi ços;
e, so bre tu do, fa ci li ta rá a li ga ção bi o o ceâ ni ca en tre o
Atlân ti co e o Pa cí fi co.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ve nho a esta tri bu na para co me mo rar a ina u gu ra ção
des sa obra, que tem 1.890 me tros de ex ten são. Esse
é o ta ma nho da pon te so bre o rio Pa ra guai, que – vol -
to a re pe tir – é uma das ma i o res obras do gê ne ro hoje
no País e tam bém uma das ma i o res obras de in -
fra-estrutura em an da men to no meu Esta do. Para se
ter uma idéia, o vão cen tral, por onde po de rão na ve -
gar os na vi os, tem 125 me tros, e o pon to mais alto da
pon te, apro xi ma da men te 30 me tros. O va lor to tal da
obra foi or ça do em R$22.976.762,00. O Fon pla ta é
res pon sá vel por 80% des se va lor: qua se R$18,5 mi -
lhões. E o De par ta men to Na ci o nal de Estra das de
Ro da gem en tra com qua se R$5 mi lhões, pos si bi li tan -
do, as sim, a cons tru ção des sa es tra da, que che ga em 
um mo men to im por tan te, de for ta le ci men to das Amé -
ri cas.

Abre vi a rei o meu dis cur so, di zen do que gran des 
fi gu ras lu ta ram pelo so nho de uma só Amé ri ca. Si món 
Bo lí var tal vez te nha sido a ma i or ex pres são des sa
luta. Mas, aqui no Bra sil, exis tiu Jus ce li no Ku bits -
check, ape nas para lem brar essa fi gu ra ex tra or di ná -
ria, com sua ope ra ção pan-americana. Mais re cen te -
men te, hou ve o Mer co sul, ini ci a do no Go ver no do
Pre si den te Sar ney. Hoje, o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so em pu nha essa ban de i ra com des te -
mor e com mu i to amor, na com pre en são de que a
eco no mia cada vez mais re gi o na li za da tor na rá a
Amé ri ca e par te des te con ti nen te cada vez mais for te.

Pen so no Mer co sul como um só mer ca do, pen -
so na am pli a ção do nos so mer ca do in ter no. De ve mos
nos for ta le cer para na ve gar nes tes tem pos de glo ba li -
za ção cada vez mais acir ra da.

Ou tro dia – lem bro bem –, o Ca na dá que ria co lo -
car vaca lou ca em nos so pas to, e isso o des ti no re ver -
teu, sem dú vi da al gu ma, a fa vor do Bra sil. Vol ta e
meia, res sur gem na mí dia cer tos ba tu ques de al gu -
mas or ga ni za ções não-governamentais con tra a na -
ve ga bi li da de dos rios To can tins/Ara gua ia e Pa ra -
ná/Pa ra guai, se cu lar men te na ve ga dos, a pre tex to de
se pro te ger o meio am bi en te. Na ver da de, às ve zes,
es sas or ga ni za ções não-governamentais es tão a
pro te ger os pro du tos ame ri ca nos da com pe ti ção dos

nos sos pro du tos agrí co las, en tre os qua is se des ta ca
a soja.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tudo isso
acon te ce – vol to a re pe tir – sem agres são ao nos so
meio am bi en te, numa de mons tra ção de que o de sen -
vol vi men to au to-sustentado e ra ci o nal é re al men te a
me lhor so lu ção para os nos sos pro ble mas.

Fico fe liz, por tan to, e in for mo que o Esta do de
Mato Gros so do Sul está à es pe ra da vi si ta do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so para, jun to co nos -
co e com a so ci e da de sul-mato-grossense, cor tar a
fita de ina u gu ra ção des sa pon te, con cre ti zan do mais
um so nho do Esta do em di re ção ao seu gran di o so
pro gres so e de sen vol vi men to.

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

do a pa la vra ao emi nen te re pre sen tan te de Mi nas Ge -
ra is, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, por 20 mi nu tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ao con trá rio do meu ami go, Se na -
dor Ra mez Te bet, que veio a esta tri bu na para co me -
mo rar uma re a li za ção de gran de ex pres são na sua re -
gião, no seu Esta do, de in te res se de todo o Bra sil, ve -
nho para es tra nhar, para re cla mar e ma ni fes tar a nos -
sa in con for mi da de com o tra ta men to dado a um Esta -
do que tem me re ci do, ao lon go de sua his tó ria, até o
dia de hoje, con si de ra ção e res pe i to, até mes mo por
ter con tri bu í do para a in de pen dên cia e a na ci o na li da -
de des te País.

Ve nho la men tar que, por cir cuns tân ci as di fi cil -
men te ex pli cá ve is, o nos so Esta do, a nos sa ca pi tal, a
nos sa fas ci nan te Belo Ho ri zon te, vem sen do ex clu í da
de um pro gra ma do Go ver no Fe de ral sem uma ex pli -
ca ção que pos sa con ven cer 18 mi lhões de mi ne i ros
que vi vem em 900 ci da des, o ma i or Esta do cen tral do
Bra sil , um Esta do me re ce dor da con si de ra ção do
Bra sil in te i ro.

La men to e já trans mi ti esse meu sen ti men to aos 
ní ve is de Go ver no, so bre tu do ao Pa lá cio do Pla nal to.
Ain da na pri me i ra hora, no pri me i ro ins tan te, quan do
sur giu a no tí cia, ma ni fes tei des ta tri bu na a nos sa in -
con for mi da de pelo fato de Mi nas não es tar sen do in -
clu í da no pla no de ur ba ni za ção de vi las e fa ve las, no
va lor de R$ 700 mi lhões e des ti na do a três ca pi ta is do 
Bra sil, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e Sal va dor. É a pri -
me i ra vez que vejo, quan do se tra ta dos gran des cen -
tros do País no que tan ge aos seus pro ble mas mais
di fí ce is, a não-inclusão da ca pi tal Belo Ho ri zon te e de
sua re gião me tro po li ta na, hoje com qua se três mi -
lhões de ha bi tan tes. 
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Por isso mes mo, Sr. Pre si den te, or ga ni za -
mo-nos em Mi nas, não ape nas para apro var ou apla u -
dir, mas tam bém para ma ni fes tar in con for mi da de e
con de nar ex clu sões, que o es pí ri to, a his tó ria e o povo 
de Mi nas não ace i tam.

No dia 22 de fe ve re i ro pas sa do, ocu pei esta tri -
bu na, para di zer que Mi nas não pode e não deve ser
ex clu í da do Pro gra ma de Urba ni za ção de Fa ve las.

Fiz esse aler ta no mes mo dia em que foi anun ci -
a do que o pro gra ma, que se quer ti nha nome ofi ci al,
se ria sub me ti do ao Pre si den te da Re pú bli ca. No Con -
gres so Na ci o nal, a mi nha voz foi a pri me i ra que se le -
van tou, em nome do meu Esta do, con tra a ex clu são
da nos sa Belo Ho ri zon te.

Hoje, sa be-se que o nome do pro gra ma é Bra sil
Le gal. Dos R$700 mi lhões que lhe se ri am des ti na dos, 
par te do Fun do de Com ba te à Po bre za e par te do
Ban co Mun di al, R$240 mi lhões iri am para o Rio de
Ja ne i ro, e os R$460 mi lhões res tan tes se ri am dis tri -
bu í dos en tre São Pa u lo e Sal va dor.

Re i te ro, aqui, o que afir mei na que la oca sião.
Não sou con tra a des ti na ção de re cur sos para ur ba ni -
zar fa ve las nas três gran des ci da des bra si le i ras; ao
con trá rio, sou li te ral men te a fa vor. O que con si de ro
ab sur do, in to le rá vel mes mo é a ex clu são de Belo Ho -
ri zon te, como se os pro ble mas de fa ve li za ção da ca pi -
tal mi ne i ra não ti ves sem a mes ma gra vi da de, a mes -
ma di men são e a mes ma ur gên cia da que las três
gran des ci da des bra si le i ras.

Re gis tro, com enor me sa tis fa ção, a cla ra e ve e -
men te ma ni fes ta ção do ar ce bis po me tro po li ta no de
Belo Ho ri zon te, Car de al Dom Se ra fim Fer nan des de
Ara ú jo, em fa vor da in clu são de Mi nas no pro gra ma
Bra sil Le gal. Du ran te a tra di ci o nal Mis sa da Uni da de,
re la ti va à Se ma na San ta, ofi ci a da no Mi ne i ri nho, Dom 
Se ra fim cri ti cou du ra men te a ex clu são de Belo Ho ri -
zon te e ma ni fes tou a es pe ran ça de que os mais ne -
ces si ta dos não se jam pre ju di ca dos.

Belo Ho ri zon te, Sr. Pre si den te, está pron ta para
re ce ber os re cur sos. O pro je to de re ur ba ni za ção do
Aglo me ra do da Ser ra, a um cus to de R$130 mi lhões,
po de rá aten der a 46 mil fa ve la dos que vi vem em con -
di ções su bu ma nas. Já o pro je to de re ur ba ni za ção do
Ta qua ril, a um cus to me nor, de R$80 mi lhões, po de ria 
de vol ver a ci da da nia e as con di ções hu ma nas de mo -
ra dia a pelo me nos 30 mil ha bi tan tes.

E o Ban co Mun di al, um fi nan ci a dor a fun do per -
di do de par te do cus to do pro gra ma Bra sil Le gal, co -
nhe ce de per to a ca pa ci da de de Belo Ho ri zon te e de
seus téc ni cos para im plan tar es ses pro je tos. Afi nal, já
con ce deu um fi nan ci a men to de R$4 mi lhões para im -

plan tar o pro je to de ur ba ni za ção da Vila Se nho ra dos
Pas sos.

O pro je to foi ado ta do pelo Bird como pa drão téc -
ni co e fon te de re fe rên cia para fi nan ci a men tos da
mes ma na tu re za a ou tros cen tros ur ba nos.

Srªs e Srs. Se na do res, em meu pro nun ci a men to 
de 22 de fe ve re i ro, o pri me i ro de to dos no Con gres so
Na ci o nal, ma ni fes tei a ex pec ta ti va de que a in clu são
de Belo Ho ri zon te no pro gra ma de re ur ba ni za ção de
fa ve las será o re sul ta do de uma mo bi li za ção su pra -
par ti dá ria de to das as li de ran ças po lí ti cas de Mi nas.

Na que la oca sião, men ci o nei o exem plo da
não-inclusão de Mi nas no Pro gra ma IDH-14, des ti na -
do a com ba ter a mi sé ria e a po bre za em 14 dos 27
Esta dos da Fe de ra ção.

Se gun do a ver são ori gi nal do Pro gra ma, se ri am
aten di dos aque les Mu ni cí pi os que re gis tras sem o
me nor Índi ce de De sen vol vi men to Urba no – IDH, me -
di do pe las Na ções Uni das, que va ria de um a zero.
Esse ín di ce mede os avan ços de um país com base
em três di men sões: es pe ran ça de vida ao nas cer,
edu ca ção e Pro du to Inter no Bru to – PIB per ca pi ta.
Qu an to mais pró xi mo do nú me ro um for o ín di ce, mais 
alto é o de sen vol vi men to hu ma no do país. 

Na que la oca sião, Mi nas fi cou de fora do IDH-14. 
Nin guém con si de rou a exis tên cia do Vale do Je qui ti -
nho nha, com seus 86 Mu ni cí pi os, que a cada ano en -
fren tam a dura ba ta lha con tra a seca e so bre vi vem à
cus ta de mu i ta de ter mi na ção e es pí ri to de re sis tên cia
de seu povo.

Nin guém per ce beu que uma ex ten sa área do
nor te de Mi nas, que re ú ne 55 Mu ni cí pi os, faz par te da 
Su de ne jus ta men te por que en fren ta as mes mas
agru ras da es ti a gem e do sub de sen vol vi men to dos
Esta dos nor des ti nos. 

A ex clu são de Mi nas mo bi li zou a re pre sen ta ção
mi ne i ra no Con gres so e ge rou o di re i to à nos sa in dig -
na ção. 

Foi uma ma ni fes ta ção unâ ni me, vi go ro sa e su -
pra par ti dá ria, que sa li en tou a uni da de das li de ran ças
po lí ti cas mi ne i ras. 

O re sul ta do foi o que to dos sa be mos: o IDH – 14
foi re ba ti za do para Pro je to Alvo ra da, in clu in do to dos
os Mu ni cí pi os com IDH in fe ri or a 0.500. O Pro je to
Alvo ra da está sen do im plan ta do em todo o País. De
gran de di men são, exa mi na do, dis cu ti do e im plan ta do
por di ver sos ór gãos do Go ver no Fe de ral e, con se -
quen te men te, com a ma i or re per cus são nas pe que -
nas ci da des bra si le i ras. 

Na que le mo men to, fi ca ram de fora ape nas os
Esta dos do Rio de Ja ne i ro, San ta Ca ta ri na e Mato
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Gros so do Sul, que não têm ne nhum Mu ni cí pio com
essa clas si fi ca ção. 

Dos 389 no vos Mu ni cí pi os in clu í dos, 275 per -
ten cem ao Esta do de Mi nas Ge ra is. Fez-se jus ti ça. 

E a mo bi li za ção que es tou de fen den do não
deve al can çar ape nas as li de ran ças po lí ti cas e ad mi -
nis tra ti vas de Belo Ho ri zon te. Deve ser um mo vi men to 
de Mi nas Ge ra is, de suas li de ran ças mais ex pres si -
vas, qua is quer que se jam suas vin cu la ções par ti dá ri -
as ou po lí ti co-ideológicas. 

O exem plo que nos dá o car de al Dom Se ra fim
Fer nan des é bem ilus tra ti vo des sa mo bi li za ção a que
me re fi ro, e que deve sen si bi li zar to das as for ças po lí -
ti cas, ad mi nis tra ti vas, so ci a is e em pre sa ri a is de Mi -
nas Ge ra is.

Re pi to: a pe ri fe ria de Belo Ho ri zon te, as fa ve las
de Belo Ho ri zon te e da ex ten sa re gião me tro po li ta na
não di fe rem des ses aglo me ra dos nas ou tras gran des
ci da des bra si le i ras como Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo.

Por essa ra zão, qual quer ini ci a ti va de re cu pe rar
es sas áre as peca pela omis são e pela dis cri mi na ção
se dela for ex clu í da Belo Ho ri zon te.

Essas ra zões, Sr. Pre si den te, é que me tra zem a 
esta tri bu na. La men to que o faça para tra tar de as sun -
to in ter no de um Esta do, mas não se pode com pre en -
der que, na hora em que se re a li za esse pro gra ma de
com ba te às de si gual da des so ci a is nas fa ve las, re cur -
sos se jam des ti na dos ao eixo Rio-São Pa u lo, como
sem pre se fez no pas sa do, acres cen te-se a ci da de de 
Sal va dor, mas não se in clua Belo Ho ri zon te. Aqui de i -
xo o meu apla u so pela in clu são da ca pi tal ba i a na mas 
tam bém o meu pro tes to, a mi nha in con for mi da de, a
mi nha ma ni fes ta ção de re pul sa pela ex clu são de Belo 
Ho ri zon te, ci da de onde ini ci ei mi nha vida pú bli ca
como can di da to a ve re a dor.

Por tudo que acon te ce na vida pú bli ca e na vida
eco nô mi ca e so ci al de Mi nas Ge ra is, Belo Ho ri zon te
não pode e não deve ser ex clu í da de qual quer po lí ti ca 
que se des ti ne à me lho ria das di fi cul da des do povo
que vive em mais de 300 fa ve las em es ta do de mi sé -
ria ab so lu ta, po bre za e aban do no. 

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

do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des por 20 mi -
nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, no fi nal de mês pas sa do, o emi nen te De -
pu ta do Fe de ral Expe di do Jú ni or, do meu Par ti do, o
PFL, e do meu Esta do, pro pôs na Jus ti ça Fe de ral, na

Sec ção de Bra sí lia, uma ação po pu lar con tra o Ban co 
Cen tral do Bra sil.

A ação, que tem o pe di do de li mi nar, so li ci ta
àque la Jus ti ça es pe ci a li za da a sus pen são do ”pa ga -
men to das par ce las da dí vi da men sal do Esta do de
Ron dô nia para com o Ban co Cen tral do Bra sil, que
até o pró prio Dr. Emí lio Fra ga Neto re co nhe ce nada
te rem de jus tas, e que che ga ri am, em maio de 2028,
à ci fra as sus ta do ra de R$95,5 mi lhões por mês, se a
es po li a ção se guis se em fren te, fe bril e de sen fre a da“.

Além dis so, o De pu ta do Expe di to Jú ni or pede,
tam bém, ”o re co nhe ci men to da res pon sa bi li da de do
Inter ven tor e, con se qüen te men te, do Ban co Cen tral
do Bra sil (...) pe los da nos ca u sa dos aos ron do ni en -
ses, por in ter mé dio do Re gi me de Admi nis tra ção
Espe ci al Tem po rá ria – o Raet – no Ban co do Esta do
de Ron dô nia S/A – Be ron“. 

Mais ain da, em sua ação o au tor ple i te ia ”a re -
dis cus são em glo bo de to das as suas cláu su las ou a
nu li da de do con tra to fir ma do pe los ges to res do Re gi -
me de Admi nis tra ção Espe ci al Tem po rá ria do Ban co
Cen tral do Bra sil com o Be ron“. 

Fez o De pu ta do Expe di do Jú ni or o que, na mi -
nha opi nião, de ve ria o go ver no do Esta do de Ron dô -
nia ter fe i to há mu i to mais tem po, ra zão por que en -
dos so in te gral men te aque le do cu men to subs cri to
pelo De pu ta do, por que o con tra to de re ne go ci a ção
das dí vi das do li qui da do Ban co do Esta do de Ron dô -
nia não con sul tou ja ma is os in te res ses do seu povo,
cons ti tu in do-se, por tan to, como se lê na ini ci al da
ação a que me re fe ri, num con tra to ”le o ni no, da no so e 
le si vo aos in te res ses do Esta do de Ron dô nia, por não 
ter mais a mí ni ma sus ten ta ção nos pla nos do con sen -
ti men to, da ido ne i da de, da pos si bi li da de ma te ri al, da
mo ra li da de e da li ber da de de con tra tar“.

Pede, fi nal men te, a peça ina u gu ral for mu la da
pelo ilus tre De pu ta do ”o res sar ci men to ao Go ver no
de Ron dô nia do to tal das par ce las já de sem bol sa das
em fa vor do Ban co Cen tral do Bra sil, com a cor re ção
mais am pla ca bí vel, como for ma mí ni ma de re pa ra -
ção ci vil pe los da nos ca u sa dos a toda uma so ci e da -
de, ví ti ma in de fe sa dos ges to res do Re gi me de Admi -
nis tra ção Espe ci al Tem po rá ria (...)“

Toda esta si tu a ção, Sr. Pre si den te, con tra a qual
re cor re à Jus ti ça o au tor, tem iní cio, na ver da de, na
ges tão do ex-Governador Val dir Ra upp de Ma tos, em
1995, quan do, sob a res pon sa bi li da de do Ban co Cen -
tral do Bra sil, e a pe di do da que le en tão Go ver na dor, o 
Ban co do Esta do de Ron dô nia so freu in ter ven ção,
de no mi na da tec ni ca men te de Re gi me de Admi nis tra -
ção Espe ci al Tem po rá ria, com o es co po de sa ne ar ou
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li qui dar a ins ti tu i ção, nos ter mos do De cre to-Lei nº
2.321/82.

Uma Co mis são Espe ci al Mul ti dis ci pli nar do Tri -
bu nal de Con tas do Esta do de Ron dô nia, no me a da
pelo seu Pre si den te, Dr. Ama deu Ma cha do, para pro -
ce der à aná li se da si tu a ção eco nô mi co-financeira do
Ban co do Esta do de Ron dô nia S/A, no pe río do de
ges tão em Re gi me de Admi nis tra ção Espe ci al Tem -
po rá ria, de res pon sa bi li da de do Ban co Cen tral do
Bra sil, che gou a con clu sões es tar re ce do ras.

Entre 31 de de zem bro de 1994 a 30 de ju nho de
1998, o pa tri mô nio lí qui do do Ban co do Esta do de
Ron dô nia pas sou de po si ti vo (R$2.190.145,24) para
ne ga ti vo, atin gin do R$489.495.358,85. A esse va lor
fo ram acres ci dos – pas mem! – mais R$3.588.361,16
de mul tas apli ca das ao Ban co do Esta do de Ron dô nia 
pelo pró prio Ban co Cen tral, por que o in ter ven tor, de -
sig na do pelo mes mo ban co, não fa zia che gar ao Ban -
co Cen tral as in for ma ções so bre o Ban co do Esta do
de Ron dô nia que aque le so li ci ta va.

Fe i tas es sas con tas, che gou àque la Cor te de
Con tas Esta du al a con clu são de que o pre ju í zo ca u -
sa do pela ges tão dos Inter ven to res do Ban co Cen tral, 
no Re gi me de Admi nis tra ção Espe ci al Tem po rá ria im -
pos ta ao Be ron, foi da or dem de R$345.480.843,62,
em va lo res atu a li za dos so men te até 23 de agos to de
1999.

Este é o re sul ta do da Admi nis tra ção Espe ci al
Tem po rá ria do Ban co Cen tral do Bra sil, que de ve ria,
nos ter mos da lei, ter sa ne a do ou li qui da do o Be ron
na épo ca cer ta e não pror ro gar a sua ago nia fi nan ce i -
ra, de i xan do a con ta para o povo de Ron dô nia pa gar.

Cons ta ta da a im pos si bi li da de de sa ne ar o Ban -
co, de ve ri am os ges to res da Admi nis tra ção Espe ci al
tão-somente, como dis se o De pu ta do na sua ação,
”so li ci tar a de cre ta ção da li qui da ção ex tra ju di ci al, na
for ma pre vis ta no art. 11 do De cre to-Lei nº 2.231/87“.
Em vez dis so, pror ro ga ram su ces si vas ve zes o Re gi -
me de Admi nis tra ção Tem po rá ria, dan do tem po para
que os pre ju í zos au men tas sem, como fi cou de mons -
tra do pelo Tri bu nal de Con tas do Esta do.

E por que não li qui da ram o Ban co do Esta do, se
não era pos sí vel sa neá-lo? Con for me dis se re cen te -
men te o Pre si den te do Ban co Cen tral, Dr. Armí nio
Fra ga, em es cla re ci men tos pres ta dos à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos des ta Casa, por que as pror ro -
ga ções ha vi das no Re gi me de Admi nis tra ção Espe ci -
al Tem po rá ria das ins ti tu i ções fi nan ce i ras de Ron dô -
nia te ri am acon te ci do de vi do a ”pres sões po lí ti cas“.
Avi so an te ri or do Mi nis tro Inte ri no da Fa zen da, Pe dro
Pa ren te, es cla re ceu que, em bo ra hou ves se em pe nho 

dos ges to res do Re gi me Espe ci al para o sa ne a men to
tem pes ti vo do Ban co do Esta do de Ron dô nia, a ori en -
ta ção re ce bi da foi para aguar dar ini ci a ti vas do Go ver -
na dor do Esta do.

E quem era o Go ver na dor do Esta do, à épo ca?
Era Val dir Ra upp de Ma tos, de novo o mes mo Val dir
Ra upp de Ma tos que tan tos pre ju í zos e pro ble mas ca -
u sou a Ron dô nia e a seu povo! O mes mo que des vi ou 
re cur sos de con vê ni os com os Mi nis té ri os da Sa ú de,
dos Trans por tes, da Edu ca ção, do DNER, da Su fra ma 
e do Pla na flo ro.

Tra ta-se do mes mo ex-Governador, que, en tre
ou tras co i sas, sa que ou a Ce ron – Cen tra is Elé tri cas
de Ron dô nia – e sa cou R$1,9 mi lhão do Fun do de
Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço de 4.562 ser vi do res
do Esta do, des vi an do par te des ses re cur sos para
duas con tas par ti cu la res, aber tas pelo seu cu nha do e 
ex-Chefe da Casa Ci vil, José de Alme i da, de onde,
pos te ri or men te, os re cur sos de sa pa re ce ram.

Tra ta-se, em sín te se, do mes mo Val dir Ra upp
que, em qua tro anos de man da to, le vou Ron dô nia ao
caos! Ao abis mo! À qua se in sol vên cia!

Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, vol tan do ao caso do Be ron, os ges to res do RAET, 
em vez de sa ne ar o Ban co, como era de sua obri ga -
ção, numa as so ci a ção es pú ria e – eu di ria – até cri mi -
no sa com o ex-Governador, le va ram o Ban co de Ron -
dô nia à fa lên cia, em vir tu de de ”fra u des ad mi nis tra ti -
vas“, apon ta das pela Co mis são Espe ci al do Tri bu nal
de Con tas.

Os ges to res do Ban co Cen tral, em con lu io com
o ex-Governador, le va ram o Be ron à fa lên cia e, pior
que isso, de i xa ram o Esta do com uma dí vi da ile gí ti ma 
e im pa gá vel. O Go ver no, ago ra sob o co man do se gu -
ro de José Bi an co, vem fa zen do men sal men te o pa -
ga men to, e o povo de Ron dô nia ain da vai con ti nu ar
pa gan do por mais 28 anos.

E mais, Srªs e Srs. Se na do res, se gun do o atu al
Pre si den te do Ban co Cen tral, a de fi ciên cia pa tri mo ni -
al do Ban co do Esta do de Ron dô nia, no fi nal do pri -
me i ro mês do Re gi me de Admi nis tra ção Espe ci al
Tem po rá ria, era de R$30,6 mi lhões. Em de zem bro de
1998, a par ti ci pa ção da dí vi da no Ban co, de R$566,4
mi lhões, na dí vi da fun da da do Esta do, de R$1,218 bi -
lhão. Ago ra, em 31 de de zem bro de 2000, de po is de
pa gas vá ri as par ce las da dí vi da, essa par ti ci pa ção
ha via au men ta do de 46,5% para 48,85%, atin gin do o
va lor no mi nal de R$657 mi lhões.

Essa é a si tu a ção com que lu tam a ad mi nis tra -
ção do Go ver na dor José Bi an co e o povo de Ron dô -
nia, pro fun da men te sa cri fi ca do pela de sas tro sa si tu a -
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ção a que foi con du zi do pela in ter ven ção do Ban co
Cen tral e pelo ex-governador Val dir Ra upp.

É por isso que de se jo sa u dar e ma ni fes tar in te -
gral apo io à ação po pu lar pro pos ta pelo emi nen te De -
pu ta do Expe di to Jú ni or. Ela cer ta men te irá re di mir o
so fri do povo de Ron dô nia do ter rí vel jugo que lhe foi
im pos to sem qual quer pos si bi li da de de de fe sa. Cre io
nis so, por que, como dis se o no bre De pu ta do em sua
ação, ci tan do o cam po nês prus si a no que lu ta va con -
tra a pre po tên cia do rei, ”ain da há Ju í zes em Ber lim“.

Era o que ti nha a re gis trar nes ta tar de, Sr. Pre si -
den te.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra Men -
des, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas sa -
mos às co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no. S. Exª dis põe de 5 mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB  RJ. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os jor na is de
hoje no ti ci am a de mis são do Emba i xa dor Sa mu el Pi -
nhe i ro Gu i ma rães do Insti tu to de Pes qui sas do Ita ma -
raty. As ra zões des sa de ci são, a meu ju í zo ab so lu ta -
men te in fe liz, te ri am sido as de cla ra ções ex ter na das
por S. Exª em su ces si vas opor tu ni da des, uma das
qua is na Co mis são de Assun tos do Se na do, con trá ri -
as à ade são do Bra sil à Alca, Área de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas.

Sr. Pre si den te, essa no tí cia me ca u sa, ao mes mo
tem po, tris te za pro fun da e uma in con for mi da de ab so lu -
ta. E, des ta tri bu na, que ro apro ve i tar este es pa ço de
tem po res tri to para ma ni fes tar o meu pro tes to.

O Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães é
uma fi gu ra do ma i or res pe i to, pela sua se ri e da de,
hon ra dez e com pe tên cia, pela sua vida de ser vi ços
pres ta dos à Na ção bra si le i ra, uma vida de fun ci o ná rio 
exem plar do Bra sil. S. Exª não me re ce essa de ci são,
que não hon ra tam bém a bi o gra fia do Mi nis tro Cel so
La fer.

Sr. Pre si den te, além dos mo ti vos li ga dos à fi gu ra 
emé ri ta do Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães,
essa de ci são é er ra da tam bém por duas ou tras ra -
zões não me nos im por tan tes. Uma, é que o in gres so
do Bra sil na Alca, Área de Li vre Co mér cio das Amé ri -
cas, não pode ser equi pa ra do a ou tros acor dos in ter -

na ci o na is de que o Bra sil tem par ti ci pa do. Na ver da -
de, tra ta-se de de ci são que en vol ve ris cos enor mes
para a sub sis tên cia e até para a so bre vi vên cia da
eco no mia bra si le i ra e da pró pria Na ção bra si le i ra, tal
a dis pa ri da de de po de res e de pro du ti vi da de que se
vão co lo car em va sos co mu ni can tes com uma de ci -
são que se ria gra vís si ma para o Bra sil.

Por con se guin te, tal a gra vi da de do as sun to em
pa u ta, cons ti tui, na ver da de, de ver de todo ci da dão bra -
si le i ro pro nun ci ar-se a res pe i to dis so. O Emba i xa dor
não pode ser pu ni do por que se pro nun ci ou, na me di da
em que este é um de ver todo ci da dão bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, es tou apre sen tan do hoje um pro -
je to de de cre to le gis la ti vo ins ti tu in do o ple bis ci to co in -
ci den te com a ele i ção do ano pró xi mo para que a po -
pu la ção bra si le i ra se pro nun cie a res pe i to da Alca.

Ade ma is, Sr. Pre si den te – só para en cer rar -,
além des sa ra zão, a de mis são pas sa por cima de um
prin cí pio fun da men tal, que é o prin cí pio da in de pen -
dên cia aca dê mi ca. O em ba i xa dor pre si diu um ins ti tu -
to de pes qui sas e o com pro mis so fun da men tal do
pes qui sa dor é com a ver da de, não é com ra zões de
Esta do. Não pode ser in vo ca da aqui ne nhu ma éti ca
de com pro mis sos, de con se qüên ci as we be ri a na, Sr.
Pre si den te. O em ba i xa dor di ri gia uma en ti da de de cu -
nho aca dê mi co que tem por ob je to pro du zir es tu dos e 
aná li ses. Por con se guin te, ele não pode, não po dia,
não po de ria ser cer ce a do na sua li ber da de de ação
de na tu re za aca dê mi ca. 

Por es sas ra zões to das, fica aqui o meu pro tes to 
e a mi nha afir ma ção de que essa de ci são ab so lu ta -
men te não hon ra a bi o gra fia do Mi nis tro Cel so La fer.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, ao
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te e no bres co le gas, para mu i -
tos a Se ma na San ta já pas sou, foi na se ma na pas sa -
da. Con fes so, po rém, que para mim ela não pas sou.
Eu até di ria que con ti nuo no Hor to das Oli ve i ras, tal é
a apre en são, tal é a pre o cu pa ção, tal é o es ta do em
que, nos úl ti mos dez, quin ze dias nos en con tra mos. 

Peço per dão ao meu Lí der, Re nan Ca lhe i ros,
por que acho que ele sen tiu, du ran te a se ma na pas sa -
da, o es ta do em que eu me en con tra va. Peço per dão
ao Se na dor Ra mez Te bet, aos meus co le gas, mas
para mim eu ain da me en con tro no Hor to das Oli ve i -
ras. Digo isso por que na úl ti ma se ma na al guém foi à
tri bu na e com pa rou o nos so par ti do, o PMDB, à Su -
dam ou a co i sa se me lhan te – aqui, nes te ple ná rio.

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 18 06177



Con fes so, Se na dor Iris Re zen de, que to dos es -
ses acon te ci men tos vêm se acu mu lan do em meu
pen sa men to. Com pa rar o PMDB a isso ou àqui lo, o
PMDB de tan tas lu tas, de trin ta e pou cos anos... Eu,
como pre si den te de uma sec ção do par ti do nes te
País, isto é, o PMDB de San ta Ca ta ri na, sen ti-me
agre di do. Sen ti-me de cer to modo ofen di do, por que
faço par te des sa ins ti tu i ção. 

Numa igre ja, seja ela ro ma na ou ou tra qual quer,
um bis po ou um pas tor pode não se guir os en si na -
men tos da cor po ra ção, mas nem por isso toda a ins ti -
tu i ção será con de na da.

Qu an do eu me de pa ro com esse qua dro, quan do
ouço es sas com pa ra ções, lem bro-me de que, em San ta 
Ca ta ri na, todo mun do sabe a quem se di ri ge a re fe rên -
cia quan do se fala na mala pre ta. Se fa lar no par ti do da
mala pre ta, todo mun do sabe a quem es ta mos nos re fe -
rin do, prin ci pal men te em épo cas ele i to ra is.

Pas sei a Se ma na San ta re fle tin do so bre es ses
fa tos. Vim do meu Esta do esta no i te, após ter ou vi do
de pes so as, nas ruas, men ções ao meu pas sa do po lí -
ti co. Men ci o na ram o fato de eu es tar na vida pú bli ca
há mu i to tem po, de ha ver co me ça do com vin te anos,
indo à Câ ma ra dos Ve re a do res a ca va lo; lem bra ram
que co me cei a luta for ja da e per gun ta ram se eu não
per mi ti ria que se le van tas se o ta pe te nes te Bra sil. 

Fi quei me lem bran do dos con se lhos do meu ve -
lho ami go Pe dro Si mon, que tem sido meu con se lhe i -
ro e já o foi quan do fui can di da to a Vi ce-Governador,
em 1986, em San ta Ca ta ri na. Te nho dito que Pe dro
Si mon tem sido para mim o que o após to lo Pe dro foi
para Cris to – Cris to dis se uma vez a Pe dro: ”Tu és pe -
dra e so bre esta pe dra hei de edi fi car mi nha igre ja“.
Te nho ou vi do Pe dro di zen do que não há sa í da para o
nos so par ti do a não ser le van tar mos o ta pe te e dar -
mos uma olha da por ba i xo, a não ser cor tar mos a pró -
pria car ne, se for pre ci so. 

O par ti do já deu exem plos ao Bra sil. Já cor ta -
mos a pró pria car ne em vá ri as opor tu ni da des. Mas,
para pas sar mos a lim po nos sa his tó ria, como diz Pe -
dro Si mon, não há ou tra sa í da para o PMDB a não ser 
con cor dar mos com as in ves ti ga ções. Va mos dar uma
olha da em tudo isso que se pas sa no Bra sil. 

A cam pa nha das mãos lim pas: não se ria essa a
sa í da? Será que não é por aí? Será que não te mos
que sair des te Hor to das Oli ve i ras? Será que não te -
mos que par tir para essa luta e di zer que é me lhor até
para o Pre si den te da Re pú bli ca? Será que não é bom
para Sua Exce lên cia? 

Se im pe dir mos isso – e no meu Esta do es tão di -
zen do que es tou a im pe dir –, es ta re mos per den do

uma gran de opor tu ni da de. Nin guém per gun ta para os 
meus ad ver sá ri os po lí ti cos por que não aju dam ou im -
pe dem ou co i sa que o va lha. To dos pe dem para o Ca -
sil do. ”Você não vai aju dá-los a dar uma olha da? Você
não per mi te isso? Você é da mes ma clas se? Você é
do mes mo je i to? Será que você fu giu da tua li nha, Ca -
sil do? O que está acon te cen do com você?“ É o que
ouço das pes so as que me en con tram na igre ja, na
rua, em qual quer lu gar. Acu sam-me: ”Você nun ca foi
as sim, Ca sil do.“

Enfren tan do uma si tu a ção como essa, de i ta-se
e não se dor me. Re fle ti mos, Se na dor Ra mez Te bet, fi -
ca mos pen san do no que fa zer. Já dis se ao Pre si den te 
Ja der na se ma na pas sa da e hoje, no va men te, dis -
se-lhe num te le fo ne ma: ”Ja der, li cen cie-se do par ti do.
Faça isso, Ja der. Cu i de da ins ti tu i ção para a qual foi
ele i to pela ma i o ria do Se na do. Va mos fa zer com que
se olhe por tudo isso. Pas se ao Ma gui to. O Ma gui to é
Vi ce-Presidente.“ 

Em se tem bro, te re mos con ven ção na ci o nal do
PMDB. O nos so par ti do terá con ven ção es ta du al ago -
ra em to dos os Esta dos, no dia 20 de maio. Va mos
con fe rir isso. Em se tem bro, va mos ter ele i ção na ci o -
nal para es co lha da di re ção que pre gue a li nha de Pe -
dro Si mon para ter mos can di da to pró prio à Pre si dên -
cia da Re pú bli ca. Já lan ça mos Pe dro Si mon em San ta 
Ca ta ri na.

Já en cer ro, Sr. Pre si den te, mas ti nha que fa zer
essa co mu ni ca ção.

Será que es ta mos ain da no Hor to das Oli ve i ras? 
Te mos sido es bo fe te a dos des de a se ma na pas sa da.
Esbo fe te a dos du ran te a Se ma na San ta. Con ti nua a
Se ma na San ta para nós. Va mos sair dis so ou não?
Sem pre te nho dito: o nos so par ti do já pas sou por vá ri -
os mo men tos, Pre si den te Ja der Bar ba lho. Pas sa mos
por vá ri as vi cis si tu des na vida po lí ti ca de 30 e pou cos
anos. Já te mos mais que a ida de de Cris to. Ca í mos,
mas le van ta mos.

Vivo di zen do que, em bo ra a Se ma na San ta te -
nha pas sa do, acre di to na res sur re i ção, nem que seja
de po is do ter ce i ro dia.

Com essa ma ni fes ta ção – per doe-me o pre si -
den te do meu par ti do –, peço que as su ma o Se na dor
Ma gui to. Esse é o ape lo que faço ao pre si den te do
meu par ti do. 

Per doe-me, Ja der, mas te mos que pas sar o Bra -
sil a lim po. Que isso seja bom para o Pre si den te da
Re pú bli ca, que seja bom tam bém para o PFL, que
seja bom para a Na ção bra si le i ra, que seja bom para
os po lí ti cos, para que se ja mos, na ver da de, aqui lo
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que a pró pria pa la vra diz: ho mens pú bli cos. O ho mem
pú bli co tem que ser um li vro aber to. 

Caso não fa ça mos isso, pe sa rá so bre o Pre si -
den te da Re pú bli ca o es tig ma de que im pe di mos que
se olhas se o que se pas sa nes te Go ver no, no todo
des te País, in clu si ve no que diz res pe i to a Sua Exce -
lên cia. Se não en con trar mos nada, será mu i to me -
lhor! Esta re mos dan do uma cer ti dão ne ga ti va e Sua
Exce lên cia pas sa rá para a His tó ria. 

Pen so que essa é a gran de sa í da, Se na dor Ja -
der Bar ba lho! Esta é a gran de sa í da, no bres co le gas!

Qu e ro di zer que não po de ria fi car com isso na
gar gan ta, algo que já me afli ge há quin ze dias. Não
po de ria guar dar em meu pe i to esse so fri men to. Ima -
gi no como é o Hor to das Oli ve i ras! Ima gi no pelo que
pas sa o nos so par ti do! Per doe-me meu Lí der, per do -
em-me meus co le gas, mas não po de mos mais
agüen tar isso.

Fui in ti ma do nes te fi nal de se ma na, por meio da
im pren sa, pelo lí der das opo si ções, Se na dor José
Edu ar do Du tra. S. Exª dis se: vou pro cu rar o Se na dor
Ca sil do!

Apre sen to-me. Se ain da hou ver lu gar, subs cre -
ve rei, a fim de pas sar mos isso a lim po.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ber nar do Ca -
bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que -
ro agra de cer a gen ti le za a V. Exª e fa zer um ape lo aos
emi nen tes co le gas que com põem a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que aqui es tão na
sua gran de ma i o ria, para ama nhã, às 10 ho ras, na re -
u nião or di ná ria, ali com pa re ce rem por que te mos as -
sun to da ma i or im por tân cia para ser de ci di do. 

É o ape lo, o con vi te que faço aos emi nen tes co -
le gas, com os agra de ci men tos a V. Exª.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes
de con ce der a pa la vra a V. Exª, te nho que con ce dê-la
ao Se na dor Ma gui to Vi le la, que es ta va ins cri to an te ri -

or men te. Pos te ri or men te, con ce dê-la-ei a V. Exª e da -
rei por en cer ra da a lis ta de ora do res para co mu ni ca -
ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a
esta tri bu na para ma ni fes tar a mi nha ale gria por mais
uma vi tó ria al can ça da pela bela ci da de de Go iás em
sua ca mi nha da para tor nar-se Pa tri mô nio His tó ri co
da Hu ma ni da de. A can di da tu ra da nos sa que ri da Go -
iás Ve lho, an ti ga ca pi tal do meu Esta do, foi apro va da
por una ni mi da de pelo Co mi tê do Con se lho Inter na ci -
o nal de Mo nu men tos e Sí ti os, o ICOMOS, ór gão da
Orga ni za ção das Na ções Uni das.

Tra ta-se do pas so de ci si vo para que a Unes co
faça o anún cio fi nal do re sul ta do, o que de ver ocor rer
no pró xi mo mês de ju nho. O co mi tê, que apro vou a in -
di ca ção da ci da de de Go iás, é com pos to por re pre -
sen tan tes de mais de 70 pa í ses, que fo ram unâ ni mes
em apon tar a ci da de de Go iás como Pa tri mô nio His tó -
ri co da Hu ma ni da de.

Esse fato re ves te-se de gran de im por tân cia nes -
sa luta que é de to dos os go i a nos. Se por ven tu ra a
can di da tu ra de Go iás ti ves se sido re cu sa da ago ra, te -
ría mos que es pe rar mais qua tro ou cin co anos para
ple i te ar no va men te essa im por tan te dis tin ção.

A can di da tu ra da ci da de de Go iás ao tí tu lo de
Pa tri mô nio His tó ri co da Hu ma ni da de foi um pro je to
ini ci a do há qua tro anos, quan do tive opor tu ni da de de
go ver nar o Esta do de Go iás. Tra ta-se de um pro ces so 
ár duo, che io de mi nú ci as, que tem ob ti do êxi to gra ças
à ade são ma ci ça de toda a so ci e da de go i a na ao pro -
je to e ao apo io que re ce be mos de ins ti tu i ções em
todo o Bra sil, in clu si ve do Con gres so Na ci o nal, que
for ma li zou, no ano pas sa do, apo io ao ple i to go i a no. 

A as cen são da ci da de de Go iás ao se le to gru po
de nove ci da des que con tam com o mes mo tí tu lo no
Bra sil con tri bu i rá para o au men to do tu ris mo no Mu ni -
cí pio e am pli a rá sen si vel men te a pro te ção aos bens
his tó ri cos e cul tu ra is que ela guar da em sua es tru tu ra. 
Esse, tal vez, seja o gran de ob je ti vo e o ma i or mé ri to
da Unes co, que, des de 1972, de sen vol ve um es for ço
fan tás ti co para a va lo ri za ção de bens que são re fe -
rên cia his tó ri ca para os po vos. 

Cum pri men to to dos os ci da dãos vi la bo en ses,
cum pri men to to dos os go i a nos por mais essa gran de
con quis ta nes sa ca mi nha da. Re gis tro os meus vo tos
de con fi an ça ab so lu ta de que, em ju nho, po de re mos
as sis tir à acla ma ção fi nal que irá re fe ren dar a ci da de
de Go iás como Pa tri mô nio His tó ri co da Hu ma ni da de.
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Agra de ço o apo io do Con gres so Na ci o nal, es pe ci al -
men te dos dois bri lhan tes e ilus tres Se na do res de
Go iás, Iris Re zen de Ma cha do e Ma u ro Mi ran da, que
tan to con tri bu í ram, du ran te o pe río do em que go ver -
nei o Esta do, para que Go iás se trans for mas se em
uma das ci da des Pa tri mô nio da Hu ma ni da de. Agra -
de ço, en fim, a to das as ins ti tu i ções que apo i a ram
essa luta e com ela têm con tri bu í do. Falo, in clu si ve,
em nome dos de ma is Se na do res de Go iás, Iris Re -
zen de e Ma u ro Mi ran da, que, opor tu na men te, tam -
bém irão se ma ni fes tar a res pe i to des sa gran de con -
quis ta de Go iás.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, a pre ser va ção da
his tó ria e dos mo nu men tos da nos sa que ri da Go iás
sig ni fi ca rá a per pe tu a ção de uma par te im por tan te da 
his tó ria de nos so País. 

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, úl ti mo ora dor
ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. 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, sem pre pa u tei a
mi nha vida pú bli ca bus can do a co e rên cia ra zoá vel.
Não se pode bus car nada ab so lu to, mas o es for ço de
cada um deve atin gir uma iden ti da de en tre o pen sa -
men to e a ação.

Como Se na dor da Re pú bli ca, es tre ei no Con -
gres so Na ci o nal re pre sen tan do o Esta do de Ron dô -
nia, de que me or gu lho, fa zen do o pos sí vel para re -
pre sen tá-lo me lhor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui in cum -
bi do de uma ta re fa mu i to su pe ri or aos meus li mi tes e
mi nha ca pa ci da de: ser Re la tor da CPI do PC. Fo ram
dias de pro fun da e ex tre ma so li dão, em que o in ves ti -
ga dor, lon ge do es tré pi to, lon ge do pa lan que, bus ca a
ver da de em um com pro mis so su pe ri or com a so ci e -
da de bra si le i ra, re ce ben do as pres sões de to dos os
la dos, dos de cima e dos de ba i xo, do Go ver no e do
povo. Mas in ves ti gar sem par ti pris, sem a pre con -
cep ção que de nun cia sem pro va e con de na quem
não to le ra; in ves ti gar ten do como so be ra nia ape nas a
ver da de é uma ta re fa di fí cil, so bre tu do em ter mos de
Par la men to, quan do o as pec to po lí ti co, as fac ções
an te ci pam de ci sões e pre co ni zam con de na ções mu i -
tas ve zes in jus tas, im pró pri as e in con se qüen tes.

Sr. Pre si den te, ti nha que fa zer eu, den tro do
tem po res tri to que me é con fe ri do, es sas bre ves con -
si de ra ções para di zer que aqui mes mo, nes ta Casa,
quan do in di ca do Re la tor da CPI do PC, vo zes con trá -
ri as se le van ta ram, ques ti o nan do como um Se na dor

des co nhe ci do de um Esta do in ci pi en te po de ria le var a 
cabo uma ta re fa tão di fí cil como aque la, de re la tar e
con du zir a in ves ti ga ção na con di ção de ju í zo, de ins -
tru ção. E aqui res pon dia: Sou, sim, des co nhe ci do e
de um Esta do que não ain da tem o res pe i to no con -
cer to na ci o nal, mas de son ra do ja ma is. E sem pre hon -
rei mi nha pa la vra. E aqui afir mei, por uma ques tão de
prin cí pio, sem pre con cep ção, sem que rer es can da li -
zar, por que a Co mis são deve in ves ti gar sem es can -
da li zar, co lo can do a ver da de ao co nhe ci men to pú bli -
co e pu nin do os even tu a is cul pa dos. 

Hon ran do a mi nha pa la vra, pois dis se que não
po de ria, por uma ques tão de prin cí pio, im pe dir as in -
ves ti ga ções – em bo ra já ti ves se fe i to, no dia 4 de abril, 
um ofí cio co mu ni can do o meu apo io ir re vo gá vel às in -
ves ti ga ções sé ri as e ne ces sá ri as –, com ple men to, de
for ma de fi ni ti va e for mal, a lis ta. Eu dis se que se ria mi -
nha a 27ª as si na tu ra, e não po de ria de son rar a mim
mes mo e re ne gar a mi nha pa la vra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Srªs e

Srs. Se na do res, an tes de pas sar à Ordem do Dia a
Pre si dên cia sen te-se na obri ga ção de trans mi tir in for -
ma ção re le van te ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral. 

Ontem, eu e o Se na dor Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente da Casa, fo mos in for ma dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, de que a Co mis -
são de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar pos sí vel vi o la -
ção no pa i nel ele trô ni co do Se na do Fe de ral es ta va
con clu in do os seus tra ba lhos e ha via che ga do efe ti -
va men te à apu ra ção dos fa tos, com la u do da Uni ver -
si da de de Cam pi nas e com de po i men tos de fun ci o ná -
ri os do Se na do Fe de ral.

Acer ta mos com o Sr. 1º Se cre tá rio que o re la tó -
rio, que será en tre gue for mal men te a S. Exª pelo Pre -
si den te da Co mis são de Inqué ri to ama nhã, quar -
ta-feira, ge ra ria, a se guir, os des do bra men tos re co -
men da dos pela Co mis são.

Entre tan to, Srªs e Srs. Se na do res, como Pre si -
den te do Se na do, fui sur pre en di do por no ti ciá rio da
te le vi são que dava in for ma ções a res pe i to do epi só -
dio. E mais, ao che gar a esta Casa, fui abor da do por
jor na lis tas para que me ma ni fes tas se so bre o as sun -
to, já par ci al men te do co nhe ci men to da im pren sa.

Re sol vi, en tão, so li ci tar do Pre si den te da Co -
mis são de Inqué ri to, Dr. Dir ceu Ma tos, Con sul -
tor-Geral do Se na do, in for ma ções so bre o as sun to,
pois, a par tir da que le mo men to, sen tia-me obri ga do a
co nhe cê-lo, como Pre si den te da Casa e por ter sido
ins ta do pela im pren sa e por co le gas Se na do res. Evi -
den te men te, os de ta lhes do re la tó rio se rão en tre gues 
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pela Co mis são ao Sr. 1º Se cre tá rio, que de ve rá dar
co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral e ao pú bli co das
pro vi dên ci as a se rem to ma das.

Mas devo in for mar à Casa que o Dr. Dir ceu en -
tre gou-me có pia do re la tó rio da Uni camp que con fir -
ma que o pa i nel do Se na do foi vi o la do no dia 28 de ju -
nho do ano pas sa do e que o tra ba lho de vi o la ção teve
des do bra men to até o dia 30, quan do fo ram re ti ra dos
os da dos que re gis tra vam a vi o la ção do pa i nel do Se -
na do. E, mais do que isso, en tre gou-me de po i men tos
de ser vi do res da Casa la men ta vel men te con fes san do 
o epi só dio. O ope ra dor do sis te ma e a Srª ex-Diretora
do Pro da sen con fes sa ram à Co mis são to dos os de ta -
lhes des sa ope ra ção, que en vol veu ou tros ser vi do res
do Se na do e um ope ra dor da em pre sa man te ne do ra
des ses pa i néis.

Efe ti va men te, pe los de po i men tos que tive opor -
tu ni da de de ler, o pa i nel do Se na do foi vi o la do. O voto
das Srªs e dos Srs. Se na do res, de acor do com o de -
po i men to, pas sou a ser de co nhe ci men to das pes so -
as que se en vol ve ram no epi só dio. Mas não de cli na rei 
aqui, até por que me sin to, de cer ta for ma, cons tran gi -
do, o nome dos Par la men ta res en vol vi dos nes se epi -
só dio.

Por isso mes mo dou esta in for ma ção, que será
com ple men ta da ama nhã, quan do a Co mis são en tre -
ga rá o re la tó rio, com as re co men da ções de vi das. 

Pedi ao Pre si den te da Co mis são, por um de ver
de mí ni ma res pon sa bi li da de, que fos se ou vi da a
Advo ca cia do Se na do, para que não fos se co me ti do,
em mo men to al gum, ne nhum des li ze de na tu re za le -
gal nes se epi só dio. Mas la men to pro fun da men te in -
for mar, como an te ri or men te in for mei, que os téc ni cos
da Uni camp nos ha vi am dito que o pa i nel do Se na do
era vul ne rá vel. 

E ago ra la men to pro fun da men te di zer que o la u -
do con fir mou essa con clu são. E, mais do que o la u do,
hou ve o de po i men to dos fun ci o ná ri os pe ran te a Co -
mis são, as si na do, que con fes sa ram que eles par ti ci -
pa ram des sa ope ra ção.

Era esta a co mu ni ca ção que eu que ria fa zer ao
Se na do Fe de ral, sem emi tir ju í zo de va lor nes ta opor -
tu ni da de, por que en ten do que o Pre si den te do Se na -
do só pode la men tar, nes te mo men to, que uma de ci -
são da ma i or im por tân cia para esta Casa pu des se ter
um des fe cho des sa na tu re za. 

Qu e ro di zer ao Se na do que, na que la opor tu ni -
da de, fui pro cu ra do pe los Se na do res Luiz Este vão e
Re nan Ca lhe i ros, que ple i te a vam que, como Lí der do
PMDB, eu re que res se que a vo ta ção fos se fe i ta pelo
sis te ma tra di ci o nal. Aqui está o Se na dor Re nan Ca -

lhe i ros e tam bém ou tros Se na do res que me abor da -
ram. E eu dis se que me re cu sa va, por que con si de ra va 
um ab sur do ace i tar uma es pe cu la ção na que la hora
da vo ta ção. Fui pro cu ra do, como Lí der, e so li ci ta -
ram-me que não fos se usa do o pa i nel do Se na do,
por que cir cu la va, du ran te a ses são, que os vo tos se ri -
am co nhe ci dos. Eu me re cu sei, por que aqui lo po de ria 
ser en ten di do ape nas como uma ma no bra do Lí der
do PMDB para pro te lar a vo ta ção ou tu mul tu ar o pro -
ces so. 

Eu dis se aos Se na do res Re nan Ca lhe i ros e Luiz 
Este vão que não po de ri am exi gir de mim uma po si -
ção da que la na tu re za. Eu não ti nha ra zões nem mo ti -
vos para co lo car em dú vi da a uti li za ção do pa i nel do
Se na do. 

No en tan to, len do o re la tó rio da Uni camp e os
de po i men tos dos fun ci o ná ri os des ta Casa, in clu si ve
da ex-Diretora do Pro da sen, que con ta ram de ta lhes
mí ni mos des sa ope ra ção, la men to in for mar aos Srs.
Se na do res e Se na do ras que o Se na do vi ven ci ou e
está a vi ven ci ar um epi só dio da ma i or gra vi da de.

Era a co mu ni ca ção que eu de se ja va fa zer. 
Ama nhã, o re la tó rio da Co mis são será en tre gue

ao Sr. 1º Se cre tá rio, com os des do bra men tos ine vi tá -
ve is que o re sul ta do terá no Se na do e nas de ma is
apu ra ções. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como 
Lí der. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo abor -
dar, ra pi da men te, os dois te mas prin ci pa is que es tão
sen do dis cu ti dos nes ta ses são. Pri me i ro, a co mu ni ca -
ção de co le gas nos sos, Se na do res, que, ten do as si -
na do a pro po si ção de re que ri men to para a ins ta u ra -
ção de uma CPI, tra zem ao co nhe ci men to pú bli co a
idéia de que o nú me ro mí ni mo de Se na do res exi gi do
para a com po si ção de uma co mis são par la men tar de
in qué ri to está sen do al can ça do nes ta tar de. 

Com todo o res pe i to, Sr. Pre si den te, de se jo ma -
ni fes tar àque les que apu se ram a sua as si na tu ra que,
em pri me i ro lu gar, o ca be ça lho do do cu men to pro -
pug na va por uma co mis são par la men tar de in qué ri to
mis ta. Se esse ra ci o cí nio pre va le cer, ain da não há as
as si na tu ras ne ces sá ri as de De pu ta dos. Se for mu da -
do o ob je to ini ci al da cri a ção da co mis são par la men -
tar de in qué ri to e se pro pug nar por uma co mis são
par la men tar de in qué ri to ape nas do Se na do, des de
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logo que ro re gis trar que dis po nho de um pa re cer ju rí -
di co, con tra ta do ofi ci al men te pelo meu Par ti do, o
PSDB, e, de pos se dele, fiz con sul ta ofi ci al à Con sul -
to ria Ju rí di ca des ta Casa, que me res pon deu, de for -
ma ine quí vo ca, que, da ma ne i ra como está pro pos ta,
com o seu ob je to am plo, ir res tri to e des co ne xo, essa
co mis são par la men tar de in qué ri to es ta ria a fe rir o
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal. 

Assim, Sr. Pre si den te, sen do se gui do esse ca -
mi nho, de mo cra ti ca men te, como Lí der, fa rei uma con -
sul ta, um re que ri men to à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, para que ela seja ou vi da so bre
esse as pec to. 

Sr. Pre si den te, não en tran do no mé ri to do pa re -
cer ju rí di co, pois ha ve rá o mo men to pró prio para ele,
devo di zer que a cri a ção de co mis são par la men tar de
in qué ri to é ins tru men to de mo crá ti co, pre vis ta na Car -
ta Mag na des te País. Usá-lo ina de qua da men te, con -
fun din do uma co mis são par la men tar de in qué ri to so -
bre ob je to de ter mi na do e so bre as sun to es pe cí fi co
com uma am pla de vas sa, em to dos os as pec tos, da
Admi nis tra ção Pú bli ca, do Exe cu ti vo, do Le gis la ti vo
ou do Ju di ciá rio, sig ni fi ca usar mal o dis po si ti vo cons -
ti tu ci o nal; sig ni fi ca, a meu ju í zo, por tan to, cons pi rar
con tra o pró prio ins tru men to bá si co da de mo cra cia.

Va mos sus ten tar essa tese na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, ob vi a men te, se
for ne ces sá rio, se hou ver nú me ro de as si na tu ras su fi -
ci en te – esse é um di re i to que nos cabe –, fa rei um re -
que ri men to para que a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia seja ou vi da. Obvi a men te, dis cu ti -
re mos na que le fó rum, com mais pro fun di da de, essa
ques tão. 

Com re la ção à se gun da ques tão, Sr. Pre si den te, 
ao co mu ni ca do que V. Exª faz a esta Casa com se re -
ni da de, devo di zer que há duas se ma nas ve nho sen -
do acos sa do por in for ma ções, mu i tas ve zes sem
agen te es pe cí fi co, de que a vi o la ção do pa i nel ele trô -
ni co, para que se ob ti ves se dele o voto de cada um
dos Se na do res na que le dia 28, efe ti va men te ti nha
sido fe i ta, e mais, que eu ha via sido in clu í do en tre os
Se na do res que es ta vam a so li ci tar esse ges to do Pro -
da sen. 

Des de o pri me i ro ins tan te, fui mu i to cla ro ao di -
zer que nun ca vi ne nhu ma lis ta de com pu ta dor, que
não fui in for ma do so bre ela. Como Lí der nes ta Casa,
man ti nha con ta to diá ri os com o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, que nun ca me fez ne nhu ma con si de -
ra ção a esse res pe i to. Mas, de toda sor te, as es pe cu -
la ções an da vam. 

Hoje, há pou co, che gan do ao ple ná rio, fui in for -
ma do não só do la u do da Uni camp – que pa re ce con -
fir mar a ex tra ção de uma lis ta com os vo tos no mi na is
de cada um, que eu ain da não li, mas ob vi a men te de -
ve rá ser apre sen ta da –, mas tam bém de um dos de -
po i men tos da ex-Diretora do Pro da sen dan do con ta
de que te ria en tre gue a lis ta, por de ter mi na ção do en -
tão Pre si den te, que me te ria usa do como ins tru men to 
des sa de ter mi na ção. 

Sr. Pre si den te, co nhe ço a Drª Re gi na há mu i tos
anos. Te nho dela as me lho res re fe rên ci as. Sem pre
co lo quei isso pu bli ca men te. Nun ca tive da Drª Re gi na
ne nhu ma de mons tra ção de má-fé ou de ges to an tié ti -
co na sua con du ta, nos seus qua se trin ta anos de Se -
na do e nos seis ou sete que con vi ve mos aqui. Nes se
epi só dio, não fui pro cu ra do por ela, não a pro cu rei,
não so li ci tei, não me foi en tre gue, e a de sa fio ou qual -
quer ci da dão a ofe re cer qual quer vír gu la de pro va de
que eu pos sa ter in ter me di a do esse ges to. 

Pri me i ro, se ria du vi dar da in te li gên cia, mi nha ou 
de qual quer ou tra pes soa. Afi nal de con tas, ao que
pa re ce, do que foi apu ra do, a vo ta ção já ti nha sido re -
a li za da. Por tan to, no má xi mo, se ria um ges to de cu ri -
o si da de. Isso não mo di fi ca ria, como não mo di fi cou, o
re sul ta do da vo ta ção.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, te nho tido,
nes ta Casa, uma pos tu ra mu i to cla ra, co nhe ci da de
to dos os Par la men ta res, mu i to tran qüi la a esse res pe -
i to. Não te nho ne nhu ma ra zão para ima gi nar – e não
vou fa zer aqui con jec tu ras – por que o meu nome te ria 
sido lem bra do por essa ou aque la pes soa, por esse
ou aque le gru po. Qual a ra zão, qual o ob je ti vo dis so?
Vol to a afir mar aqui lo que dis se quan do uma re vis ta
se ma nal pu bli cou uma ma té ria so bre esse tema. Na
úni ca ma té ria es cri ta so bre isso, tive opor tu ni da de de
bus car a in for ma ção com os Se na do res ci ta dos. E o
con ta to com o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, ci -
ta do nes se caso, foi mu i to cla ro: nun ca con ver sei com 
o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães so bre esse as -
sun to. S. Exª nun ca me fa lou so bre isso. Nun ca vi lis ta
ne nhu ma, nem en tre guei, nem re ce bi. Obvi a men te,
se há essa acu sa ção ou essa in si nu a ção, por que não
vi o tex to ain da, ela terá de ser com pro va da. 

De qual quer for ma, Sr. Pre si den te, e para en cer -
rar, agra de cen do a com pre en são de V. Exª pelo tem -
po que usei, a par das in ves ti ga ções, que te rão se -
qüên cia, e da apu ra ção com ple ta dos fa tos, que se
faz ne ces sá ria, é pre ci so que esta Casa te nha a co ra -
gem, de uma vez por to das, de aca bar com o ins ti tu to
do voto se cre to para nós, Par la men ta res. O si gi lo do
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voto é uma ga ran tia que deve ter o ele i tor e não o seu
re pre sen ta do, que deve vo tar aqui sem pre em aber to.

E para não ser hi pó cri ta, de se jo de i xar cla ro, de
uma vez por to das, que ouvi, par ti ci pei de con ver sas,
de re u niões en tre Par la men ta res, com jor na lis tas, du -
ran te toda a mi nha vida par la men tar e em to das as
vo ta ções im por tan tes – in clu si ve a que ele geu V. Exª
–, e afir mo que todo mun do aqui faz suas lis ti nhas
para ver quem vo tou em quem. Eu mes mo, como Lí -
der, mu i tas ve zes con fi ro o voto da Ban ca da. 

Aliás, te mos aqui até os es pe ci a lis tas em adi vi -
nhar o re sul ta do da vo ta ção nas vo ta ções mais dis pu -
ta das, o que é mu i to di fe ren te de ter lis ta ti ra da de um
com pu ta dor como con se qüên cia de uma vo ta ção se -
cre ta.

Era isso, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Peço a pa la vra como Lí der, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra a V. Exª como Lí der, Se na dor José Edu -
ar do Du tra, já ten do con ce di do an tes ao Lí der do Go -
ver no.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ouvi aten ta men te o pro -
nun ci a men to do Se na dor José Ro ber to Arru da an te -
ci pan do qual será a es tra té gia do Go ver no em re la -
ção à ins ta la ção da co mis são par la men tar de in qué ri -
to. Estra té gia, aliás, que não é nova, já foi uti li za da
nes ta Casa em 1996. Nes se as pec to, gos ta ria de di a -
lo gar pre fe ren ci al men te com o PMDB por dois mo ti -
vos. Em pri me i ro lu gar, por que a es tra té gia, como já
dis se, não é nova, já foi uti li za da nes ta Casa con tra
uma CPI pro pos ta pelo PMDB, a pri me i ra CPI dos
Ban cos, que foi en ca be ça da pelo Se na dor Anto nio
Car los Va la da res e apo i a da pe las Li de ran ças do
PMDB na oca sião. Na que la épo ca, o Lí der do PFL,
Se na dor Hugo Na po leão, apre sen tou re cur so à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ale gan -
do que o re que ri men to para ins ta la ção da CPI não ti -
nha fato de ter mi na do. O en tão Se na dor José Igná cio
Fer re i ra re la tou aque la ma té ria, dan do ra zão à ques -
tão de or dem do Se na dor Hugo Na po leão. Lem -
bro-me, como se fos se hoje, da in ter ven ção dura,
cons ti tu ci o nal e es cla re ci da do en tão Lí der do PMDB,
Se na dor Ja der Bar ba lho, con tra a ma no bra que es ta -
va sen do fe i ta pela ma i o ria da Casa, ras gan do na prá -
ti ca a Cons ti tu i ção, que ha via es ta be le ci do a exi gên -
cia de um ter ço de Par la men ta res, seja na Câ ma ra,
seja no Se na do, para a ins ta la ção de uma co mis são

par la men tar de in qué ri to, pois en ten dia que aque le
era prin ci pal men te um ins tru men to de de fe sa das mi -
no ri as do Con gres so Na ci o nal e, em ne nhum mo -
men to, po de ria ser sub ver ti do por um voto de ma i o ria.

Na oca sião, re cor re mos ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral por meio de um man da do de se gu ran ça. Per -
de mos por seis vo tos a cin co no Su pre mo, não em
fun ção da ques tão de or dem le van ta da pelo PFL, que
di zia que não ha via fato de ter mi na do, mas em fun ção
de uma ques tão mais pro sa i ca, a de que o re que ri -
men to da CPI não pre via as des pe sas para sua ins ta -
la ção. E, como essa era uma ques tão in ter na cor po -
ris, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por seis vo tos a cin -
co, re sol veu con fir mar a de li be ra ção do Ple ná rio.

Mas, ana li san do o pon to que é atri bu i ção do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, qual seja a cons ti tu ci o na li da -
de do re que ri men to no que diz res pe i to ao fato de ter -
mi na do, fi cou cla ro no voto do Re la tor, Mi nis tro Ma u rí -
cio Cor rêa, que in clu si ve foi acom pa nha do pe los ou -
tros, que o re que ri men to es ta va de acor do com a
Cons ti tu i ção.

Esta mos, ago ra, tal vez, di an te do mes mo fil me.
A ma i o ria da Casa po de rá, mais uma vez, ras gar a
Cons ti tu i ção pelo voto, re ti ran do da CPI o ca rá ter,
dado pe los Cons ti tu in tes, de ins tru men to de de fe sa
da mi no ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu dis se
que que ria di a lo gar pre fe ren ci al men te com a Ban ca -
da do PMDB por dois mo ti vos: o pri me i ro foi esse epi -
só dio que aca bei de re la tar, em que não vin gou uma
CPI apo i a da pelo PMDB; e o se gun do, por que V. Exª
veio on tem à tri bu na do Se na do para, mais uma vez,
res pon der a ata ques des fe ri dos con tra sua pes soa
pela im pren sa. 

Enten do que es ses epi só di os de vem, de uma
vez por to das, ser in ves ti ga dos pelo Con gres so Na ci -
o nal para que não fi que mos mais su je i tos à chan ta -
gem de A ou B, para que não con ti nu e mos mais a nos
pa u tar de for ma a que to das as se gun das-feiras fi que -
mos aguar dan do o que as re vis tas fa lam de A ou de
B, res tan do ao Con gres so Na ci o nal sim ples men te
ou vir a de fe sa da que le que é acu sa do. Enten do que o
Con gres so Na ci o nal tem a ta re fa de fa zer va ler as
suas prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is, que fo ram con -
quis ta das com mu i to suor e san gue de di ver sos bra si -
le i ros de mo cra tas, que não ad mi ti am con ti nu ar com o
Con gres so Na ci o nal como um po der sub ser vi en te ao
Po der Exe cu ti vo.

Te nho cer te za, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, de que, caso mais uma vez o Go ver no opte por 
essa ma no bra para ras gar a Cons ti tu i ção, a ma i o ria
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des ta Casa terá uma po si ção di fe ren te da que la de
1996 e irá ga ran tir aqui lo que está es cri to na Cons ti tu -
i ção, ou seja, que um ter ço de Se na do res é su fi ci en te
para vi a bi li zar a ins ta u ra ção de uma CPI.

Mu i to obri ga do.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL

– BA. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, to mei co nhe ci men to
pela im pren sa do la u do da Uni camp, que te ria sido
en tre gue ao 1º Se cre tá rio, com a con clu são de que
hou ve vi o la ção do pa i nel ele trô ni co.

Ca u sou-me sur pre sa, Sr. Pre si den te, mas não
vou se quer re fu tar o la u do. O que de se jo é a apu ra ção 
por quem de di re i to, ou seja, a Mesa do Se na do, para
ou vir qual quer pes soa que que i ra, des de o Se cre tá -
rio-Geral da Mesa, Dr. Car re i ro, à Di re to ra do Pro da -
sen ou qual quer ou tro fun ci o ná rio que pos sa afir mar
ter o Pre si den te da épo ca so li ci ta do sa ber quem vo -
tou em quem na que la opor tu ni da de. Ja ma is fiz qual -
quer so li ci ta ção em qual quer vo ta ção, prin ci pal men te
nes sa, à Di re to ra do Pro da sen ou a qual quer ou tra
pes soa, e mu i to me nos en car re ga ria um Se na dor –
no caso, o Se na dor José Ro ber to Arru da – para fa lar
em meu nome, por que nin guém po de ria fa lar em meu
nome em uma ques tão des sa or dem. Inclu si ve, se a
Di re to ra do Pro da sen re ce beu al guém que ti ves se fa -
la do em meu nome, era do seu de ver pro cu rar-me
para con fir mar a ve ra ci da de da in for ma ção.

De modo que sou o in te res sa do em que se apu -
re e que se pu nam os res pon sá ve is pela vi o la ção do
pa i nel, se é que ela exis tiu. Daí por que V. Exª, o 1º Se -
cre tá rio e os de ma is mem bros da Mesa, o Cor re ge dor 
e o Con se lho de Éti ca, fi quem to dos à von ta de para
es cla re cer o as sun to, por que, cer ta men te, nin guém,
mas nin guém mes mo, dirá que ou viu da mi nha boca,
em qual quer opor tu ni da de, o pe di do para sa ber quem 
vo tou em quem. Não re ce bi lis ta ne nhu ma nem me foi
en tre gue por nin guém lis ta al gu ma. Se qual quer de -
po i men to exis tir nes se sen ti do, pode fa zer uma aca re -
a ção, por que V. Exª vai ver que o Pre si den te da épo ca 
não des cum priu o Re gi men to e mu i to me nos a Cons -
ti tu i ção des te País. Sem pre cum pri com os meus de -
ve res e nun ca dei se quer ou sa dia a qual quer fun ci o -
ná rio, fos se o Se cre tá rio da Mesa ou a Di re to ra do
Pro da sen, de fa zer um pe di do ilí ci to. 

Por tan to, essa é a pa la vra que te nho que dar
nes ta hora para que V. Exª in clu si ve en ca mi nhe ao 1º

Se cre tá rio e às au to ri da des da Mesa o meu pon to de
vis ta. 

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, cer ta men te nin guém nes ta
Casa te ria mais in te res se de ver a tal da ”lis ti nha“ da
vo ta ção do que eu. Te nho con vic ção de que vo tei pela 
cas sa ção, a não ser que aqui hou ves se Se na dor la -
drão de se nha de Se na dor ca paz de mo di fi car o meu
voto. Espe ro re al men te ja ma is acre di tar nis so, ape sar 
do la u do da Uni camp, por que, como já dis se, as sim o
Ca ran di ru se ria mais res pe i tá vel do que esta Casa. 

Espe ro que a ”lis ti nha“ apa re ça. Quem sabe,
mais cedo ou mais tar de, ela apa re ce. 

Está acon te cen do aqui, hoje, uma co i sa mu i to
im por tan te so bre a qual os fun ci o ná ri os e os pe que -
nos de vem re fle tir. Não vou fa lar do caso es pe cí fi co se 
hou ve pe di do de Se na dor ou não, pois não te nho
como pro var. Mas é sem pre im por tan te que o fun ci o -
ná rio re fli ta so bre aque le ve lho dito po pu lar – que,
aliás, foi re pe ti do pelo ex-Senador cas sa do Luiz Este -
vão, quan do ame a çou os ser vi do res da CPI do Ju di -
ciá rio: ”A cor da sem pre ar re ben ta do lado mais fra co“.
Como sou uma pes soa que gos ta mu i to de jus ti ça, es -
pe ro que re al men te a cor da não ar re ben te do lado
mais fra co, Sr. Pre si den te Srªs e Srs. Se na do res.

Espe ro que a lis ti nha apa re ça. Re al men te, es -
pe ro que ela apa re ça com o meu voto pela cas sa ção,
por que, se não, vou re al men te achar que exis te ou tro
tipo de com por ta men to nes ta Casa, mais abo mi ná -
vel, mais de plo rá vel do que o que pen sa a opi nião pú -
bi ca so bre mu i tos des ta Casa.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
A Pre si dên cia agra de ce ria se, em pri me i ro lu -

gar, as in ter ven ções se li mi tas sem a essa ques tão e,
em se gun do, que fos sem bre ves, le van do-se em con -
ta a ne ces si da de de, logo mais, pas sar mos à Ordem
do Dia.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, são dois os fa tos, e os dois re al men te 
mu i to sé ri os. 
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Pri me i ro, com re la ção à CPI. Per doe-me, Sr.
Pre si den te, per doe-me, meu Lí der, mas es tou sa tis fe -
i to por ela te sido apro va da. Acho que não po de ría -
mos mais re sis tir à crí ti ca da im pren sa, prin ci pal men -
te em re la ção ao PMDB, como se o Par ti do fos se o
úni co res pon sá vel por ela não ser cri a da. A CPI es ta -
va sen do in vi a bi li za da pela pres são do Go ver no, que
evi ta va a sua cri a ção. Vejo, ago ra, pela as si na tu ra de
dois mem bros exa ta men te da Ban ca da do PMDB,
que se so ma ram a nove mem bros, que a CPI será cri -
a da.

Se gun do o que afir ma o Lí der do Go ver no, foi o
Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so, Lí der no Se na do,
que fez uma CPI para apu rar a cor rup ção no Go ver no
José Sar ney. Fato mais ge né ri co que esse não co nhe -
ço, e a CPI foi cri a da.

No caso em ques tão, são fa tos de ter mi na dos.
Tam bém acho que não va mos apu rar 28 fa tos. Acho
que te re mos que de ci dir na hora, de po is de ins ta la da
a CPI, e de fi nir três fa tos: um, en vol ven do o Pre si den -
te do Se na do; ou tro, en vol ven do o ex-Presidente do
Se na do; e ou tro, en vol ven do o Exe cu ti vo. Não mais
do que isso. 

Cre io que a CPI deve sair, Sr. Pre si den te. Sin ce -
ra men te, fi ca rá mu i to ruim para nós se isso não acon -
te cer.

Em se gun do lu gar, é mu i to sé ria a ques tão do
pa i nel, por que, Sr. Pre si den te, fa tos as sim ou as sa -
dos, equí vo cos, er ros, exis tem no Con gres so e no
mun do in te i ro. Está na ca de ia o Pre si den te do Ban co
Cen tral do Ja pão; ou tro se ma tou; o Pri me i ro Mi nis tro
ita li a no foi der ru ba do; o Prín ci pe con sor te da Ho lan da 
qua se foi pa rar na ca de ia. Po rém, vi o lar o pa i nel ele -
trô ni co, vo tar e fra u dar o pa i nel den tro da Casa é a pri -
me i ra vez que acon te ce. Se for ver da de – que i ra Deus 
que não seja! -, é um fato que nun ca ouvi fa lar que te -
nha acon te ci do em qual quer lu gar do mun do. 

Por isso, hoje é um dia im por tan te sob dois ân -
gu los: tem-se a no tí cia e vai-se apu rá-la. Nós o fa re -
mos aqui, e fico fe liz. Digo mais, Sr. Pre si den te: se de -
pen des se de mim, acho que a CPI não de ve ria ser do
Con gres so Na ci o nal. Se já há as 27 as si na tu ras do
Se na do e se não há da Câ ma ra, é me lhor que ela seja 
re a li za da ape nas no Se na do, já que os fa tos que vão
ser ana li sa dos en vol vem esta Casa. Cre io que aqui
ha ve rá mu i to mais se re ni da de e tran qüi li da de para se
in ves ti ga rem os fa tos – per doe-me a Câ ma ra dos De -
pu ta dos -, prin ci pal men te se con si de rar mos que os
fa tos en vol vem, ba si ca men te, Se na do res. 

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

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to. 

Re no vo a re co men da ção de que qual quer in ter -
ven ção nes te mo men to deva ser úni ca e ex clu si va -
men te so bre o tema em de ba te.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, por vol ta das 15h, re ce bi um te le fo -
ne ma no ga bi ne te. Do ga bi ne te da Pre si dên cia, vi nha
um aler ta de que o Pre si den te iria dar uma in for ma -
ção im por tan te. De pron to, como tra di ci o nal men te
faço, des lo quei-me para o ple ná rio e digo que fi quei
sur pre so, Sr. Pre si den te. Ima gi na va que aqui che ga -
ria para ou vir do Sr. Pre si den te pro pos ta de uma
agen da po si ti va, pro pos ta de algo que pu des se en -
gran de cer o Se na do, pro pos ta de uma ação para que
to dos nós, os 81 Se na do res des ta Casa, aqui es ti vés -
se mos para de fi nir a ação da qui lo que de ve ría mos fa -
zer. 

Enten do que nós – se não to dos, a gran de ma i o -
ria – não fo mos ele i tos ape nas para apu rar de nún ci -
as, para apu rar ir re gu la ri da des. A nos sa mis são é ou -
tra, além de fis ca li zar; é le gis lar e re pre sen tar o nos so 
Esta do. Po rém, Sr. Pre si den te, com tris te za, ouço do
Sr. Pre si den te da Casa ape nas mais uma in for ma ção: 
a apu ra ção de mais ir re gu la ri da des, o que, tal vez,
não ti ves se que ter sido dito com tan ta ve e mên cia
como dis se S. Exª. S. Exª não ape nas nos co mu ni cou, 
mas qua se veio anun ci ar, com um sa bor de vi tó ria,
algo que es ta va sen do dis pu ta do ao lon go do tem po .

Re gis tro isso com mu i ta la men ta ção, e digo isso 
com mu i ta sin ce ri da de e fran que za. Esta mos aqui re -
pre sen tan do os nos sos Esta dos. Esta Casa sem pre
pri mou pelo res pe i to do ci da dão e dos nos sos ele i to -
res, e não é o que es ta mos vi ven ci an do nes te mo -
men to, Sr. Pre si den te. 

Qu e ro re gis trar e la men tar que uma in for ma ção
que de ve ria ser re ser va da em um pri me i ro mo men to
vai para a im pren sa an tes que os Srs. Se na do res dela 
to mem co nhe ci men to. Onde está a se ri e da de de to -
dos nós que aqui es ta mos? Onde está a res pon sa bi li -
da de da Mesa des ta Casa? O que es ta mos aguar -
dan do? A pró xi ma no tí cia ruim que será co lo ca da?
Será que não es ta mos ape que nan do o nos so Se na -
do? Será que esta Casa não está di mi nu in do a sua
tra di ção? Va mos, sim, apu rar, Sr. Pre si den te, mas
não va mos pa rar esta Casa, por que, des sa for ma, es -
ta re mos pa ran do o Bra sil. 
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O meu re gis tro é de la men to e, es pe ci al men te,
de de cep ção, por es tar aqui as sis tin do a mais um epi -
só dio que ma cu la a ima gem da Casa. Ja ma is fui ele i -
to com essa mis são. Re pre sen to, como os Se na do res 
José Alen car e Fran ce li no Pe re i ra, o meu Esta do de
Mi nas Ge ra is. Te nho um com pro mis so com 17 mi -
lhões de mi ne i ros, te nho um com pro mis so com um
mi lhão e qui nhen tos mil ele i to res que de po si ta ram o
seu voto de con fi an ça no meu nome, e não gos ta ri am
que fi cás se mos até o fi nal do man da to, por mais qua -
se dois anos, ape nas tra ba lhan do em cima des se epi -
só dio.

Va mos re fle tir, Sr. Pre si den te! Va mos cha mar to -
dos para que, com a cons ciên cia cí vi ca que te mos,
en con tre mos um ca mi nho com o qual pos sa mos apu -
rar e pu nir os cul pa dos, mas tam bém fa zer uma agen -
da po si ti va que nos co lo que na nos sa mis são de fis -
ca li zar, le gis lar e re pre sen tar bem os nos sos Esta dos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ra mez Te bet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, como Pre si den te do Con se lho de Éti -
ca e De co ro Par la men tar, é des ne ces sá rio afir mar à
Casa que va mos aguar dar o la u do, co nhe cer in te gral -
men te os fa tos, para que o Con se lho de Éti ca pos sa
dar con ti nu i da de a um tra ba lho que já vem re a li zan do.

To da via, Sr. Pre si den te – não que ro fa zer ne -
nhum sen sa ci o na lis mo, to dos co nhe cem a mi nha ma -
ne i ra de ser -, vejo fa lar, e já fui in da ga do por aí a res -
pe i to, que ”a cor da sem pre ar re ben ta do lado mais
fra co“ e que as pes so as, às ve zes, fi cam sem se gu -
ran ça. Não que ro acre di tar em nada dis so. De cla rei
mes mo a mu i tas pes so as, que me per gun ta ram so bre 
o fato de que o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar tem por fi na li da de ape nas ana li sar a con du ta
de par la men tar e não a de fun ci o ná ri os do Se na do da
Re pú bli ca, que, sem dú vi da, se es ses fun ci o ná ri os ti -
ve rem que de por, irão fa zê-lo. Eles têm a mi nha pa la -
vra de que irão de por den tro de um cli ma da mais ab -
so lu ta se re ni da de e tran qüi li da de, como aliás têm
sido as re u niões do Con se lho de Éti ca. Não pre ci sam
fi car ate mo ri za dos, por que tan to o Pre si den te do
Con se lho de Éti ca como a Mesa do Se na do na tu ral -
men te lhes da rão as ga ran ti as ne ces sá ri as.

Mu i tos po dem es tar ques ti o nan do se esse é ou
não o mo men to de fa zer de cla ra ções. Todo mun do
está di zen do que o mo men to é gra ve. É cla ro que é

gra ve! Por isso mes mo, não de ve mos de i xar para
ama nhã aqui lo que sen ti mos que de ve mos fa zer ago -
ra, que ro di zer, dar tran qüi li da de à par te mais fra ca,
que é a dos fun ci o ná ri os do Se na do da Re pú bli ca. Os
Se na do res ocu pa mos a tri bu na a toda hora, a todo
mo men to para dar ex pli ca ções, e os fun ci o ná ri os não
têm essa con di ção. Mas eles po dem fi car ab so lu ta -
men te tran qüi los. Esse é o ape lo e as con si de ra ções
li ge i ras que faço nes ta hora e opor tu ni da de de so li da -
ri e da de aos fun ci o ná ri os do Se na do 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 (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, tem V. Exª a pa la vra, pela or -
dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res:

– Pai, por que tan to você quer des co -
brir a ver da de? Você não per ce be que está
in co mo dan do a Igre ja? Fica aí di zen do que
a Ter ra pode ser re don da, que não é pla na;
fica aí mos tran do que a Ter ra tal vez não
seja o cen tro do mun do!

– Por que que ro sa ber a ver da de.
– Mas por que tan to você quer sa ber a 

ver da de?
– Por que é uma co i sa hu ma na, mi nha

fi lha.
Assim Ni co lau Co pér ni co res pon deu às in da ga -

ções de sua fi lha. Ele que ria sa ber a ver da de, as sim
como Ga li leu Ga li lei, tam bém tão pres si o na do, e ou -
tros gran des ci en tis tas da His tó ria.

Des co brir a ver da de, para quem como nós que
es ta mos no Se na do re pre sen tan do nos sos Esta dos e 
o povo bra si le i ro, cons ti tui algo fun da men tal. V. Exª,
Se na dor Ja der Bar ba lho, trou xe hoje uma co mu ni ca -
ção de ex tra or di ná ria re le vân cia. E ago ra é re le van te
– como o Pre si den te do Con se lho de Éti ca, Se na dor
Ra mez Te bet, ob ser vou – que to dos aguar de mos o
co nhe ci men to do re la tó rio com ple to para che gar a
con clu sões. Ontem, V. Exª trou xe re ve la ções da ma i or 
im por tân cia, in clu si ve o de po i men to es cri to do
ex-Senador Jar bas Pas sa ri nho a res pe i to do que
ocor reu na Su dam. Hoje, esse tema foi ob je to do de -
po i men to do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra. Qu an do to -
mei co nhe ci men to da que les fa tos – de como em pre -
sá ri os, se jam de São Pa u lo ou do Pará, es tão des vi -
an do re cur sos do povo para en ri que cer com fa ci li da -
de –, fi quei ima gi nan do in clu si ve que V. Exª, on tem,
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es ti ves se nos con cla man do. O Se na dor José Ro ber to 
Arru da, Lí der do Go ver no, de ve ria di zer ao Pre si den te 
Fer nan do Hen ri que que cons ti tui ago ra uma obri ga -
ção de Sua Exce lên cia, como Pre si den te da Re pú bli -
ca, man da tá rio mais im por tan te do País, de fen der o
Con gres so Na ci o nal, a ins ti tu i ção pre si di da pelo Se -
na dor Ja der Bar ba lho. O Lí der do Go ver no de ve ria
lem brar a Sua Exce lên cia a obri ga ção de de fen der o
Con gres so Na ci o nal, as ins ti tu i ções que re pre sen tam 
o povo bra si le i ro, com a de ter mi na ção da que les que
que rem des co brir a ver da de, seja com re la ção ao epi -
só dio da cas sa ção do Se na dor Luiz Este vão, seja
com re la ção à Su dam. Espe ro, Se na dor José Ro ber to 
Arru da, que o Pre si den te da Re pú bli ca, e V. Exª, Se -
na dor Ja der Bar ba lho, como Pre si den te do Se na do,
es te jam con cla man do to dos para não cri ar óbi ces de
na tu re za ju rí di ca na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia para evi tar a re a li za ção da CPI. Se ria
im por tan te, a essa al tu ra, que to dos os 81 Se na do res
as si nas sem o re que ri men to de cri a ção da CPI, se -
guin do de po is o exem plo to dos os 513 De pu ta dos. O
povo bra si le i ro quer sa ber a ver da de com ple ta so bre
es ses fa tos.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re.

Re no vo aos Srs. Se na do res a ne ces si da de de
que as in ter ven ções se jam as mais bre ves pos sí ve is,
para que pos sa mos ini ci ar a Ordem do Dia em que te -
re mos vo ta ção no mi nal.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, acon te ceu aqui lo que pou cos
ima gi na vam que pu des se acon te cer. Tal vez to dos es -
ti vés se mos tor cen do – e esse é o ter mo exa to – para
que a pe rí cia in di cas se que o pa i nel era in vi o lá vel e
que tudo não pas sa va de uma ba zó fia, aqui lo que
nor mal men te se faz, co men tan do-se que se co nhe ce
quem vo tou, quem não vo tou, quem as su miu po si ção, 
quem tra iu. Ti ve mos aqui, com a ele i ção da Pre si dên -
cia do Se na do, dis cus sões so bre quem tra iu o can di -
da to por nós re fe ren da do, Se na dor Jef fer son Pé res.
La men ta vel men te con fir mou-se que hou ve vi o la ção.

Este é um mo men to gra ve por que há uma sé rie
de cons tran gi men tos. Há mu i to aler tá va mos que a
ele i ção, tal como se de li ne a va, numa di nâ mi ca de de -
sa gra vo, não iria re sol ver. Con ti nu a mos tal vez tro can -
do de lu gar com a mes ma di nâ mi ca num pro ces so
que, em um pri me i ro mo men to, é im por tan te para
mos trar o fim, o es ter tor de um Esta do pri va ti za do,

pa tri mo ni a lis ta, cli en te lis ta, fi si o ló gi co que está se en -
cer ran do, se ul ti man do. Por isso, o pac to po lí ti co que
nos go ver na há mu i to está em cri se, e ini cia-se um
novo mo men to em que esse pac to pre ci sa ser re ver ti -
do. O mo men to não é de ex por a po dri dão da po lí ti ca
bra si le i ra, do Esta do bra si le i ro, mas, fun da men tal -
men te, dis cu tir como as ins ti tu i ções re pu bli ca nas atu -
a rão nes se pro ces so.

Ava lio que a dis cus são so bre o pa i nel vem num
mo men to pro pí cio por que, de ou tro lado, exis tem as
as si na tu ras re gi men ta is para a ins ta la ção da CPI.
Cre io que te mos os dois ins tru men tos para que a ins -
ti tu i ção re pu bli ca na Se na do as su ma de vez o pa pel
que lhe cabe. O Se na do não pode con ti nu ar sen do
are na de ri nhas, de dis pu tas, por que há ins tru men tos
para re sol ver to dos es ses li tí gi os. Co mis são de Éti ca
para o caso do pa i nel. E há que ser apu ra do. Ago ra
não cabe mais dis cu tir se a cor da vai se rom per do
lado mais fra co; é sa ber os Se na do res res pon sá ve is,
in clu si ve a Pre si dên cia do Se na do, que de ve ria ze lar
pelo si gi lo do voto. CPI para apu rar aqui lo que é pos -
sí vel, de fi nin do con cre ta men te o que va mos in ves ti -
gar. Com isso de ve mos en cer rar tam bém essa dis pu -
ta es té ril e pa ra li sa do ra do Se na do. Não que se deva
en cer rar sem as de vi das apu ra ções, por que a CPI
terá que exer cer esse pa pel.

Essa é a po si ção que o PPS quer tra zer com
mu i ta cla re za. Ago ra mes mo, eu es ta va dis cu tin do
com o Ciro Go mes a Co mis são de Par la men ta ris mo,
e ten do todo o cu i da do – par la men ta ris tas que so -
mos; e o Par ti do o é –, por que, se ti vés se mos o par la -
men ta ris mo no Bra sil, mu i to pro va vel men te, este
Con gres so já es ta ria dis sol vi do. Não se pode en trar
nes se mé ri to para não se dar ne nhum ca rá ter gol pis -
ta. Mas, a par tir des te mo men to, te mos que co me çar
a dis cu tir ins ti tu i ções re pu bli ca nas que te nham a ca -
pa ci da de de en fren tar pro ble mas como esse com mu -
i to mais agi li da de, evi tan do tal vez o cons tran gi men to
que to dos nós sen ti mos, como mem bros do Se na do,
pe ran te a opi nião pú bli ca bra si le i ra.

Cre io que hoje é um dia mu i to sig ni fi ca ti vo, la -
men tá vel, mas tal vez o mo men to da re cu pe ra ção, da
bus ca da ver da de. O Con se lho de Éti ca deve dis cu tir
a vi o la ção do pa i nel e res pon sa bi li zar aque les que
que bra ram o si gi lo do voto, co me ten do, evi den te men -
te, um vi o len to aten ta do ao de co ro – mais do que isso, 
um cri me. Tam bém deve ser ins ta la da uma Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to para apu rar as de nún ci as de 
ilí ci tos e ir re gu la ri da des, seja em re la ção aos Se na -
do res, seja em re la ção ao Exe cu ti vo.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha e, em se -
gui da, ao Se na dor Ade mir Andra de e ao Se na dor
Ber nar do Ca bral, úl ti mo ora dor ins cri to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
se rei con ci so e ob je ti vo, con for me con cla ma V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Mu i to
obri ga do.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Eu ape nas que ria acres cen tar mais uma mo ti va ção
para re fle xão do Se na do nes ta tar de. 

Pa re ce-me que é con sen so a apu ra ção do epi -
só dio do pa i nel. O Se na do todo con cor da que esse
as sun to deva ser exa mi na do pela Co mis são de Éti ca
e, ha ven do cul pa dos, que se jam pu ni dos. Esse é o ca -
mi nho da co e rên cia, a res pos ta que a opi nião pú bli ca
e a so ci e da de es pe ram do Se na do Fe de ral. 

Qu an do o as sun to pas sa a ser CPI, há a li nha
da in co e rên cia do Se na do da Re pú bli ca. É essa re fle -
xão que eu que ria pro por. Va mos mais uma vez nos
sub me ter aos in te res ses do Po der Exe cu ti vo, em de -
tri men to no va men te da ima gem do Se na do Fe de ral e
do Con gres so Na ci o nal, apu ran do exa ta men te aqui lo
que acon te ce in ter na cor po ris no Se na do, e de i xar
de apu rar aqui lo que ex tra po la o Se na do em fun ção
de que pode pre ju di car even tu al men te o Po der Exe -
cu ti vo? Mais uma vez, o Se na do vai se po si ci o nar de
jo e lhos di an te do Po der Exe cu ti vo? Não res ta a me -
nor dú vi da de que, se fos se pre va le cer aqui a von ta de
in di vi du al de cada Se na dor, sem qual quer me ca nis -
mo de pres são, a CPI se ria ins ta la da, não só pelo Se -
na do, mas tam bém pela Câ ma ra.

Então, Sr. Pre si den te, que o Se na do bus que co -
e rên cia nos dois as sun tos: que exa mi ne mos a vi o la -
ção do pa i nel e os cul pa dos se jam pu ni dos, mas que
pos sa mos, de uma vez por to das, fa zer tam bém um
en ten di men to não só em prol da CPI, mas em de fe sa
da ins ti tu i ção Se na do da Re pú bli ca.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, re no van do
o ape lo para que seja bre ve.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Aten de rei V. Exª.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este é um
mo men to ex tre ma men te im por tan te para o Bra sil, e,
ao con trá rio da ma ni fes ta ção do Se na dor Arlin do Por -
to, com pa nhe i ro que ad mi ro, en ten do que o que tem

acon te ci do há um ano, che gan do aos fa tos de ago ra,
é ex tre ma men te po si ti vo para a nos sa Na ção.

A di ver gên cia de seg men tos do Go ver no está
mos tran do a re a li da de do po der, pos si bi li tan do mu -
dan ças que não fo ram con se gui das pe los me i os nor -
ma is. Hoje, as sis ti mos ao Mi nis tro Fer nan do Be zer ra,
do Mi nis té rio da Inte gra ção Re gi o nal, fa lar da nova
Su dam e da nova Su de ne. 

O pro je to que S. Exª nos apre sen tou é aque le
com o qual so nha mos há mu i to tem po. Não me re fi -
ro à ex tin ção ou à trans for ma ção da Su dam ou da
Su de ne em agên cia, mas à mu dan ça no art. 9º, à
pre sen ça da so ci e da de no Con del, à pos si bi li da de
de que os Fun dos do Fi nam e do Fi nor não sir vam
só às so ci e da des anô ni mas, mas tam bém às em -
pre sas de ca pi tal de so ci e da de li mi ta da. São mu -
dan ças que es tão acon te cen do em fun ção de to dos
os fa tos que ocor re ram ao lon go do úl ti mo ano.

É al ta men te po si ti vo para o povo bra si le i ro. De
que adi an ta agen da po si ti va que não che ga a can to
ne nhum? Agen da po si ti va é esta que está acon te -
cen do aqui, ago ra. Agen da po si ti va é o povo bra si le -
i ro ter co nhe ci men to da re a li da de dos nos sos po lí ti -
cos e da nos sa po lí ti ca, da re a li da de da ad mi nis tra -
ção. Isso é que é agen da po si ti va. Isso é que é pos -
si bi li da de de trans for mar a so ci e da de! Isso é que é
pos si bi li da de de se ti rar a po bre za da ex clu são!
Essa bri ga e di ver gên cia na base do Go ver no pos si -
bi li tam tudo isso e são im por tan tes para a na ção
bra si le i ra.

O Con se lho de Éti ca deve apu rar a vi o la ção de 
pa i nel, e a CPI, ago ra mais do nun ca, é uma exi gên -
cia do povo bra si le i ro. Nin guém pode te mê-la, a não
ser quem te nha cul pa, a não ser quem vá se com -
pro me ter no pro ces so de apu ra ção. O Bra sil pre ci sa
des ta Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, pre ci sa
do tra ba lho que a im pren sa bra si le i ra está fa zen do
nes te mo men to, indo fun do nos des vi os, nas fal ca -
tru as, nos rou bos, na trans for ma ção para a mu dan -
ça dos me i os e dos mé to dos, a fim de que o Go ver -
no bra si le i ro pos sa ser vir ao seu povo e não a meia
dú zia de pes so as.

É, pois, ex tre ma men te po si ti vo, por mais de sa -
gra dá vel que pos sa ser, o que está acon te cen do
hoje no Bra sil. Espe ro que a CPI seja ins ta la da e
que nin guém ten te im por óbi ce a ela. Se não na Câ -
ma ra, pelo me nos deve ser ins ta la da uma CPI no
Se na do. Te nho cer te za de que, com o tra ba lho vi gi -
lan te da im pren sa, ha ve re mos de che gar aos cul pa -
dos e, fun da men tal men te, às trans for ma ções que o
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Bra sil pre ci sa fa zer para dis tri bu ir mais ri que za, mais 
ter ra e opor tu ni da de de vida para o tra ba lha dor bra -
si le i ro. Para mim, agen da po si ti va é a pos si bi li da de
de trans for ma ção, e não essa co i sa mor na e per ma -
nen te do Con gres so Na ci o nal, que não muda mu i to
a nos sa re a li da de.

Fa la-se nos bi lhões des vi a dos da Su dam, mas
o Bra sil con ti nua pa gan do uma imen si dão de re cur -
sos da dí vi da ex ter na e in ter na, o que não é dis cu ti -
do com pro fun di da de, as sim como não o são as pri -
va ti za ções, que com cer te za le va rão à aná li se des -
ses fa tos.

Por tan to, en cer ro, Sr. Pre si den te, di zen do que
é ex tre ma men te po si ti vo o que está acon te cen do e
que, mais do que nun ca, o Con gres so Na ci o nal ou,
pelo me nos, o Se na do da Re pú bli ca deve ime di a ta -
men te ins ta lar e pôr em fun ci o na men to esta Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to. Mu i to obri ga do.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ber nar do Ca -
bral, aten den do à úl ti ma so li ci ta ção de in ter ven ção.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
pre ten dia guar dar si lên cio, como fiz o tem po todo,
es pe ran do que al gum Sr. Se na dor to cas se no que
me pa re ce o mais im por tan te: a hon ra do Se na do.
Em pri me i ro lu gar, V. Ex.ª fez bem em tra zer ao co -
nhe ci men to de to dos os seus Co le gas aqui lo que
não po de ria ser es ca mo te a do. 

Em se gun do lu gar, quan do fui alu no de Di re i to
Pe nal, uma das co i sas que nos en can ta vam era o
nos so pro fes sor tra zer o exem plo clás si co da hon ra
das pes so as. Ci ta va o exem plo do ci da dão que ia ao 
topo de uma igre ja com um saco de pe nas e sol ta -
va-as ao ven to, e de po is di zia; re co lha cada uma
des sas pe nas. Será di fí cil en con trá-las to das, sem -
pre fi ca rá al gu ma pena per di da, as sim como a hon ra 
de al guém que a teve atas sa lha da. O Se na do hoje
pas sa por essa cir cuns tân cia. De de grau em de grau, 
ao in vés de ha ver a as cen são, es ta mos na des ci da. 

Di go-lhe, para que fi que re gis tra do nos Ana is,
do meu pro fun do de sen can to de ver uma ins ti tu i ção
de que eu tan to an si a va dela fa zer par te, quan do era
es tu dan te de Di re i to, es tar hoje sen do de cre ta da no
que há de pior, que é a re pro va ção po pu lar.

Espe ro que as Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to pos sam re co lher to das as pe nas. Se não fo -

rem re co lhi das to das, a hon ra do Se na do sai ma cu la -
da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes
de pas sar à Ordem do Dia, devo in for mar, par ti cu lar -
men te aos Se na do res que não es ta vam no iní cio da
in ter ven ção da Pre si dên cia, que o as sun to re la ti vo a
esta Co mis são de Inqué ri to está afe to ao Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son, que foi quem le vou o as -
sun to ao meu co nhe ci men to e ao do Se na dor Edi son
Lo bão. Eu me man ti ve em ab so lu ta dis cri ção em re la -
ção a esse epi só dio, e in for mei à Casa que fui obri ga -
do a le var ao co nhe ci men to de to dos por ter sido
abor da do pela im pren sa – ao che gar aqui –, que já
co nhe cia par ci al men te os de ta lhes.

Não hou ve ab so lu ta men te por par te da Pre si -
dên cia ou tro in te res se que não fos se o de de i xar cla ro
e pro cu ran do, in clu si ve, não ci tar nome de Par la men -
ta res en vol vi dos nes se epi só dio. O Se na dor José Ro -
ber to Arru da, por sua pró pria de li be ra ção, re sol veu fa -
zer a in ter ven ção para se si tu ar em re la ção à ques tão.

Qu e ro tran qüi li zar o Se na dor Anto nio Car los
que, por par te da Pre si dên cia, ha ve rá o úni co in te res -
se de que esse fato seja es cla re ci do sem que se co -
me ta ab so lu ta men te ne nhum tipo de in jus ti ça, nem
em re la ção a co le gas Se na do res e nem em re la ção a
fun ci o ná ri os da Casa.

Ama nhã, o Sr. 1º Se cre tá rio apre sen ta rá os de -
ta lhes, jun to com a Co mis são. O que in for mei ao Se -
na do me foi trans mi ti do pelo Pre si den te da Co mis são, 
em re la ção ao la u do da Uni camp e em re la ção aos
de po i men tos da dos pe los fun ci o ná ri os, que con fes -
sa ram ter ope ra do o sis te ma des sa for ma.

Para evi tar es pe cu la ções ma i o res, me sen ti no
de ver de le var ao co nhe ci men to da Casa aqui lo que,
de acor do com o Sr. 1º Se cre tá rio, só de ve ria ser fe i to
no dia de ama nhã, quan do a Co mis são tor na ria pú bli -
co to dos os de ta lhes re la ti vos aos seus tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 193, DE 2001

Nos ter mos do in ci so II, do art. 336, do Re gi men -
to Inter no, re que re mos ur gên cia para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 38, de 1997, que cria o Par que Na ci o nal
de Sa int-Hilaire/Lan ge e dá ou tras pro vi den ci as.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2001. – José 
Ro ber to Arru da – Fran ce li no Pe re i ra – Re nan Ca -
lhe i ros – Osmar Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia,
na for ma do Re gi men to.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
1.º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

OF. GLPFL Nº 073/01

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co os Se na do res
José Co e lho e Ma ria do Car mo Alves, para com po -
rem, como su plen tes, a Co mis são Mis ta in cum bi da
do es tu do e pa re cer da Me di da Pro vi só ria nº
2.113-29, de 27-3-2001, que “Alte ra a le gis la ção
das Con tri bu i ções para a Se gu ri da de So ci al – 
COFINS, para os Pro gra mas de Inte gra ção So ci al e 
de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co –
PIS/Pa sep e do Impos to so bre a Ren da, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos, fi can do as sim cons ti tu í da a re fe ri -
da Co mis são:

TITULARES                                 SUPLENTES

Mo za ril do Ca val can ti          José Co e lho Edi son Lo bão
Ma ria do Car mo Alves

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. GLPFL Nº 075/01

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Bel -
lo Par ga, em subs ti tu i ção ao Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, como ti tu lar, na Co mis são Mis ta in cum bi da 
do es tu do e pa re cer da Me di da Pro vi só ria nº
2.139-64, de 27-3-2001, que “Esta be le ce me ca nis -
mos ob je ti van do in cen ti var a re du ção da pre sen ça
do se tor pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra
ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de ins ti tu i ções 
fi nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do as sim 
cons ti tu í da a re fe ri da Co mis são:

TITULARES                                 SUPLENTES

Car los Pa tro cí nio                         Ma ria do Car mo Alves
Bel lo Par ga                                   Mo re i ra Men des

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. GLPFL Nº 084/01

Bra sí lia, 16 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Edu ar -

do Si que i ra Cam pos, em subs ti tu i ção ao Se na dor Djal -
ma Bes sa, como ti tu lar, na Co mis são Mis ta in cum bi da
do es tu do e pa re cer da Me di da Pro vi só ria nº 2.137-3, de 
27-3-2001, que “Acres ce e al te ra dis po si ti vos da Lei nº
8.974, de 5 de ja ne i ro de 1995, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”, fi can do as sim cons ti tu í da a re fe ri da

Co mis são:

TITULARES                                 SUPLENTES

Jo nas Pi nhe i ro                             Ma ria do Car mo Alves
Edu ar do Si que i ra Cam pos            Mo za ril do Ca val can ti

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral .

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF.GLPMDB Nº 098/2001

Bra sí lia, 10 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em res pos ta ao OF. SF/279/2001, te nho a hon ra 

de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se -
na do res do PMDB que in te gra rão a Co mis são Par la -
men tar de in qué ri to, cri a da atra vés do Re que ri men to
nº 127, de 2001, des ti na da a in ves ti gar a bi o pi ra ta ria
no País, em face da mul ti pli ci da de de ocor rên ci as
nes se sen ti do, ha vi das no ce ná rio na ci o nal.

TITULARES                                 SUPLENTES

Se na dor Ca sil do Mal da ner           Se na dor João Alber to
Se na dor Iris Re zen de                  Se na dor Tas so Ro sa do 
Se na dor Ney Su as su na               

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa 
Exce lên cia pro tes tos de alta es ti ma e con si de ra ção.
– Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Ca sil do Mal da -
ner, Iris Re zen de e Ney Su as su na, como ti tu la res, e
os Srs. Se na do res João Alber to e Tas so Ro sa do,
como su plen tes, in di ca dos pela Li de ran ça do PMDB,
para com po rem a Co mis são Par la men tar de Inqué ri -
to, cri a da atra vés do Re que ri men to n.º 127, de 2001,
des ti na da a in ves ti gar a bi o pi ra ta ria no Bra sil.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF.GLPMDB Nº 099/2001

Bra sí lia, 10 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em res pos ta ao OF. SF/291/2001, te nho a hon ra 

de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se -
na do res do PMDB que in te gra rão a Co mis são Par la -
men tar de in qué ri to, cri a da atra vés do Re que ri men to
nº 128, de 2001, des ti na da a apu rar ir re gu la ri da des
no sis te ma pe ni ten ciá rio do País, em face das inú me -
ras re be liões re cen te men te ocor ri das.

TITULARES                                 SUPLENTES

Se na dor Amir Lan do                    Se na dor Pe dro Si mon
Se na dor Ra mez Te bet                 Se na dor Ger son Ca ma ta  
Se na dor José Fo ga ça

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de alta es ti ma e con si de ra ção. –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Amir Lan do, Ra -
mez Te bet e José Fo ga ça, como ti tu la res, e os Srs.
Se na do res Pe dro Si mon e Ger son Ca ma ta, como su -
plen tes, in di ca dos pela Li de ran ça do PMDB, para
com po rem a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, cri -
a da atra vés do Re que ri men to n.º 128, de 2001, des ti -
na da a apu rar ir re gu la ri da des no sis te ma pe ni ten ciá -
rio do País. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF.GLPMDB Nº 100/2001

Bra sí lia, 10 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em res pos ta ao OF. SF/296/2001, te nho a hon ra 

de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se -
na do res do PMDB que in te gra rão a Co mis são Par la -
men tar de in qué ri to, cri a da atra vés do Re que ri men to
nº 146, de 2001, des ti na da a in ves ti gar, no pra zo de
180 (cen to e oi ten ta) dias, as de mar ca ções de áre as
in dí ge nas na Ama zô nia, no ta da men te na fa i xa de
fron te i ras.

TITULARES                       SUPLENTES

Se na dor Car los Be zer ra      Se na dor Gil vam Bor ges Se na -
dor Na bor Ju ni or                  Se na dor Ju vên cio da Fon se ca 
Se na do ra Mar lu ce Pin to
Se na dor Gil ber to Mes tri nho

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa 
Exce lên cia pro tes tos de alta es ti ma e con si de ra ção.
– Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Car los Be -
zer ra e Na bor Jú ni or, a Srª Se na do ra Mar lu ce Pin to
e o Sr. Se na dor Gil ber to Mes tri nho, como ti tu la res, e 
os Srs. Se na do res Gil vam Bor ges e Ju vên cio da
Fon se ca, como su plen tes, in di ca dos pela Li de ran ça
do PMDB, para com po rem a Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to, cri a da atra vés do Re que ri men to n.º
146, de 2001, des ti na da a in ves ti gar, no pra zo de
180 dias, as de mar ca ções de áre as in dí ge nas na
Ama zô nia, no ta da men te na fa i xa de fron te i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre 
a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

LIDERANÇA DO PPB

Ofí cio nº 123/01

Bra sí lia, 10 de Abril 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 
Eu ri co Mi ran da, como ti tu lar, e De pu ta do José Ja ne ne, 
como su plen te, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al
des ti na da a apre ci ar Me di da Pro vi só ria nº 2.141, de 24
de mar ço de 2001, que “al te ra dis po si ti vos da Lei nº
9.615/98, que ins ti tui no mas ge ra is so bre des por to”.
Em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OF/A/PSB/194/01

Bra sí lia, 17 de abril de 2001

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

ley Mar tins em subs ti tu i ção ao De pu ta do Edu ar do
Cam pos para a vaga de ti tu lar da Co mis são Par la -
men tar Mis ta de Inqué ri to “com a fi na li da de de apu rar, 
em todo País, o ele va do cres ci men to, de rou bo de
car gas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes
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ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os” (Re que ri men -
to nº 23, de 2000-CN, do De pu ta do Oscar Andra de e
ou tros).

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Edu ar do Cam -
pos, Lí der do Blo co PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio o re ce bi men to da
Men sa gem nº 111, de 2001(nº 334/2001, na ori gem),
de 16 do cor ren te, do Pre si den te da Re pú bli ca, co mu -
ni can do que se au sen ta rá do País no pe río do de 19 a
22 de abril de 2001, para par ti ci par da III Cú pu la das
Amé ri cas, em Qu e bec, Ca na dá.

É a se guin te a men sa gem re ce bi da:

MENSAGEM Nº 111, DE 2001
(nº 334/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral, 
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
19 a 22 de abril de 2001, para par ti ci par da III Cú pu la
das Amé ri cas, em Qu e bec, Ca na dá.

Bra sí lia, 16 de abril de 2001.  – Fernando
Henrique Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O ex -
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pro je 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:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 63, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997, que es ta be le ce nor mas
para as ele i ções, para mo di fi car os cri té -
ri os re la ti vos a co li ga ções, do mi cí lio ele i -
to ral, can di da tu ras e cam pa nha ele i to ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put e o § 2º do art. 6º, o ca put do art.

9º, o art. 10, o § 3º do art. 15 e o in ci so I do art. 73, da
Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 6º É fa cul ta do aos par ti dos po lí ti cos, den tro
da mes ma cir cuns cri ção, ce le brar co li ga ções ape nas
para ele i ção ma jo ri tá ria.

§ 1º ....................................................................

§ 2º Na pro pa gan da para ele i ção ma jo ri tá ria, a
co li ga ção usa rá, obri ga to ri a men te, sob sua de no mi na -
ção, as le gen das de to dos os par ti dos que a in te gram.

...............................................................(NR)

Art. 9º Para con cor rer às ele i ções, o can di da to
de ve rá pos su ir do mi cí lio ele i to ral na res pec ti va cir -
cuns cri ção pelo pra zo de, pelo me nos, qua tro anos
an tes do ple i to e es tar com a fi li a ção de fe ri da pelo
par ti do no mes mo pra zo, sal vo se ti ver me nos de vin -
te e dois anos de ida de, caso em que os men ci o na dos 
pra zos se rão de, no mí ni mo, um ano.

...............................................................(NR)

Art. 10. Cada par ti do po de rá re gis trar can di da -
tos para a Câ ma ra dos De pu ta dos, Câ ma ra Le gis la ti -
va, Assem bléi as Le gis la ti vas e Câ ma ras Mu ni ci pa is,
até o tri plo do nú me ro de lu ga res a pre en cher.

§ 1º Cada par ti do de ve rá des ti nar o mí ni mo de
qua ren ta por cen to e o má xi mo de ses sen ta por cen to 
das va gas para can di da tu ras de cada sexo.

§ 2º Em to dos os cál cu los, sera sem pre des pre -
za da a fra ção, se in fe ri or a meio, e igua la da a um, se
igual ou su pe ri or.

§ 3º Qu an do as con ven ções par ti dá ri as para a
es co lha de can di da tos não in di ca rem o nu me ro má xi -
mo de can di da tos, os ór gãos de di re ção dos par ti dos
po de rão pre en cher as va gas re ma nes cen tes até ses -
sen ta dias an tes do ple i to. (NR)

Art. 15.................................................................

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

§ 3º Nas ele i ções ma jo ri tá ri as, ain da que por co li -
ga ções, os can di da tos se rão re gis tra dos com o nú me ro
de le gen da do seu res pec ti vo par ti do. Nas ele i ções para 
o Se na do Fe de ral, quan do hou ver dois lu ga res a pre en -
cher, os can di da tos de mes mo par ti do se rão re gis tra -
dos com o nú me ro da le gen da do seu res pec ti vo par ti -
do, acres ci do de um al ga ris mo. Nas ele i ções pro por ci o -
na is, com o nú me ro da le gen da do res pec ti vo par ti do
acres ci do do nú me ro que lhes cou ber. (NR)

Art. 73. ...............................................................

I – ce der ou usar, em be ne fi cio de can di da to,
par ti do po lí ti co ou co li ga ção, bens mó ve is ou imó ve is
per ten cen tes à ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri -
os e dos Mu ni cí pi os, res sal va da a re a li za ção, em pré -
di os pú bli cos, de con ven ção par ti dá ria e de atos po lí -
ti cos, como co mí ci os e re u niões, na for ma que a Jus ti -
ça Ele i to ral re gu la men ta rá, as se gu ra da a igual da de
en tre os can di da tos, par ti dos e co li ga ções.

...............................................................(NR)
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Art. 2º O art. 36 da Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te pa rá gra fo:

Art. 36 ................................................................
...........................................................................
§ 4º Não cons ti tui pro pa gan da ex tem po râ nea a

ma ni fes ta ção de pos tu lan te a qual quer can di da tu ra,
em re u niões, ain da que pú bli cas, ou por meio de ma -
té ri as jor na lís ti cas, in clu si ve en tre vis tas a ór gãos de
co mu ni ca ção so ci al, mes mo quan do ex pres sar sua
in ten ção de can di da tar-se. (AC)

Art. 3º Fica re vo ga do o § 3º do art. 13 da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997.

Jus ti fi ca ção

O nos so ob je ti vo é o de aper fe i ço ar al guns as -
pec tos da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997
(Lei Ele i to ral) re la ti vos a co li ga ções, do mi cí lio ele i -
to ral, can di da tu ras e cam pa nha ele i to ral.

Assim, su ge ri mos nes te pro je to que se jam
mo di fi ca dos as se guin tes nor mas da Lei Ele i to ral
com o ob je ti vo de:

a) pro i bir co li ga ção para ele i ção pro por ci o nal;
b) am pli ar de um para qua tro anos o pra zo de

do mi ci lio ele i to ral e de fi li a ção par ti dá ria do can di da -
to, ex ce to se este ti ver me nos de vin te e dois anos;

c) am pli ar de cen to e cin qüen ta por cen to para o
tri plo de va gas a pre en cher o nú me ro de can di da tos
de cada par ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos, Assem -
bléi as Le gis la ti vas, Câ ma ra Dis tri tal e Câ ma ras Mu ni -
ci pa is;

d) am pli ar de trin ta para qua ren ta por cen to o
nú me ro mí ni mo de va gas de cada par ti do a se rem as -
se gu ra das às can di da tu ras fe mi ni nas;

e) es ta be le cer re gra para a nu me ra ção dos can -
di da tos ao Se na do Fe de ral quan do es ti ve rem em dis -
pu ta duas va gas;

f) ex clu ir do ca rá ter de pro pa gan da ele i to ral ex -
tem po râ nea a ma ni fes ta ção de pos tu lan te a qual quer
can di da tu ra, por in ter mé dio da im pren sa ou em re u -
niões pú bli cas, ain da que ex pres se a sua in ten ção de
can di da tar-se;

g) per mi tir a ces são ou o uso em be ne fí cio de
can di da to, par ti do po lí ti co ou co li ga ção de mó ve is ou
imó ve is per ten cen tes à ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta
ou in di re ta, para atos pú bli cos, como co mí ci os e re u -
niões, e não so men te para con ven ções par ti dá ri as.

Enten de mos que as al te ra ções pro pos tas vão
ao en con tro do in te res se de am bas as par tes do pro -
ces so ele i to ral – ele i to res e can di da tos –, mor men te

para quem pre ten de apre sen tar-se como can di da to e
en con tra na le gis la ção ele i to ral em pe ci lhos ao exer cí -
cio de seu di re i to de ser vo ta do.

Di an te do ex pos to, acre di ta mos que o pro je to terá
a in dis pen sá vel aco lhi da de nos sos Pa res a fim de que
se jam re mo vi dos da le gis la ção ele i to ral os en tra ves que 
li mi tam a par ti ci pa ção dos ci da dãos e a li ber da de de
ma ni fes ta ção po lí ti ca no âm bi to do pro ces so ele i to ral.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2001. – Se na -
dor Ma gui to Vi le la.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 6º É fa cul ta do aos par ti dos po lí ti cos, den tro
da mes ma cir cuns cri ção, ce le brar co li ga ções para
ele i ção ma jo ri tá ria, pro por ci o nal, ou para am bas, po -
den do, nes te úl ti mo caso, for mar-se mais de uma co li -
ga ção para a ele i ção pro por ci o nal den tre os par ti dos
que in te gram a co li ga ção para o ple i to ma jo ri tá rio.

§ 1º.....................................................................
§ 2º Na pro pa gan da para ele i ção ma jo ri tá ria, a

co li ga ção usa rá, obri ga to ri a men te, sob sua de no mi na -
ção, as le gen das de to dos os par ti dos que a in te gram;
na pro pa gan da para ele i ção pro por ci o nal, cada par ti do 
usa rá ape nas sua le gen da sob o nome da co li ga ção.

Art. 9º Para con cor rer às ele i ções, o can di da to
de ve rá pos su ir do mi cí lio ele i to ral na res pec ti va cir -
cuns cri ção pelo pra zo de, pelo me nos, um ano an tes
do ple i to e es tar com a fi li a ção de fe ri da pelo par ti do
no mes mo pra zo.

Pa rá gra fo úni co. Ha ven do fu são ou in cor po ra -
ção de par ti dos após o pra zo es ti pu la do no ca put,
será con si de ra da, para efe i to de fi li a ção par ti dá ria, a
data de fi li a ção do can di da to ao par ti do de ori gem.

Do Re gis tro de Can di da tos

Art. 10. Cada par ti do po de rá re gis trar can di da -
tos para a Câ ma ra dos De pu ta dos, Câ ma ra Le gis la ti -
va, Assem bléi as Le gis la ti vas e Câ ma ras Mu ni ci pa is,
até cen to e cin qüen ta por cen to do nú me ro de lu ga res 
a pre en cher.

§ 1º No caso de co li ga ção para as ele i ções pro -
por ci o na is, in de pen den te men te do nú me ro de par ti -
dos que a in te grem, po de rão ser re gis tra dos can di da -
tos até o do bro do nú me ro de lu ga res a pre en cher.
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§ 2º Nas uni da des da Fe de ra ção em que o nú -
me ro de lu ga res a pre en cher para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos não ex ce der de vin te, cada par ti do po de rá re -
gis trar can di da tos a De pu ta do Fe de ral e a De pu ta do
Esta du al ou Dis tri tal até o do bro das res pec ti vas va -
gas; ha ven do co li ga ção, es tes nú me ros po de rão ser
acres ci dos de até mais cin qüen ta por cen to.

§ 3º Do nú me ro de va gas re sul tan te das re gras
pre vis tas nes te ar ti go, cada par ti do ou co li ga ção de -
ve rá re ser var o mí ni mo de trin ta por cen to e o má xi mo 
de se ten ta por cen to para can di da tu ras de cada sexo.

§ 4º Em to dos os cál cu los, será sem pre des pre -
za da a fra ção, se in fe ri or a meio, e igua la da a um, se
igual ou su pe ri or.

§ 5º No caso de as con ven ções para a es co lha
de can di da tos não in di ca rem o nú me ro má xi mo de
can di da tos pre vis to no ca put e nos §§ 1º e 2º des te
ar ti go, os ór gãos de di re ção dos par ti dos res pec ti vos
po de rão pre en cher as va gas re ma nes cen tes até ses -
sen ta dias an tes do ple i to.

Art. 13. É fa cul ta do ao par ti do ou co li ga ção subs -
ti tu ir can di da to que for con si de ra do ine le gí vel, re nun ci -
ar ou fa le cer após o ter mo fi nal do pra zo do re gis tro ou, 
ain da, ti ver seu re gis tro in de fe ri do ou can ce la do.

§ 1º A es co lha do subs ti tu to far-se-á na for ma
es ta be le ci da no es ta tu to do par ti do a que per ten cer o
subs ti tu í do, e o re gis tro de ve rá ser re que ri do até dez
dias con ta dos do fato ou da de ci são ju di ci al que deu
ori gem à subs ti tu i ção.

§ 2º Nas ele i ções ma jo ri tá ri as, se o can di da to
for de co li ga ção, a subs ti tu i ção de ve rá fa zer-se por
de ci são da ma i o ria ab so lu ta dos ór gãos exe cu ti vos
de di re ção dos par ti dos co li ga dos, po den do o subs ti -
tu to ser fi li a do a qual quer par ti do dela in te gran te, des -
de que o par ti do ao qual per ten cia o subs ti tu í do re -
nun cie ao di re i to de pre fe rên cia.

§ 3º Nas ele i ções pro por ci o na is, a subs ti tu i ção
só se efe ti va rá se o novo pe di do for apre sen ta do até
ses sen ta dias an tes do ple i to.

Art. 15. A iden ti fi ca ção nu mé ri ca dos can di da tos
se dará me di an te a ob ser va ção dos se guin tes cri té ri os:

I – os can di da tos aos car gos ma jo ri tá ri os con -
cor re rão com o nú me ro iden ti fi ca dor do par ti do ao
qual es ti ve rem fi li a dos;

II – os can di da tos à Câ ma ra dos De pu ta dos
con cor re rão com o nú me ro do par ti do ao qual es ti ve -
rem fi li a dos, acres ci do de dois al ga ris mos à di re i ta;

III – os can di da tos às Assem bléi as Le gis la ti vas
e à Câ ma ra Dis tri tal con cor re rão com o nú me ro do

par ti do ao qual es ti ve rem fi li a dos acres ci do de três al -
ga ris mos à di re i ta;

IV – o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ba i xa rá re so lu -
ção so bre a nu me ra ção dos can di da tos con cor ren tes
às ele i ções mu ni ci pa is.

§ 1º Aos par ti dos fica as se gu ra do o di re i to de
man ter os nú me ros atri bu í dos à sua le gen da na ele i -
ção an te ri or, e aos can di da tos, nes ta hi pó te se, o di re i -
to de man ter os nú me ros que lhes fo ram atri bu í dos na 
ele i ção an te ri or para o mes mo car go.

§ 2º Aos can di da tos a que se re fe re o § 1º do art.
8º, é per mi ti do re que rer novo nú me ro ao ór gão de di -
re ção de seu par ti do, in de pen den te men te do sor te io
a que se re fe re o § 2º do art. 100 da Lei nº 4.737, de 15 
de ju lho de 1965 – Có di go Ele i to ral.

§ 3º Os can di da tos de co li ga ções, nas ele i ções
ma jo ri tá ri as, se rão re gis ta dos com o nú me ro de le -
gen da do res pec ti vo par ti do e, nas ele i ções pro por ci -
o na is, com o nú me ro de le gen da do res pec ti vo par ti -
do acres ci do do nú me ro que lhes cou ber, ob ser va do
o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or.

Art. 36. A pro pa gan da ele i to ral so men te é per mi -
ti da após o dia 5 de ju lho do ano da ele i ção.

§ 1º Ao pos tu lan te a can di da tu ra a car go ele ti vo
é per mi ti da a re a li za ção, na quin ze na an te ri or à es co -
lha pelo par ti do, de pro pa gan da in tra par ti dá ria com
vis ta à in di ca ção de seu nome, ve da do o uso de rá dio, 
te le vi são e out do or.

§ 2º No se gun do se mes tre do ano da ele i ção,
não será ve i cu la da a pro pa gan da par ti dá ria gra tu i ta
pre vis ta em lei nem per mi ti do qual quer tipo de pro pa -
gan da po lí ti ca paga no rá dio e na te le vi são.

§ 3º A vi o la ção do dis pos to nes te ar ti go su je i ta rá o 
res pon sá vel pela di vul ga ção da pro pa gan da e, quan do
com pro va do seu pré vio co nhe ci men to, o be ne fi ciá rio, à
mul ta no va lor de vin te mil a cin qüen ta mil UFIR ou equi -
va len te ao cus to da pro pa gan da, se este for ma i or.

Das Con du tas Ve da das aos Agen tes Pú bli cos
em Cam pa nhas Ele i to ra is

Art. 73. São pro i bi das aos agen tes pú bli cos, ser -
vi do res ou não, as se guin tes con du tas ten den tes a
afe tar a igual da de de opor tu ni da des en tre can di da tos
nos ple i tos ele i to ra is:

I – ce der ou usar, em be ne fí cio de can di da to,
par ti do po lí ti co ou co li ga ção, bens mó ve is ou imó ve is
per ten cen tes à ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri -
os e dos Mu ni cí pi os, res sal va da a re a li za ção de con -
ven ção par ti dá ria;

Bra sí lia, 30 de se tem bro de 1997; 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA MACIEL – Iris Re zen de.
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(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 64, de 2001

Re gu la men ta o exer cí cio da pro fis são 
de de co ra dor, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei re gu la men ta o exer cí cio da pro -

fis são de De co ra dor em todo o ter ri tó rio na ci o nal.
Art. 2º O exer cí cio da pro fis são de De co ra dor é

pri va ti vo:
I – dos di plo ma dos, como De co ra dor, em es ta be -

le ci men tos de en si no su pe ri or, ofi ci a is ou re co nhe ci dos;
II – dos di plo ma dos em cur so si mi lar no ex te ri or,

após a re va li da ção do di plo ma;
III – dos di plo ma dos em cur sos su pe ri o res re la -

ci o na dos com de co ra ção, tais como, ar qui te tu ra, de -
se nho in dus tri al, ar tes plás ti cas e ou tros si mi la res
que o re gu la men to dis pu ser;

IV – dos que, ten do con clu í do o se gun do grau,
vêm exer cen do com pro va da e efe ti va men te, à data
da pu bli ca ção des ta Lei, as ati vi da des de de co ra dor,
por um pe río do mí ni mo de cin co anos.

Art. 3º São ati vi da des es pe cí fi cas do de co ra dor:
I – ela bo rar pro je tos de de co ra ção de in te ri o res

e res pon sa bi li zar-se pe los mes mos;
II – ela bo rar pro je tos de mo bi liá rio e ob je tos de

de co ra ção de in te ri o res e res pon sa bi li zar-se pe los
mes mos;

III – pro mo ver even tos re la ci o na dos com a de -
co ra ção de in te ri o res; e

IV – for ne cer con sul to ria téc ni ca re fe ren te à
de co ra ção de in te ri o res.

Art. 4º Os es ta be le ci men tos que pres tam ser vi -
ços de de co ra ção man te rão, em seu qua dro de pes -
so al ou em re gi me de con tra to para pres ta ção de ser -
vi ços, de co ra do res le gal men te ha bi li ta dos.

Art. 5º Para o re gis tro pro fis si o nal de de co ra dor,
jun to ao Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, o in te res -
sa do de ve rá apre sen tar:

I  – do cu men to com pro ba tó rio de con clu são dos
cur sos ou de exer cí cio de ati vi da des, pre vis tos no art.
2º;

II – Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al.
Art. 6º A com pro va ção do exer cí cio pro fis si o nal,

pre vis to no in ci so IV do art. 2º, de ve rá ser apre sen ta -
da jun to ao Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, im pre -
te ri vel men te, até cen to e oi ten ta dias após a data de
pu bli ca ção do Re gu la men to.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de no ven ta dias da data de sua pu bli ca ção.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção
Atu al men te, a de co ra ção de es pa ços in te ri o res,

de re si dên ci as, de am bi en te de tra ba lho ou la zer não
com por ta mais im pro vi sa ções e re quer, a exem plo da
ar qui te tu ra de edi fi ca ções, alto grau de so fis ti ca ção,
fun ci o na li da de e no vos pa drões de qua li da de que so -
men te pro fis si o na is es pe ci a li za dos es tão ap tos para
a ela bo ra ção e exe cu ção de seus pro je tos.

Não é de ma is en fa ti zar que a de co ra ção de in te -
ri o res exi ge do pro fis si o nal ha bi li ta ção es pe ci a li za da
que o tor na apto para tra tar da or ga ni za ção dos es pa -
ços in te ri o res, re si den ci a is, co mer ci a is, cul tu ra is e
ins ti tu ci o na is, em con for mi da de com pa drões de con -
for to am bi en tal, que le vam em con ta a re la ção do ho -
mem com o es pa ço, em ter mos cul tu ra is, es té ti cos e
fun ci o na is.

Vale res sal tar que o país já con ta com es ta be le ci -
men tos de en si no su pe ri or vol ta dos para a de co ra ção
de in te ri o res, como é o caso da Fun da ção Mi ne i ra de
Arte, re co nhe ci da pelo De cre to nº 55.068, de 1964.
Com uma car ga de 3.120 ho ras, dis tri bu í das por oito
se mes tres le ti vos, o cur so pos sui um cur rí cu lo que
abran ge a his tó ria da arte, de se nho, ge o me tria, pa i sa -
gis mo, com po si ção de in te ri o res, ce râ mi ca, mo bi liá rio,
ilu mi na ção, acús ti ca, ana to mia ar tís ti ca, fo to gra fia,
pers pec ti va e uso de ma te ri a is ex pres si vos.

Assim, jul ga mos ter che ga do o mo men to de re -
gu la men tar mos o exer cí cio da pro fis são de De co ra -
dor que hoje con gre ga, em todo o país, mi lha res de
pro fis si o na is que re i vin di cam há mu i to o re co nhe ci -
men to e va lo ri za ção de seu tra ba lho.

Nos sa ini ci a ti va pro cu rou con tem plar, além dos 
por ta do res de for ma ção es pe cí fi ca, aque les pro fis si -
o na is que pos su em lar ga ex pe riên cia em de co ra ção. 
Assim, nos so pro je to re co nhe ce como de co ra dor
aque le que vem exer cen do com pro va da e efe ti va -
men te, à data da pu bli ca ção des ta lei, as ati vi da des
de de co ra dor, por um pe río do mí ni mo de cin co anos.

Espe ra mos, pois, con tar com a chan ce la de nos -
sos emi nen tes Pa res no Con gres so Na ci o nal para
apro va ção des ta pro po si ção le gis la ti va.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2001. – Se na -
dor Arlin do Por to.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e en vi a dos às Co mis sões 
com pe ten tes.

So bre a mesa, men sa gem pre si den ci al que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te: 
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Men -
sa gem que aca ba de ser lida en ca mi nha o Pro je to de
Lei nº 04, de 2001-CN, que ”Dis põe so bre as di re tri -
zes para a ela bo ra ção da lei or ça men tá ria para o
exer cí cio de 2002 e dá ou tras pro vi dên ci as“, e vai à
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 02, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção do pro je to: 

até 22/4 – pra zo para a pu bli ca ção e dis tri bu i ção 
de avul sos;

até dia 29/4 – pra zo para re a li za ção de au diên -
ci as pú bli cas;

até 07/5 – pra zo para apre sen ta ção de emen -
das ao pro je to pe ran te a Co mis são; 

até 12/5 – pra zo para pu bli ca ção e dis tri bu i ção
de avul sos das emen das; 

até o dia 16/6 – pra zo para que a Co mis são en -
ca mi nhe à Mesa do Con gres so Na ci o nal o seu pa re -
cer so bre o pro je to e as emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 194, DE 2001

Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 258, do Re gi -
men to Inter no do Se na do, re que i ro tra mi ta ção em
con jun to dos Pro je tos de Lei da Câ ma ra nºs 88, de
2000, e 6, de 2001, por ver sa rem so bre ma té ria cor re -
la ta (obri ga to ri e da de de in ser ção de eti que ta de ori -
en ta ção nas rou pas ín ti mas co mer ci a li za das ou fa bri -
ca das, de ori en ta ções so bre a im por tân cia de exa -
mes pre ven ti vos de cân cer de mama, colo de úte ro e
de prós ta ta).

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2001. – Se na -
dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to será pu bli ca do e pos te ri or men te in clu í -
do na Ordem do Dia nos ter mos do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Na ses -
são do úl ti mo dia 9 foi lido o Re que ri men to nº 187, de
2001, de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, so li ci tan -
do, nos ter mos re gi men ta is, ma ni fes ta ção des ta Casa 
de voto de con gra tu la ção em ho me na gem aos 110
anos do Jor nal do Bra sil.

Có pi as do re fe ri do re que ri men to en con tram-se
dis tri bu í das nas ban ca das.

Em vo ta ção o re que ri 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.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Na
ses são do úl ti mo dia 11 foi lido o Re que ri men to nº
188, de 2001, de au to ria do Se na dor Na bor Jú ni or,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, in ser ção em
ata de um voto de lou vor ao Ju ris ta Jor ge Ara kén
Fa ria da Sil va, pelo re ce bi men to do tro féu “Me lho -
res da Advo ca cia Bra si le i ra”, em so le ni da de re a li za -
da na ci da de de São Pa u lo em 19 de mar ço de
2001.

Có pi as do re que ri men to en con tram-se dis tri bu í -
das nas ban ca das.

Em vo ta ção o re que ri 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.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Srªs e
Srs. Se na do res, em 6 de ou tu bro de 1999, foi apre -
sen ta do o Re que ri men to nº 595, de 1999, de in for ma -
ções à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral por in ter mé dio
do Mi nis té rio da Fa zen da. 

À épo ca, a ma té ria re ce beu pa re cer fa vo rá vel da 
Mesa, ten do so li ci ta das as in for ma ções àque la au to ri -
da de.

Em 16 de de zem bro de 1999, o Mi nis tro Inte ri no
da Fa zen da, em re pos ta à so li ci ta ção do Se na do, in -
for mou da im pos si bi li da de de pres tar as in for ma ções
re que ri das, ale gan do si gi lo fis cal e ban cá rio, de acor -
do com ma ni fes ta ções da Re ce i ta Fe de ral e do Ban co 
Cen tral do Bra sil.
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A Pre si dên cia, não ha ven do ob je ção, sub me -
te rá o re que ri men to à de li be ra ção do Ple ná rio, in de -
pen den te de pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, uma vez que já foi ob je to de es -
tu do pela Mesa em obe diên cia às re gras es ta be le -
ci das an te ri or men te ao Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

A Mesa re i te ra rá as in for ma ções so li ci ta das.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 1996

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 19, de 1996, ten do como
1º sig na tá rio o Se na dor Wal deck Orné las,
que dis põe so bre os be ne fí ci os fis ca is re fe -
ren tes ao ICMS, ten do

Pa re cer sob nº 92, 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, 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 se gun da ses são de dis cus -
são, em se gun do tur no.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a
pa la vra o 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, quan to ao Pro je to de
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de au to ria do ilus tre
Se na dor Wal deck Orné las, já tive opor tu ni da de de
ma ni fes tar a mi nha pre o cu pa ção com re la ção aos
seus efe i tos.

Pri me i ra men te, esse pro je to de emen da cons -
ti tu ci o nal não aca ba ria com a guer ra fis cal, como
pre ten de. Na ver da de, ele cir cuns cre ve ria a guer ra
fis cal a cada ma cror re gião bra si le i ra. Assim, cada
Go ver na dor, com ma i or ou me nor grau de li ber da -
de, a ser de fi ni do por pa râ me tros ba i xa dos pelo Se -
na do Fe de ral, po de ria con ce der mais ou me nos be -
ne fí ci os fis ca is, de pen den do da re gião em que o
Esta do se lo ca li za. Den tro de cada Re gião – Nor -
des te, Su des te e Sul –, per ma ne ce ria, im pli ci ta -
men te, a prá ti ca da guer ra fis cal.

Um ou tro pon to que des ta co é o de que essa
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal des co nhe ce o
fato de que, den tro de cada re gião e até mes mo
den tro de um mes mo Esta do, exis tem zo nas eco no -
mi ca men te atra sa das. Um pro je to des sa na tu re za
não con tem pla re giões po bres exis ten tes, por
exem plo, em Mi nas Ge ra is, no Vale do Je qui ti nho -
nha, no nor te do Esta do do Espí ri to San to, no nor te
do Esta do do Rio de Ja ne i ro, e mes mo no Vale do
Ri be i ra, em São Pa u lo, áre as de pri mi das que pre ci -
sa ri am de in cen ti vos es pe ci a is seu so er gui men to
eco nô mi co.

Além dis so, essa pro pos ta de emen da cons ti -
tu ci o nal é, de cer ta for ma, ex tem po râ nea, pelo me -
nos por duas ra zões: a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, no seu art. 14, li mi ta a con ces são de in cen ti -
vos ou be ne fí ci os de na tu re za tri bu tá ria pela União,
Esta dos e Mu ni cí pi os; e a to ma da de de ci são re cen -
te do Go ver no Fe de ral, em en ten di men to com os
Esta dos, de ve rá re sul tar no en ca mi nha men to de
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, fe de ra li zan do a 
le gis la ção do ICMS. No seu bojo, virá uma pro pos ta
de fi ni ti va para eli mi nar a cha ma da guer ra fis cal no
âm bi to do ICMS.

Por fim, cabe o re gis tro de que o Con faz, com to -
das as im per fe i ções que tem exi bi do ao lon go dos úl ti -
mos anos, ine ga vel men te re pre sen ta uma ins tân cia
de de ci são onde es tão re pre sen ta dos to dos os Esta -
dos da Fe de ra ção. E, dada a na tu re za das ques tões
téc ni cas e es pe cí fi cas en vol vi das na ex ten sa le gis la -
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ção do ICMS, di fi cil men te suas fun ções se rão me lhor
de sem pe nha das pelo Se na do Fe de ral.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que ro aqui de i xar, mais uma vez, mi nha po si -
ção de pre o cu pa ção e ma ni fes tar-me con tra ri a -
men te à apro va ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 19.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ti nua em dis cus são a ma té ria.(Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, 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 o pros se gui men to da dis -
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal)

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 10, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que al te ra a alí nea d do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui a
imu ni da de tri bu tá ria para ca der nos es co la -
res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de
2000, 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.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus -
são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do Fe de ral.

Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são, em pri me i ro tur no.

Em dis cus são. (Pa u sa.)

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra, para dis cu tir, ao no bre Se -
na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o art. 150 in ci so VI alí nea d
da Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê a imu ni da de tri bu tá ria
para li vros, pe rió di cos e jor na is, in clu in do o pa pel uti li -
za do em sua fa bri ca ção.

A pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que va -
mos vo tar nes te mo men to, de mi nha ini ci a ti va, in clui
os ca der nos es co la res e o pa pel uti li za do na sua fa -
bri ca ção en tre os itens isen tos de im pos to.

É cla ro que o ob je ti vo aqui é di fe ren te do tex to
da Cons ti tu i ção. Enquan to o tex to ori gi nal visa a sal -
va guar dar o di re i to à li vre ex pres são da ati vi da de in te -
lec tu al, ar tís ti ca, ci en tí fi ca e de co mu ni ca ção, ga ran -
tin do a li ber da de de ma ni fes ta ção do pen sa men to e
do di re i to de crí ti ca – con for me o art. 5º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral –, além de am pa rar e es ti mu lar a cul tu ra
por meio dos li vros, pe rió di cos e jor na is, o dis po si ti vo
que es ta mos pro pon do acres cen tar tem como ob je ti -
vo ba i xar os pre ços dos ca der nos es co la res, para fa -
vo re cer o aces so, so bre tu do das fa mí li as po bres, à
sua aqui si ção e ga ran tir con di ções mais fa vo rá ve is à
ma nu ten ção das cri an ças na es co las.

O Bra sil apre sen ta ín di ces alar man tes de in di -
gên cia e po bre za, com pa rá ve is ape nas à ver go nho -
sa si tu a ção da dis tri bu i ção de ren da, a exa cer ba da
con cen tra ção de ren da no nos so País. Além do mais, 
os ín di ces de anal fa be tis mo ain da são bas tan tes ele -
va dos. Esti ma-se que o nú me ro de in di gen tes no
nos so País es te ja em tor no de 22 ou 23 mi lhões de
pes so as, o que re pre sen ta 15% da po pu la ção bra si -
le i ra; o ín di ce de po bre za, em tor no de 34%, al can ça
apro xi ma da men te 56 mi lhões de pes so as, en quan to
que para os pa drões de de sen vol vi men to do Bra sil,
con si de ran do o PIB e a ren da per ca pi ta de nos sa
po pu la ção, o per cen tu al ace i tá vel de ve ria es tar em
tor no de 8%.
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O SR. PRES I DENTE (An to nio Carlos
Valadares) – Advirto aos Srs. Senadores que há
orador na tri buna.

Vamos ouvir o Senador Sebastião Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Qu an to à dis tri bu i ção de ren da, essa ver go nha na ci -
o nal, 20% dos mais po bres de têm 2,3% da ren da, en -
quan to 20% dos mais ri cos de têm 63,8%; 50% dos
mais po bres al can çam ape nas 12,6% da ren da na ci o -
nal, en quan to 10% dos mais ri cos che gam a ob ter
47,4% da ren da e 1% dos mais ri cos al can çam 13,3% 
da ren da na ci o nal. 

E o anal fa be tis mo, em bo ra de vam-se con si de -
rar os gran des es for ços que se gui da men te o Bra sil
vem fa zen do no sen ti do de re du zir os ín di ces de
anal fa be tis mo, que es tão ca in do a cada ano, al can ça 
ain da, na po pu la ção com ida de igual ou su pe ri or a
21 anos, qua se 22 mi lhões de pes so as. Hou ve uma
re du ção, de 1992 a 1999, de 25 mi lhões para 22 mi -
lhões, o que, de fato, é um pe que no avan ço no ob je ti -
vo ma i or de re du zir ou de eli mi nar o anal fa be tis mo
no Bra sil.

Em uma dé ca da, pra ti ca men te, re du ziu-se em
ape nas qua tro pon tos o ín di ce de anal fa be tis mo em
nos so País. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, esta Pro pos ta me re -
ce o apo io de todo o Se na do Fe de ral. Ela tem um
jus ti fi ca ti va bas tan te pla u sí vel, no sen ti do de per mi -
tir que as cri an ças bra si le i ras mais po bres, que as
fa mí li as em con di ções mais des fa vo rá ve is, te nham
a ga ran tia de aces so à edu ca ção para to dos os
seus mem bros.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Con ti nua em dis cus são a Pro pos ta. (Pa u sa.)

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

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 288, in ci so II, do Re gi men to Inter no, a
ma té ria de pen de de voto fa vo rá vel de três quin tos da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co.

Em vo ta ção a Pro pos ta.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, em nome da Li de ran ça do PMDB, re co -
men do o voto fa vo rá vel à apro va ção da emen da cons -
ti tu ci o nal.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do PFL re co men da “sim”.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba -
lho, Pre si den te.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Blo co re co men -
da o voto “sim”.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, o PSDB re co men da o voto “sim”.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de usar
da pa la vra, en quan to os Srs. Se na do res pro ce dem ao 
voto, para en fa ti zar a im por tân cia do voto ”sim“ nes ta
ma té ria, por que ela des gra va ca der nos es co la res, ou
seja, dá isen ção tri bu tá ria a es tes, o que é, sem dú vi -
da ne nhu ma, uma ino va ção im por tan te no sis te ma tri -
bu tá rio bra si le i ro.

Nes te País, há uma isen ção tri bu tá ria para re -
vis tas eró ti cas, por no grá fi cas ou ar tís ti cas, há isen -
ção tri bu tá ria para pu bli ca ções de qual quer na tu re za,
mas não há isen ção tri bu tá ria para ca der nos es co la -
res. De modo que isso es ta ria sen do cor ri gi do por
esta emen da cons ti tu ci o nal.

Faço en fa ti ca men te o pe di do aos Srs. Se na do -
res que es tão pro ce den do à vo ta ção, como Re la tor
da ma té ria, no sen ti do de que vo tem “sim”, uma vez
que se tra ta de um avan ço im por tan te no sen ti do de
ba ra te ar o cus to do ma te ri al es co lar para os alu nos,
de modo ge ral, no País. Mas, evi den te men te, ela irá
aju dar prin ci pal men te aos mais po bres e ne ces si ta -
dos.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não há 
de que, Se na dor José Fo ga ça.

O Plenário seguramente ouviu atento V. Exª, na
condição de Re la tor.

(Pro ce de-se à apu ra ção)
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
en cer ra da a vo ta ção.

Vo ta ram Sim 62 Srs. Se na do res e Não, 2.

Não hou ve abs ten ção.

To tal: 64 vo tos.

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção n.º 10, de
2000, está apro va da, em pri me i ro tur no, e cons ta rá da
Ordem do Dia, opor tu na men te, para o se gun do tur no
cons ti tu ci o nal, obe de ci do o in ters tí cio re gi men tal.

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

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Pre si -
den te, peço des cul pas por ter me dis tra í do du ran te a
vo ta ção. So li ci to que re gis tre a mi nha pre sen ça du -
ran te a vo ta ção no mi nal e, se pos sí vel, o meu voto
”sim“ na vo ta ção pas sa da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª.
será aten di do.

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

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 1995

Dis cus são, em tur no úni co, do Subs ti -
tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 127, de 1995 (nº 989/95, na que la
Casa), de au to ria do Se na dor La u ro Cam -
pos, que pa dro ni za o vo lu me de áu dio das
trans mis sões de rá dio e te le vi são nos es pa -

ços de di ca dos à pro pa gan da e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 149, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, em tur no úni co. 

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao au tor do pro je to, o ilus tre Se na dor 
La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, o pro je to de mi nha au to ria é
um pro je to mu i to mo des to e que visa, ape nas, pro te -
ger o tím pa no dos ou vin tes de rá dio e te le vi são.
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Como o prin ci pal, nes te País, pa re ce que de i xou 
de ser o ho mem, o ou vin te, para ser, no caso em pa u -
ta, a pro pa gan da, a pu bli ci da de, que cus te ia tudo, que 
dá o lu cro e, por tan to, tem as pri o ri da des. E essa pu -
bli ci da de as su me ago ra, em ter mos de gas tos em es -
ca la mun di al, o ní vel mais ele va do do mun do en tre to -
dos os de ma is. A hu ma ni da de, hoje, gas ta mais em
pro pa gan da do que em ar mas e do que em pro je tos
es pa ci a is.

Este meu pro je to tem ape nas como ob je ti vo im -
pe dir que es sas emis so ras uti li zem uma es pé cie de
re cur so su bli mi nar no sen ti do de tor nar mais au dí ve is
e vi sí ve is ao ou vin te a pro pa gan da e seus es tí mu los.
Por tan to, de se jo que a pro pa gan da seja fe i ta no mes -
mo nú me ro de de ci béis em que são trans mi ti das as
mú si cas e os pro gra mas re al men te re cre a ti vos e cul -
tu ra is. 

Con si de ro mais do que ra zoá vel a mi nha ini ci a ti -
va e es pe ro re ce ber a aqui es cên cia da cons ciên cia
de to dos os Srs. Se na do res. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ti -

nua em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -

ro a dis cus são.
Em vo ta ção.
A Pre si dên cia es cla re ce que, nos ter mos do art.

287 do Re gi men to Inter no, o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra
ao Pro je to de Lei do Se na do será con si de ra do como
uma sé rie de emen das e vo ta do, se pa ra da men te, por
ar ti gos, pa rá gra fos, in ci sos, alí ne as e itens, em cor -
res pon dên cia aos do pro je to emen da do, sal vo apro -
va ção de re que ri men to para vo ta ção em glo bo ou
gru po de dis po si ti vos.

Nes se sen ti do, foi en ca mi nha do re que ri men to,
que será lido pelo Sr. 1.º 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 195, de 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 287 do Re gi men to
Inter no, a vo ta ção em glo bo do Subs ti tu ti vo da Câ ma -
ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 127, de 1995 (nº
989/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que pa dro ni za o
vo lu me de áu dio das trans mis sões de rá dio e te le vi -
são nos es pa ços de di ca dos à pro pa gan da e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2001. – Se na -
dor La u ro Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to que aca ba de ser lido.

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

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

da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 127, DE 1995
(Nº 989/95, na que la Casa)

Pa dro ni za o vo lu me de áu dio das
trans mis sões de rá dio e te le vi são nos es -
pa ços de di ca dos à pro pa gan da e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de

sons e ima gens pa dro ni za rão seus si na is de áu dio,
de modo a que não haja, no mo men to da re cep ção,
ele va ção in jus ti fi cá vel de vo lu me nos in ter va los co -
mer ci a is.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo cri a rá, no pe río do de
cen to e vin te dias, a con tar da pu bli ca ção des ta lei, os
me ca nis mos ne ces sá ri os à nor ma li za ção téc ni ca da
ma té ria, bem como à fis ca li za ção de seu cum pri men to.

Art. 3º O des cum pri men to do dis pos to nes ta lei
su je i ta rá o in fra tor à pena de sus pen são da ati vi da de
pelo pra zo de trin ta dias, tri pli ca da em caso de re in ci -
dên cia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 55, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 55, de 1999
(nº 643/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são 
ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de Ampa ro
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
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são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ampa ro, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 616, de 2000, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor 
Edi son Lo bão, com abs ten ção do Se na dor
Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 55,
de 1999 (nº 643, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 164, DE 2001
(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 55, de 1999 (nº 643, de
1998, 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 55, de 1999 (nº
643, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Di fu so ra de Ampa ro Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ampa ro, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te; Edi son Lo bão,
Re la tor; Mo za ril do Ca val can ti; Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 164, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 55, de 1999 (nº 643, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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

DECRETO LEGISLATIVO
Nº       , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de
Ampa ro Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Ampa ro, Esta do de São Pa u lo.

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

ria nº 269, de 7 de maio de 1997, que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de Ampa ro Ltda. para 
ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, a par tir de 1º de
maio de 1994, 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
Ampa ro, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 77, de 1999 (nº
665/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá -
dio Di fu so ra de Assis S.A. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Assis, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 572, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Car los Wil son, com abs ten ções da
Se na do ra He lo í sa He le na, e dos Se na do res 
Ge ral do Cân di do e Jef fer son Pe res.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 77,
de 1999 (nº 665, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, 
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti .

É lido o se guin te:

PARECER Nº 165, 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 77, de 1999 (nº 665, de
1998, 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 77, de 1999 (nº
665, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Di fu so ra
de Assis S.A. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Assis, Esta do de
São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te; Edi son Lo bão,
Re la tor; Mo za ril do Ca val can ti; Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 165, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 77, de 1999 (nº 665, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra de Assis S.A. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Assis, Esta -
do de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 13 de maio de 1997, que re no va, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Di fu so ra de Assis S.A. para ex plo rar, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Assis, Esta do de São
Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 15, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 15, de 2000 (nº
249/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à So ci e da de de Ra di o di fu são Ca pi va ri
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 Ca pi va ri, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 470, de 2000, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor 
Mo za ril do Ca val can ti, com abs ten ções do
Se na dor Jef fer son Pé res e da Se na do ra He -
lo í sa He le na.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 15,
de 2000 (nº 249, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 166, 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 15, de 2000 (nº 249, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
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A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 15, de 2000 (nº
249, 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 So ci e -
da de de Ra di o di fu são Ca pi va ri 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 Ca pi va ri, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Ma za ril do Ca val can ti – Mar lu ce
Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 166, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº  15, de 2000 (nº 249, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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

DECRETO LEGISLATIVO
Nº       , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à “So ci e da de de Ra di o di -
fu são Ca pi va ri Lida.” 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 Ca pi va ri, Esta do
de São Pa u lo.

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

ria nº 81, de 13 de mar ço de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 19 de fe ve re i ro de 1997, a per -
mis são ou tor ga da à ”So ci e da de de Ra di o di fu são
Ca pi va ri 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 Ca pi va ri, Esta do de São
Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

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

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 16, de 2000 (nº
251/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Rá dio e Te le vi são Igua çu S.A. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do
Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 769, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 16,
de 2000 (nº 251, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 167, DE 2001
(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 16, de 2000 (nº 251, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 16, de 2000 (nº
251, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio e
Te le vi são Igua çu S.A. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens na ci da de de Cu ri ti ba,
Esta do do Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são,  17 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo bão, 
Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti, Mar lu ci Pin to.
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ANEXO AO PARECER Nº 167, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 16, de 2000 (nº 251, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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

DECRETO LEGISLATIVO
Nº         , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da a ”Rá dio e Te le vi são Igua -
çu S.A.“ 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 Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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

to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 1º de de zem bro de 1995, a
con ces são ou tor ga da a ”Rá dio e Te le vi são Igua çu
S.A.“ para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são) na
ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 218, de 2000 (nº 
450/2000, 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 Bar ra de San to Antô -
nio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Bar ra de San to Antô -
nio, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 119, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
218, de 2000 (nº 450, de 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 168, DE 2001
(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 218, de 2000 (nº 450, 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 218, de 2000 (nº
450, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e
Cul tu ral de Bar ra de San to Antô nio a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bar ra de
San to Antô nio, Esta do de Ala go as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te; Edi son Lo bão,
Re la tor; Mo za ril do Ca val can ti; Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 168, DE 2001.

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº  218, de 2000 (nº 450, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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

DECRETO LEGISLATIVO
Nº         , DE 2001

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Bar ra de
San to Antô nio a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na lo ca li da de de Bar ra 
de San to Antô nio, Esta do de Ala go as.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta ria 

nº 119, de 11 de agos to de 1999, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Bar ra de San to Antô -
nio a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na lo ca li da -
de de Bar ra de San to Antô nio, Esta do de Ala go as.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 258, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 258, de 2000 (nº 
509/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Edu ca ci o nal Sa le si a na Dom Bos 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
For ta le za, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 136, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
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.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
258, de 2000 (nº 509, de 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 169, 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 258, de 2000 (nº 509, 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 258, de 2000 (nº
509, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu ca ci -
o nal Sa le si a na Dom Bos 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 For ta le za, Esta do do Ce a rá.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za nil do Ca val can ti, Mar lu ce Pin -
to.

ANEXO AO PARECER Nº 169, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 258, de 2000 (nº 509, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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

DECRETO LEGISLATIVO
Nº          , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à ”Fun da ção Edu ca ci o nal Sa le si a na Dom 
Bos 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 For ta le za, Esta do do Ce a rá.

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

ria nº 210, de 8 de de zem bro de 1999, que ou tor ga
per mis são à ”Fun da ção Edu ca ci o nal Sa le si a na Dom
Bos co“ 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 For ta le za, Esta do do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

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

Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de
2000 (nº 3.480/97, na Casa de ori gem), que
dis põe so bre o aten di men to pre fe ren ci al ao
ido so nas uni da des vin cu la das ao Sis te ma
Úni co de Sa ú de, ten do

Pa re cer sob nº 108, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se -
na dor Le o mar Qu in ta ni lha, pela pre ju di ci a -
li da de.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, in ci so I,
do Re gi men to Inter no e do re fe ri do pa re cer de cla ra
pre ju di ca da a ma té ria por ha ver per di do a opor tu ni da -
de, uma vez que já exis te le gis la ção per ti nen te ao as -
sun to tra ta do na pro po si ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esgo -
ta das as ma té ri as 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 do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra 
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 127, de 1995, 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 170, DE 2001
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 127, 
de 1995 (nº 989, de 1995, na Câ ma ra dos
De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 127,
de 1995 (nº 989, de 1995, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que pa dro ni za o vo lu me de áu dio das trans mis -
sões de rá dio e te le vi são nos es pa ços de di ca dos à
pro pa gan da e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -

bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Mar lu ce Pin -
to.

ANEXO AO PARECER Nº 170, DE 2001

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo ao Pro -
je to de Lei do Se na do nº 127, de 1995 (nº
989, de 1995, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Pa dro ni za o vo lu me de áu dio das
trans mis sões de rá dio e te le vi são nos es -
pa ços de di ca dos à pro pa gan da e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de

sons e ima gens pa dro ni za rão seus si na is de áu dio,
de modo a que não haja, no mo men to da re cep ção,
ele va ção in jus ti fi cá vel de vo lu me nos in ter va los co -
mer ci a is.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo cri a rá, no pe río do de
cen to e vin te dias, a con tar da pu bli ca ção des ta Lei,
os me ca nis mos ne ces sá ri os à nor ma li za ção téc ni ca
da ma té ria, bem como à fis ca li za ção de seu cum pri -
men to.

Art. 3º O des cum pri men to do dis pos to nes ta Lei
su je i ta rá o in fra tor à pena de sus pen são da ati vi da de
pelo pra zo de trin ta dias, tri pli ca da em caso de re in ci -
dên cia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 196, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no, re -
que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para ime -
di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Subs ti tu -
ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 127, de
1995 (nº 989/95, na que la Casa), de au to ria do Se na -
dor La u ro Cam pos, que pa dro ni za o vo lu me de áu dio
das trans mis sões de rá dio e te le vi são nos es pa ços de -
di ca dos à pro pa gan da e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2001. – Se na -
dor La u ro Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro -
va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção 
da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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Em vo ta ção.

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

Apro va da.

A ma té ria vai à san ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to n.º 193,
de 2001, lido no Expe di en te, de ur gên cia, para o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra n.º 38, de 1997.

Em vo ta ção o re que ri 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 cons ta rá da Ordem do Dia, so men te
após ser ins tru í da com o pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to n.º 192,
de 2001, lido no Expe di en te, de au to ria do Se na dor
José Alen car e ou tros Se na do res, so li ci tan do que o
tem po des ti na do aos ora do res da Hora do Expe di en -
te da ses são do pró xi mo dia 11 de ju nho seja de di ca -
do a ho me na ge ar a me mó ria do ex-De pu ta do Fe de -
ral, ex-Vice-Pre si den te da Re pú bli ca Dr. José Ma ria
Alckmin, pelo cen te ná rio de seu nas ci men to.

Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re tor -
na-se à lis ta dos ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné -
las.(Pa u sa.)

O SR. FERNANDO MATUSALÉM (Blo co/PPB
– RO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pela
or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Ma -
tu sa lém.

O SR. FERNANDO MATUSALÉM (Blo co/PPB
– RO. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de re gis trar meu voto ”sim“ no Item
nº2.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Ata
re gis tra rá o voto de V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pela
or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Ape nas para
con vi dar os mem bros da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos e de Infra-Estru tu ra para ou vir mos o Mi nis tro 
José Jor ge, que já se en con tra no Se na do, que vem
pres tar es cla re ci men tos so bre os pro ble mas de ra ci o -
na men to de ener gia no País.

Mu i to obri ga do.
O SR. LUIZ PONTES (Blo co/PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pela

or dem, tem V. Exª a pa la vra.
O SR. LUIZ PONTES (Blo co/PSDB – CE. Pela

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos -
ta ria ape nas de re gis trar meu voto ”sim“ no Item nº 2
da pa u ta de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Ata
re gis ta rá o voto de V. Exª.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pela
or dem, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pe -
di ria a V. Exª que re gis tras se meu voto “sim” no Item
nº 2.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A so li -
ci ta ção de V. Exª será aten di da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, pela Li de -
ran ça do PSB.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje
é dia 17 de abril, e o mo vi men to pela re for ma agrá ria,
tra ba lha do res ru ra is de todo o País, a Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Tra ba lha do res, o MST e ou tras or ga ni -
za ções de tra ba lha do res pro mo vem, em todo o ter ri -
tó rio na ci o nal, ma ni fes ta ções a fa vor da luta pela re -
for ma agrá ria, lem bran do o tris te fato ocor ri do no
Esta do do Pará, na “cur va do S”, no Mu ni cí pio de
Eldo ra do dos Ca ra jás. Num dia 17 de abril, 19 tra ba -
lha do res ru ra is, que lu ta vam pelo di re i to de ob ter a
pos se da ter ra, um lote para mo rar e tra ba lhar, fo ram
as sas si na dos por po li ci a is mi li ta res do meu Esta do.

Na que le mo men to, os tra ba lha do res, que fa zi -
am uma ca mi nha da com des ti no a Ma ra bá e, pos te ri -
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or men te, a Be lém, de se ja vam do Go ver no nada mais, 
nada me nos que trans por te para a sua vi a gem e ali -
men ta ção para as suas fa mí li as. Mu i tos não sa bem,
mas aque le gru po de tra ba lha do res ru ra is já so fria na
re gião ha via dois anos e seis me ses. Pri me i ra men te,
eles ocu pa ram uma área e fo ram ex pul sos pela com -
pa nhia Vale do Rio Doce. Acam pa ram à be i ra do pro -
je to Ca ra jás du ran te qua se oito me ses, es pe ran do a
so lu ção do Incra, que não veio. Can sa dos de es pe rar,
fo ram a Ma ra bá, ocu pa ram a sede do Incra e es pe ra -
ram por qua se mais um ano. De po is de um ano, o
Incra de Ma ra bá os re tor nou para Pa ra u a pe bas.

Lem bro-me de que, na cam pa nha de 1998, o
Lula fez uma vi si ta ao acam pa men to des ses tra ba lha -
do res em Ma ra bá. Vol ta ram para Pa ra u a pe bas e
aguar da ram pela ini ci a ti va do Go ver no. Uma fa zen da
foi de sa pro pri a da, uma par te des ses tra ba lha do res
foi as sen ta da, mas a ma i o ria fi cou sem ter ra para tra -
ba lhar. E por isso, por um com pro mis so de que eu fui
tes te mu nha, por que es ti ve em Cu ri o nó po lis jun to com 
o en tão Pre si den te do Incra, Fran cis co Gra zi a no, que
pro me teu àque las pes so as, em ou tu bro do ano an te -
ri or ao as sas si na to, que em dois me ses ele da ria a so -
lu ção para os seus pro ble mas. Mas, de po is, hou ve o
gram po no te le fo ne, aque les fa tos ocor ri dos no
BNDES, e por isso o Sr. Gra zi a no foi de mi ti do pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Os tra ba lha -
do res es pe ra ram de ou tu bro até abril do ano se guin -
te, quan do fi ze ram a ca mi nha da com des ti no a Ma ra -
bá.

Can sa dos da vi a gem, re sol ve ram blo que ar a
es tra da, para que o Go ver no se sen si bi li zas se com o
seu pro ble ma. E o Go ver na dor do Esta do, num ato im -
pen sa do, pres si o na do pe los la ti fun diá ri os da re gião,
na bus ca de man ter essa fa mo sa ”au to ri da de“, sem
ne nhu ma ne go ci a ção, deu or dens à po lí cia para des -
blo que ar a es tra da a qual quer cus to, a qual quer pre -
ço.

Foi um ato evi den te de ab so lu ta ima tu ri da de po -
lí ti ca, de ab so lu ta in con se qüên cia e de ab so lu ta ir res -
pon sa bi li da de. E os po li ci a is fo ram ao lo cal, fe cha ram
es ses tra ba lha do res, hou ve con fron to e a po lí cia
abriu fogo con tra es ses tra ba lha do res ru ra is: 19
sem-ter ras fo ram bar ba ra men te as sas si na dos e mais
de 30 tra ba lha do res fo ram fe ri dos.

Pas sa ram-se cin co anos e até hoje não se pro -
ce deu ao jul ga men to. E o que é pior: a Jus ti ça bra si le i -
ra isen tou de jul ga men to os que de ram a or dem para
que o con fron to ocor res se. Exclu í ram do pro ces so o
Go ver na dor do Esta do, o Co man dan te da Po lí cia Mi li -
tar e o Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca. Os que de -

ram a or dem, os que au to ri za ram que o con fron to se
re a li zas se, os que man da ram que os po li ci a is ti ras -
sem os tra ba lha do res a qual quer pre ço, Se na dor
Edu ar do Su plicy, fi ca ram fora do pro ces so.

Eu dis se há al guns anos que, se o Go ver na dor
Almir Ga bri el ti ves se um mí ni mo de bom sen so, po de -
ria ter li ga do para mim, para a So cor ro Go mes, para o
Pa u lo Ro cha, para o Val dir Gan zer, para qual quer
Par la men tar do Pará que ti ves se li ga ção com o mo vi -
men to. Te ría mos sido ca pa zes de ne go ci ar, de re sol -
ver, de aten der à ne ces si da de da que les tra ba lha do -
res, de de sobs tru ir a es tra da e evi tar os as sas si na tos.
No en tan to, o Go ver na dor pre fe riu im por sua au to ri -
da de, re sul tan do em 19 as sas si na tos.

Até hoje, o fato re per cu te in ten sa men te em todo
o Bra sil. Hoje, em to das as ca pi ta is bra si le i ras, os tra -
ba lha do res ru ra is fi ze ram ca mi nha das em di re ção ao
Incra des sas ci da des, ao Mi nis té rio da Fa zen da, ao
Ban co do Bra sil, a ór gãos pú bli cos de uma ma ne i ra
ge ral, a exi gir jus ti ça e, fun da men tal men te, a exi gir re -
for ma agrá ria no ter ri tó rio bra si le i ro.

Essa dis cus são tal vez te nha pas sa do des per ce -
bi da hoje no Con gres so Na ci o nal, de vi do aos con -
fron tos, às de nún ci as per ma nen tes que es tão sur gin -
do, da pró pria base do Go ver no, con tra atos de ir re gu -
la ri da des pra ti ca dos por re pre sen tan tes de Mi nis té ri -
os, por di ri gen tes de au tar qui as fe de ra is e até por Se -
na do res e De pu ta dos Fe de ra is.

Esse fato é tão gra ve e cla ma tan to que a mí dia
e as aten ções da Casa hoje se vol ta ram to das para
ele. Fiz ques tão de vir à tri bu na para di zer que o Bra sil
pre ci sa pas sar por trans for ma ções. E acre di to que to -
das es sas de nún ci as que es tão sen do fe i tas, ao con -
trá rio de fa ze rem mal, in di cam so lu ções e trans for ma -
ções, ca mi nham para for ta le cer o mo vi men to so ci al,
ca mi nham para le van tar a in dig na ção do povo bra si le -
i ro di an te da re a li da de nua e crua: di nhe i ro pú bli co
sen do le va do por pes so as que já têm mu i to di nhe i ro,
a vida dos gran des e po de ro sos cada vez mais fa ci li -
ta da, ao pas so que o povo tem que ca mi nhar, acam -
par, co zi nhar de ba i xo de sol e de chu va, em fo gões de 
pe dra, para mos trar ao Go ver no a ne ces si da de de ser 
fa zer a re for ma agrá ria no Bra sil.

Evi den te men te, em fun ção de tudo isso, o dia 17 
de abril mar ca nos sa his tó ria. Mas o que é mais ver -
go nho so é que nem o fato de 19 tra ba lha do res te rem
sido bar ba ra men te as sas si na dos fez com que o Go -
ver no avan ças se no seu pro pó si to de dis tri bu ir ter ra e
de fa zer jus ti ça ao povo bra si le i ro.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ade mir Andra de, V. Exª me con ce de um apar te?
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
o Se na dor Edu ar do Su plicy com sa tis fa ção.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Pre -
za do Se na dor Ade mir Andra de, nes te 17 de abril de
2001, cin co anos após o mas sa cre de Eldo ra do de
Ca ra jás, V. Exª traz aqui a lem bran ça da im pu ni da de.
Pas sa do tan to tem po, ape sar da gra vi da de da que le
mo vi men to, hou ve con lu io en tre as au to ri da des do
Go ver no Fe de ral e o Go ver no Esta du al, uma vez que
ha via e con ti nua ha ven do um en tro sa men to mu i to
gran de en tre o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so e o Go ver na dor Almir Ga bri el. E V.
Exª vem re la tan do as inú me ras di fi cul da des no âm bi -
to da Jus ti ça, ape sar de os di ver sos Mi nis tros da Jus -
ti ça, in clu si ve o atu al Mi nis tro José Gre go ri, e o pró -
prio Mi nis tro Raul Jung mann te rem dito que es ta ri am
en vi dan do es for ços para o fim da im pu ni da de. Con tu -
do, o fato é que o tem po vai pas san do e não há o jul -
ga men to dos prin ci pa is res pon sá ve is. E res sal ta bem
V. Exª: os mais res pon sá ve is es tão, de al gu ma for ma,
es ca pan do do jul ga men to. É cla ro que eles, como
todo ser hu ma no, pre ci sam ter o le gí ti mo di re i to de se
de fen der, mas a de fe sa não pode ser o im pe di men to
do pro ces so de jul ga men to. Ocor re que os inú me ros
adi a men tos, as for mas ad mi nis tra ti vas, as com pli ca -
ções bu ro crá ti cas es tão a re tar dar o jul ga men to dos
res pon sá ve is e a apu ra ção com ple ta dos fa tos. Isso é
es tra nho! Esti ve ali com V. Exª, vi si tan do Eldo ra do de
Ca ra jás, e ob ser vei as fa mí li as das ví ti mas dos 19 tra -
ba lha do res e a na tu re za do Mo vi men to dos Tra ba lha -
do res Ru ra is Sem Ter ra, que, há mu i to tem po, es tão
ba ta lhan do pelo di re i to de tra ba lhar na ter ra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB  PA)  Se na dor
Edu ar do Su plicy, re fe ri-me, no dis cur so, a pes so as
as sas si na das em 1994, não em 1998. Foi na cam pa -
nha ele i to ral de 1994. Para se ter uma idéia, em 1994,
es ses tra ba lha do res que mor re ram já es ta vam acam -
pa dos no Incra, lu tan do por essa ter ra, o que de mons -
tra que, por par te de les, não hou ve ne nhu ma in tran si -
gên cia.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Nós
já ti ve mos aqui inú me ras ma ni fes ta ções. Ti ve mos a
mar cha de mais de 30 mil pes so as, que che ga ram a
Bra sí lia con vo ca das pelo MST. Qu an do aden tra ram
Bra sí lia, em 17 de abril de 1997, fo ram bem re ce bi das 
e aco lhi das pela po pu la ção. Lem bro-me até de, ao ca -
mi nhar com eles, ter vis to fa mí li as bra si li en ses des ce -
rem de seus apar ta men tos para dar as boas-vin das
àque la mar cha, di zen do quão jus ta é a luta do MST
pela re for ma agrá ria. Aliás, es ses mo vi men tos têm
sido ca rac te ri za dos por for mas pa cí fi cas, mas, pas sa -

dos cin co anos, os pro ble mas não fo ram re sol vi dos.
Então, Se na dor Ade mir Andra de, é pre ci so que o Mi -
nis tro Raul Jung mann, o Mi nis tro José Gre go ri, o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e o Ge ne ral
Alber to Car do so es te jam cons ci en tes de que, se por -
ven tu ra co me ça a ha ver si na is de im pa ciên cia e de
ações que res va lam para aqui lo que eles de no mi nam
atos ile ga is, ou se res va lam para even tu al ação de vi -
o lên cia  que de ma ne i ra al gu ma apro vo , essa im pa -
ciên cia de cor re da não-re so lu ção do pro ble ma, da im -
pu ni da de que per du ra. E a res pon sa bi li da de dis so
tudo está no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
que pre ci sa aci o nar mais as ser ti va men te os ór gãos
da Jus ti ça bra si le i ra, para que não haja mais de lon -
gas nem com esse jul ga men to nem com a efe ti va ção
da re for ma agrá ria. Pelo me nos que ela ocor ra mais
de pres sa do que tem ocor ri do. Ain da on tem, o Mi nis -
tro Raul Jung mann men ci o na va que este Go ver no as -
sen tou mais fa mí li as – 2,5 mi lhões  nes tes úl ti mos 6
anos do que qual quer ou tro Go ver no na His tó ria do
Bra sil. Entre tan to, Se na do Ade mir Andra de, se, con -
for me ele dis se, o nú me ro de fa mí li as as sen ta das foi
de 2,5 mi lhões – se é que o fo ram , mu i tas de las, tal -
vez em nú me ro até ma i or do que o das as sen ta das,
aca ba ram sen do ex pul sas do cam po pela de te ri o ra -
ção das con di ções de vida dos tra ba lha do res ru ra is e
das fa mí li as. Isso é o que tem sido cons ta ta do não
ape nas pelo IBGE: o pró prio Se cre tá rio do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, Gu i lher me Dias, ob ser vou que, du ran -
te o tem po em que es te ve lá, ma i or foi o nú me ro de fa -
mí li as que sa í ram do cam po do que o de as sen ta das.
Então, cum pri men to V. Exª por lem brar o mas sa cre de 
Eldo ra do de Ca ra jás, res sal tan do a im pu ni da de que
per du ra quan to ao caso.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra -
de ço a V. Exª. No en tan to, cre io que hou ve um en ga no 
no nú me ro, Se na dor Edu ar do Su plicy, por que, no pri -
me i ro Go ver no Fer nan do Hen ri que, o com pro mis so
dele era de as sen tar 280 mil fa mí li as ao lon go dos 4
anos e, no se gun do man da to, cer ca de 400 mil fa mí li -
as. Por tan to, ja ma is se po de ria ter che ga do a esse
nú me ro de 2 mi lhões.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Agra -
de ço a re ti fi ca ção, Se na dor, mas é que me lem bro de
ter ou vi do S. Exª men ci o nar esse nú me ro as sim tão
gran de na en tre vis ta de rá dio.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Com
cer te za, é o exa ge ro nor mal do Go ver no.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ade mir Andra de, tam bém pos so ter co me ti do um
en ga no, mas cer ta men te será im por tan te que se faça
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o ba lan ço en tre fa mí li as ex pul sas do cam po pelo fe -
nô me no eco nô mi co e fa mí li as efe ti va men te as sen ta -
das.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra -
de ço a V. Exª.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
V. Exª con ce de-me um apar te, Se na dor Ade mir
Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con -
ce do um apar te ao Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, com mu i to pra zer.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Ade mir Andra de, V. Exª en fo ca as sun to da
ma i or im por tân cia, que de ve ria ser lem bra do como
exem plo de que o Go ver no não está cum prin do o seu
ver da de i ro pa pel de tra ba lhar, de for ma tran qüi la,
pelo de sen vol vi men to do cam po, pelo de sen vol vi -
men to so ci al. A nos sa Cons ti tu i ção é cla ra quan to à
Re for ma Agrá ria, no que diz res pe i to a uma pro pri e -
da de que não es te ja cum prin do a sua fun ção so ci al.
La men ta vel men te, ain da há se to res que re sis tem à
pró pria Cons ti tu i ção, aos pró pri os di ta mes da lei e re -
a gem vi o len ta men te con tra os pe que nos, con tra
aque les que não têm nada, con tra aque les que que -
rem ape nas um lu gar ao sol para o seu sus ten to e
para o de suas fa mí li as. O epi só dio do Pará, em que
mor re ram 19 tra ba lha do res, ates ta o in con for mis mo
de al gu mas clas ses, ain da in crus ta das no meio po lí ti -
co, que não con cor dam com a Re for ma Agrá ria. É la -
men tá vel que, até hoje, os ver da de i ros res pon sá ve is,
como des ta cou V. Exª, não te nham sido cha ma dos à
bar ra da Jus ti ça para res pon de rem pe los seus cri -
mes.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mu i to
pelo con trá rio. Fo ram isen tos por ela.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Hoje, li no jor nal que a Jus ti ça já de sig nou os ju ra dos
que par ti ci pa rão da au diên cia. Espe ra mos que, no
de cor rer do jul ga men to, ve nham à tona as ver da des
que bus ca mos. Ou seja, que as ver da de i ras pes so as
que co man da ram o mas sa cre de Eldo ra do dos Ca ra -
jás se jam pu ni das pela Jus ti ça. Sa be mos que os pe -
que nos, obe de cen do a or dens er ra das, pra ti cam cri -
mes. Foi o que acon te ceu no Esta do do Pará. Alguns
re ce be ram or dens su pe ri o res que ain da não fo ram le -
va das ao cam po da ver da de. Por tan to, faz-se ne ces -
sá rio que, no jul ga men to que será efe ti va do pela Jus -
ti ça do Pará, os ver da de i ros cul pa dos se jam pu ni dos.
O Go ver no Fe de ral fala mu i to de Re for ma Agrá ria,
mas, aten den do à Cons ti tu i ção, deve pôr à dis po si ção 
dos tra ba lha do res os ins tru men tos cre di tí ci os e fis ca -

is, os pre ços, os cus tos da pro du ção, o in cen ti vo à
pes qui sa e à tec no lo gia, a as sis tên cia téc ni ca e a ex -
ten são ru ral, o se gu ro agrí co la, o co o pe ra ti vis mo –
uma for ma de au men tar a pro du ção no cam po –, a
ele tri fi ca ção ru ral, a ir ri ga ção, a ha bi ta ção para o tra -
ba lha dor ru ral. Nada do que é pre vis to no art. 187 está 
sen do fe i to pelo Go ver no Fe de ral, não com a pro fun -
di da de de vi da a um ver da de i ro pro je to de re for ma
agrá ria. Pa ra be ni zo V. Exª por ter en fo ca do esse as -
sun to, pois, no dia 17 de abril, há cin co anos, de ze no -
ve tra ba lha do res fo ram mas sa cra dos pela po lí cia a
man do do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So li ci to ao no bre ora dor, Se na dor Ade mir Andra de,
que con clua o seu pro nun ci a men to, já que ul tra pas -
sou em um mi nu to e qua ren ta se gun dos o seu tem po
e que exis tem vá ri os ora do res ins cri tos aguar dan do a
vez.

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

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Du ran -
te o pro nun ci a men to de um Se na dor, é im pos sí vel so -
li ci tar a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – É 
im pos sí vel ago ra, Se na dor Álva ro Dias. De i xe o ora -
dor con clu ir.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.
Pre si den te, que ro ape nas con sul tá-lo para sa ber se o
ora dor que está na tri bu na fala como Lí der. Se es ti ver, 
não há pos si bi li da de de apar tes. Não que não que i ra -
mos ou vir os apar tes, mas es ta mos ins cri tos tam bém
e que re mos exer cer o di re i to de usar a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Já so li ci tei ao Se na dor Ade mir Andra de que con clua o 
seu pro nun ci a men to em aten ção aos de ma is ora do -
res.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É uma
pena, Se na dor Ge ral do Cân di do, que eu não pos sa
ouvi-lo nes te mo men to tão im por tan te.

Após a Ordem do Dia, o Lí der tem vin te mi nu tos
e são per mi ti dos apar tes. Assim es ta be le ce o Re gi -
men to da nos sa Casa. Então, o Se na dor Álva ro Dias
está en ga na do na sua ma ni fes ta ção.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Pen so que quem está en ga na do é V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É só
ler o Re gi men to que V. Exª sa be rá quem está en ga na -
do.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Ape lo aos Srs. Se na do res que evi tem dis cus sões pa -
ra le las.

Ga ran to a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de
para con clu ir o seu pro nun ci a men to.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Con -
ce de-me V. Exª um bre ve apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
o apar te do Se na dor Ge ral do Cân di do.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Ade mir Andra de, pa ra be ni zo V. Exª pelo as sun -
to tra zi do ao ple ná rio des ta Casa. Estou ins cri to para
fa lar e, se hou ver tem po ain da hoje, abor da rei esse
mes mo as sun to que con si de ro da ma i or im por tân cia.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
dor Ge ral do Cân di do, agra de ço a V. Exª o apar te.

Sr. Pre si den te, se hoje a ma ni fes ta ção se dá
nes se ní vel em todo o ter ri tó rio na ci o nal, mais que
tudo, é con se qüên cia da im pu ni da de e da fal ta de
ação go ver na men tal para re a li zar a ver da de i ra re for -
ma agrá ria.

O sen so do IBGE de 2000 co lo ca o Bra sil na po -
si ção de um dos pa í ses mais ur ba ni za dos do mun do:
ape nas 17,5% da nos sa po pu la ção vi vem na zona ru -
ral, ao pas so que 82,5% vi vem na zona ur ba na, o que
é um ab sur do num ter ri tó rio des se ta ma nho.

A gran de ma i o ria dos as sen ta men tos do Incra
hoje está aban do na da. Os tra ba lha do res con quis ta -
ram a ter ra, hou ve a de sa pro pri a ção, os fa zen de i ros
re ce be ram gran de par te dos re cur sos, e sim ples men -
te não che ga ram os cré di tos, as es tra das, as vi ci na is,
nem che gou o apo io téc ni co ne ces sá rio à pro du ção
agrí co la. Não foi cum pri do o que está es ta be le ci do na
Cons ti tu i ção bra si le i ra.

Essa é a ra zão do mo vi men to. É bom para o Bra -
sil que haja tal mo vi men to, pois é ele que tem fe i to o
Go ver no ce der às pres sões dos tra ba lha do res ru ra is
em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Por tan to, os tra ba lha do res ru ra is de todo o Bra -
sil con tam com a so li da ri e da de do Par ti do So ci a lis ta
Bra si le i ro, nes se mo men to da sua cam pa nha pelo fim 
da im pu ni da de e pela im ple men ta ção da re for ma
agrá ria em nos so País.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se -
cre tá rio.

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

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – 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, no Se na do Fe -
de ral, o as sun to é Su dam, Su de ne e pa i nel. Mas no
Pa ra ná um as sun to da ma i or gra vi da de hoje tem
pren di do a aten ção dos pa ra na en ses mu i to mais que
a exis tên cia ou não da tal lis ta de vo ta ção.

O Pa ra ná está pre o cu pa do, Sr. Pre si den te, com
a imi nên cia de per der a sua com pa nhia de ener gia
elé tri ca. A Co pel, que pre ten de o Go ver no, a todo o
cus to, ven der, sem pre foi con si de ra da no Pa ra ná sím -
bo lo de efi ciên cia e or gu lho. A nos sa com pa nhia de
ener gia elé tri ca é, sem ne nhu ma dú vi da, a em pre sa
mais im por tan te no se tor de ener gia elé tri ca do País,
não ape nas por ge rar ener gia su fi ci en te para abas te -
cer o Esta do, mas tam bém por ex por tá-la e, so bre tu -
do, por ter sido tal em pre sa sem pre re fe rên cia na ci o -
nal e in ter na ci o nal.

O Go ver no Ja i me Ler ner, que ven deu o Ban co
do Esta do do Pa ra ná – aliás, fez uma ver da de i ra do a -
ção ao Ban co Itaú –, ven deu as ro do vi as numa con -
ces são que im põe so bre os usuá ri os a co bran ça de
um pe dá gio ab sur do que foi cor ri gi do em ja ne i ro do
ano pas sa do em 116%, sen do que a in fla ção não
atin giu 10% no ano. 

O pe dá gio é co bra do no anel de in te gra ção
cons tru í do com re cur sos pú bli cos, há ro do vi as que já
de ve ri am ter sido du pli ca das e que não fo ram, há ro -
do vi as que de ve ri am ter re ce bi do obras de in fra-es -
tru tu ra e que não re ce be ram, e o usuá rio do Pa ra ná é
obri ga do a pa gar um pe dá gio ele va do que en ca re ce o 
cus to de pro du ção da agri cul tu ra pa ra na en se em cer -
ca de 6% nas cul tu ras prin ci pa is e que au men ta o pre -
ço do fre te em 38% para qual quer pro du to que se
que i ra le var ao Por to de Pa ra na guá.

O Go ver no ven deu a com pa nhia de água, de sa -
ne a men to. O Go ver no ven deu pra ti ca men te tudo, e o
pior é que o Go ver no atu al do Pa ra ná re ce beu o Esta -
do com uma dí vi da que, em toda a his tó ria do Pa ra ná,
che gou a R$1,5 bi lhão, apro xi ma da men te. 

Qu an do, des ta tri bu na, há qua tro ou cin co anos
pas sa dos, eu ad ver tia que a for ma com que o Go ver -
na dor es ta va con du zin do o Esta do ia levá-lo à be i ra
do abis mo, re ce bi no Pa ra ná uma ver da de i ra ava lan -
che, Sr. Pre si den te, de ma té ri as pu bli ca das em jor na -
is que, à épo ca, re ce bi am do Go ver no do Esta do mu i -
to bem, re ce bi am em dia, por que o Go ver no po dia pa -
gar. Re ce bi, en tão, de tro co de al guns jor na is do Pa ra -
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ná, uma crí ti ca que, in clu si ve, me ta cha va de ini mi go
do Pa ra ná.

O tem po pas sou e a po pu la ção do Esta do viu
quem es ta va com a ra zão. Eu aler ta va; o Go ver na dor
não quis ou vir. A ir res pon sa bi li da de do Go ver na dor
do Pa ra ná con du ziu o Esta do a uma dí vi da que é hoje
dez ve zes a dí vi da que ele, Go ver na dor Ja i me Ler ner, 
as su miu do seu an te ces sor, o Se na dor Ro ber to Re -
quião, que su ce deu ao Se na dor Álva ro Dias. De
R$1,5 bi lhão, Sr. Pre si den te, a dí vi da é, hoje, de mais
de R$16 bi lhões, sem con tar mos o fato de que va mos
ter que pa gar, ao lon go dos pró xi mos 30 anos – por -
tan to dos pró xi mos sete man da tos de go ver no -, uma
dí vi da só re la ti va ao Ban co do Esta do. Por que o ne gó -
cio do Ban co do Esta do foi mais ou me nos as sim: tí -
nha mos um ban co; de re pen te, o Go ver na dor re sol -
veu tro car esse ban co por uma dí vi da; deu o ban co
para o Itaú; e fi cou com uma dí vi da de R$4,5 bi lhões
apro xi ma da men te, que, cor ri gi da ao lon go de 30
anos, che ga rá a R$12 bi lhões.

Uma con ta rá pi da nos dá o va lor que está sen do
pago por mês: R$33 mi lhões, o que sig ni fi ca, Sr. Pre -
si den te, R$1,100 mi lhão por dia.

Assis ti a uma pro pa gan da es ses dias na te le vi -
são fa lan do so bre as vi las ru ra is, que de ram ca sas
para 80 mil pes so as, no Pa ra ná. Ora, se essa dí vi da
não ti ves se sido con tra í da pelo Go ver no do Pa ra ná,
po de ría mos cons tru ir 100 ca sas por dia. Por tan to, 12
mil ca sas por ano. Num pe río do de oito anos – é fá cil
fa zer a con ta -, se ria pos sí vel cons tru ir 96 mil ca sas.
Fiz a con ta ago ra, Sr. Pre si den te – pos so até ter er ra -
do, mas cre io que não. Só que o Go ver na dor tro cou o
ban co por uma dí vi da. A dí vi da está lá. Te re mos que
pagá-la.

E lem bro-me que em 1987, quan do fui no me a do 
Se cre tá rio da Agri cul tu ra pelo en tão Go ver na dor
Álva ro Dias, hoje Se na dor, con tra ta mos um em prés ti -
mo no Ban co Mun di al a fim de re a li zar o Pro gra ma
Pa ra ná Ru ral, con si de ra do o ma i or pro gra ma de de -
sen vol vi men to ru ral já exe cu ta do no País. Gas ta mos
US$150 mi lhões, ou R$300 mi lhões. Fiz uma con ta
es ses dias: se o Go ver no do Pa ra ná está pa gan do
R$33 mi lhões por mês, a cada dez me ses de pa ga -
men to da dí vi da, só com o Ban co do Esta do, que ele
que brou, da ria para fa zer um Pa ra ná Ru ral. E gas ta -
mos oito anos para re a li zar o Pa ra ná Ru ral. E con ser -
va mos seis mi lhões de hec ta res de ter ra com aque les
re cur sos, fora os equi pa men tos, as es tra das vi ci na is
e a es tru tu ra cons tru í da na zona ru ral do Esta do.

Pois bem, a cada dez me ses, re pi to, da ria para
fa zer um novo Pa ra ná Ru ral, ape nas com a par ce la

que está sen do paga ao Ban co Cen tral pelo Esta do
do Pa ra ná, por con ta da que bra de i ra a que foi le va do
o Ban co do Esta do. 

Aqui veio uma Di re to ra do Ban co Cen tral e fa lou: 
”Se na dor, o que acon te ceu ao Ban co do Esta do do
Pa ra ná é que uma qua dri lha as sal tou o ban co do
Esta do“.

É até uma pena que o Se na dor Re quião não
está aqui, por que S. Exª tem ve i cu la do na im pren sa
do Pa ra ná, até de uma for ma um pou co de pre ci a ti va,
o fato de não ter mos as si na do aqui, tan to o Se na dor
Álva ro Dias quan to eu, o re que ri men to para a cri a ção
da CPI que, di zem, pre ten de in ves ti gar a cor rup ção.
Mas não acre di to que um re que ri men to que pro põe a
in ves ti ga ção de 30 fa tos que i ra in ves ti gar al gu ma co i -
sa; não que ro pas sar ates ta do de ho nes ti da de para
nin guém, as si nan do uma CPI que aca ba não dan do
em nada. E vão fa lar: está ven do, não era nada dis so;
o Go ver no está in ves ti gan do. Então, in di vi du a li zem,
par ti cu la ri zem as pro pos tas, aí, va mos as si nar. Va -
mos in ves ti gar a Su dam? Va mos in ves ti gar a Su dam.
Va mos in ves ti gar a Su de ne? Va mos co lo car os cor -
rup tos na ca de ia? Va mos co lo car os cor rup tos na ca -
de ia.

Ago ra, que ro di zer ao Se na dor Re quião que S.
Exª foi o Re la tor da CPI dos Pre ca tó ri os. E a CPI dos
Pre ca tó ri os che gou à con clu são de que o Ban co do
Esta do do Pa ra ná ti nha com pra do 415 mi lhões de tí -
tu los po dres de San ta Ca ta ri na, Ala go as, Per nam bu -
co, Gu a ru lhos e Osas co. E que ro sa ber: se o Pa ra ná
com prou os tí tu los po dres, se hou ve a CPI dos Pre ca -
tó ri os, quem foi res pon sa bi li za do pela CPI dos Pre ca -
tó ri os no Go ver no do Pa ra ná; quem foi pre so?
Alguém tem que ser pre so. Tem que pren der quem
as sal tou o Ban co do Esta do do Pa ra ná. Não vi nin -
guém pre so. Não vi um cen ta vo do Ban co do Esta do
do Pa ra ná ser de vol vi do. O que es tou ven do é que a
po pu la ção do Esta do do Pa ra ná está con de na da, pe -
los pró xi mos 30 anos, a pa gar uma dí vi da cons tru í da
pela in com pe tên cia ad mi nis tra ti va, de um lado, e pela
cor rup ção que var reu o Ban co do Esta do do Pa ra ná,
se gun do de nún ci as do pró prio Ban co Cen tral.

A CPI dos Pre ca tó ri os foi re a li za da, mas onde
está quem rou bou o ban co? Onde está quem com prou
os pre ca tó ri os, os tí tu los po dres? O povo do Pa ra ná fi -
cou com a dí vi da, Sr. Pre si den te, e nin guém foi pre so!
Qual o re sul ta do que trou xe, por tan to, a CPI em re la ção
aos tí tu los po dres do Pa ra ná? Qu e ro sa ber quem vai
ser pre so, se hou ve um as sal to no ban co.

Sr. Pre si den te, es ta mos fa lan do de um as sun to
que se liga com a Co pel. É pre ci so, da qui des ta tri bu -
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na, de nun ci ar a ma no bra que está sen do le va da adi -
an te pelo Go ver no do Pa ra ná e que os De pu ta dos
Esta du a is não po dem se omi tir nes te mo men to, nem
par ti ci par des sa en ga na ção que o Go ver na dor está
sub me ten do a po pu la ção do Pa ra ná, quan do fala que
quer ven der a Co pel, por que, da qui a al guns anos, ela 
não vai ser com pe ti ti va, que esta é a hora de ven der,
que o Pre si den te da Re pú bli ca man dou ven der e ve i -
cu la, in clu si ve, uma pro pa gan da ofi ci al di zen do que
quem man dou ven der a Co pel foi o Pre si den te. Isso é
men ti ra. O Go ver no Fe de ral, por meio da lei de 1995,
au to ri za a ven da, mas não de ter mi na. Quem de ci de
se ven de ou não é o Go ver na dor.

Ago ra, o Go ver na dor está ven den do a Co pel,
mas, den tro des se ne gó cio, es tão os 415 mi lhões de
pre ca tó ri os, de tí tu los po dres, que fo ram pa rar no
Ban co do Esta do e que, para ga ran tir sua aqui si ção, o 
Go ver no do Esta do co lo cou 415 mi lhões de ações da
Co pel lá den tro do Ban co do Esta do. Essas 415 mi -
lhões de ações, cor ri gi das para hoje, se gun do cál cu -
los de al guém que já foi do Go ver no do Esta do, che -
gam a R$850 mi lhões. Oi to cen tos e cin qüen ta mi -
lhões de re a is é o va lor que o ao Ban co Itaú para re ti -
rar as ações que ofe re ceu em ga ran tia à com pra dos
tí tu los po dres – que não vão hon ra dos pela ma i o ria
dos seus emi ten tes; in clu si ve o Go ver na dor de San ta
Ca ta ri na já dis se que vai ras gar e que i mar os tí tu los
em fren te à igre ja, não vai pa gar es ses tí tu los. Ou
seja, se San ta Ca ta ri na não irá pa gar, os ou tros tam -
bém se gui rão o mes mo exem plo. 

A emis são des ses tí tu los foi con si de ra da ir re gu -
lar, ile gí ti ma, pela CPI. Esses tí tu los são hoje, na ver -
da de, me ta de do va lor que o Esta do tem a re ce ber se
ven der a Co pel. Por quê? Por que o Esta do só tem nas 
mãos, hoje, 31% das ações or di ná ri as, por que ele já
ven deu – e essa é uma co i sa que pou ca gen te sabe -,
de 1995 a 2000, R$2 bi lhões em ações da Co pel. E o
que fez o Esta do com o di nhe i ro? Se ria bom ve ri fi car,
Sr. Pre si den te, o que o Go ver no do Pa ra ná fez com o
di nhe i ro ar re ca da do com a ven da das ações da Co -
pel, de 1995 a 2000. Se ria mu i to bom ve ri fi car. Por que 
o di nhe i ro da ven da da Co pel, ago ra, pode ter o mes -
mo des ti no. E qual é o des ti no? Se a lei apro va da na
Assem bléia diz que 70% dos re cur sos apu ra dos com
a ven da da Co pel de vem ir para o Fun do de Pre vi dên -
cia e que 30% o Go ver na dor terá o li vre-ar bí trio para
apli car os 30% res tan tes em Sa ú de, Edu ca ção e ou -
tras fun ções do Esta do, já não dá mais para con si de -
rar essa lei aten di da, por que me ta de do di nhe i ro de
que o Esta do vai dis por não vai nem para o Fun do de
Pre vi dên cia nem para a Sa ú de e Edu ca ção. Vai, sim,

para o colo do Sr. Pa u lo Se tú bal, Ola vo Se tú bal, en -
fim, para os do nos do Itaú, que de têm 28% das ações
da Co pel. Essas ações fo ram para o Itaú a fim de ga -
ran tir um ne gó cio mal ex pli ca do do Go ver no do Pa ra -
ná, que, como dis se, em ple na vi gên cia da CPI dos
Pre ca tó ri os, teve a co ra gem, o des pu dor de com prar
os tí tu los po dres que o Bra sil in te i ro sa bia que não se -
ri am hon ra dos. 

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

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Com 
sa tis fa ção, Se na dor Anto nio Car los Va la da res. 

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Osmar Dias, o pro nun ci a men to de V. Exª,
mais uma vez, é o de mons tra ti vo mais elo qüen te do
erro co me ti do pelo Po der Le gis la ti vo que li be rou as
pri va ti za ções em todo o Bra sil. A base do Go ver no,
tan to aqui no Se na do como na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, ape sar do aler ta da Opo si ção, con fi ou de boa-fé
no Go ver no Fe de ral, nos Go ver nos Esta du a is. Mas a
ver da de é que as pri va ti za ções se tor na ram qua se
um mer ca do per sa, e fo ram apro ve i ta das como ins -
tru men to po lí ti co de pres são so bre Pre fe i tos, so bre li -
de ran ças po lí ti cas, por que os Go ver na do res pas sa -
ram a dis por de con di ções fi nan ce i ras, à cus ta da má -
qui na do Esta do, para im por si tu a ções po lí ti cas a seu
fa vor. Se na dor Osmar Dias, já ti ve mos opor tu ni da de
de con ver sar com V. Exª e com vá ri os Se na do res do
Pa ra ná e de ou tros Esta dos so bre a si tu a ção de Ser -
gi pe, que pri va ti zou sua em pre sa ener gé ti ca, a Ener -
gi pe. Esta com pa nhia foi ven di da por um pre ço ab sur -
do; ou seja, por R$500 mi lhões. Para Ser gi pe, esse
va lor sig ni fi ca mu i to, bas tan do di zer que a ar re ca da -
ção men sal do Esta do era de apro xi ma da men te R$50 
mi lhões. O Go ver na dor do Esta do usou os re cur sos
da ven da nas vés pe ras das ele i ções, indo de mu ni cí -
pio em mu ni cí pio ofe re cer obras ele i to re i ras. S. Exª foi
re e le i to Go ver na dor, ocu pan do o res pec ti vo car go.
Ter mi na das as ele i ções, mais de 800 obras no Esta do 
de Ser gi pe fo ram aban do na das e o di nhe i ro gas to.
Hoje, o Insti tu to de Pre vi dên cia do Esta do de Ser gi pe
– IPES, que era um pri mor de or ga ni za ção e de efi -
ciên cia, está que bra do, fa li do. Foi ins ta la da uma CPI
na Assem bléia Le gis la ti va de Ser gi pe para apu rar a
que bra de i ra do IPES, de cor ren te da ir res pon sa bi li da -
de do Go ver no, que po de ria ter in ves ti do 100% dos
re cur sos no ins ti tu to. Nos so Par ti do vo tou con tra a
ven da da Ener gi pe. Mas, já que foi ven di da, por que o
Go ver na dor não apli cou a to ta li da de dos re cur sos
para sa ne ar o IPES e, con se qüen te men te, dis por de
re cur sos para a re a li za ção de obras en quan to equi li -
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bra va as fi nan ças do re fe ri do ins ti tu to? V. Exª está re -
al men te cum prin do com o pa pel de Se na dor da Re -
pú bli ca do Esta do do Pa ra ná ao aler tar a Assem bléia
Le gis la ti va e os seus co es ta du a nos da res pon sa bi li -
da de go ver na men tal em pre ser var uma es ta tal que
vem pres tan do ser vi ços re le van tes ao Esta do do Pa -
ra ná. A ven da in dis cri mi na da do nos so pa tri mô nio,
como, por exem plo, da Vale do Rio Doce – V. Exª ma -
ni fes tou-se con tra ri a men te a essa ven da à épo ca, se
não me en ga no –, foi tam bém um ver da de i ro cri me
co me ti do con tra o Bra sil. A Pe tro bras só não foi ven di -
da, por que, V. Exª tam bém se lem bra, apre sen ta mos
e apro va mos na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal,
que, de po is, veio ao ple ná rio, onde to dos os Se na do -
res iam pro i bir, em qual quer tem po, a ven da da Pe tro -
bras. Isso tudo ocor reu du ran te a dis cus são da emen -
da do mo no pó lio do pe tró leo. O Pre si den te da Re pú -
bli ca man dou uma car ta aos Se na do res da Re pú bli -
ca, e, em fun ção des sa car ta, a nos sa emen da foi der -
ru ba da no ple ná rio. Na que la car ta, o Pre si den te afir -
ma va pe remp to ri a men te que a Pe tro bras não se ria
ven di da. Ela não foi ven di da, mas foi en fra que ci da a
pon to de a Pe tro bras ser, hoje, uma mera som bra da -
qui lo que foi. Hoje, fun ci o ná ri os mor rem, por que ela
não tem con di ções ad mi nis tra ti vas de bem for mar
téc ni cos para en fren tar a si tu a ção da ex plo ra ção pe -
tro lí fe ra em alto-mar. Por tan to, V. Exª tem ra zão. Acho
que a pri va ti za ção, da for ma como os Go ver na do res
es tão fa zen do, é de le té ria e al ta men te pre ju di ci al às
co mu ni da des do nos so Bra sil.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, pelo apar te. 

Sr. Pre si den te, an tes de en cer rar, que ro fa zer al -
gu mas con si de ra ções ain da, por que mu i tos ar gu -
men tos têm sido uti li za dos por aque les que são con -
trá ri os à pri va ti za ção da Co pel, mas bas ta ria um ar -
gu men to ape nas. Exis te um com pro mis so le gal ex -
pres so em uma lei vo ta da na Assem bléia Le gis la ti va,
se gun do o qual 70% dos re cur sos da ven da da Co pel
se ri am des ti na dos ao Fun do de Pre vi dên cia, pois
esse tem sido o ar gu men to do Go ver no. Mas, na ver -
da de, o Go ver na dor quer ven der a Co pel para, mais
uma vez, dar de pre sen te par te de uma em pre sa pú -
bli ca ao dono de um ban co. Já deu de pre sen te o Ban -
co do Esta do, pois, no dia se guin te à ven da do ban co,
o Pre si den te do Itaú dis se à im pren sa que o que pa -
gou no Ban co do Esta do tem para re ce ber em cré di -
tos tri bu tá ri os no fu tu ro; por tan to, o ban co pra ti ca -
men te não lhe cus tou nada. Te nho guar da da essa de -

cla ra ção pu bli ca da na Ga ze ta Mer can til do dia se -
guin te à ven da. 

Ago ra o Go ver na dor quer ven der a Co pel, mas,
na ver da de, en tre ga rá ao Itaú me ta de do va lor ar re ca -
da do pelo Esta do, por que terá que pa gar aque las
ações, o que aqui de nun ci ei há mais de um ano. Vejo
que os De pu ta dos Esta du a is mos tram-se sur pre sos
di zen do que não sa bi am, que fo ram co lhi dos de sur -
pre sa. O pró prio Lí der do Go ver no diz que vo tou uma
lei que des ti na va 70% para o Fun do de Pen são e 30% 
para pro je tos es tra té gi cos, e que des co nhe cia ou tros
des ti nos. Por tan to, é ile gal a ven da da Co pel, as sim
como fere a Lei de Con ces sões o fato de o Esta do ter
ce di do em ga ran tia as ações da Co pel. Esse fato por
si só já sig ni fi ca cri me de res pon sa bi li da de, pelo qual
deve res pon der o Go ver na dor do Esta do do Pa ra ná;
só isso já me re ce ria, por par te da Assem bléia Le gis -
la ti va, uma ação con cre ta con tra o Go ver no do Esta -
do, para im pe dir que o pa tri mô nio do Esta do seja des -
sa for ma en tre gue. 

No pe núl ti mo dia da Se ma na San ta, quan do se
ma lha o ju das – no Sá ba do de Ale lu ia –, na Boca Mal -
di ta, em Cu ri ti ba, foi fe i ta uma ele i ção. Cem pes so as
vo ta ram para es co lher o ju das, quem tra iu o Pa ra ná.
Pois o Go ver na dor ven ceu o ”La lau“, os Pre fe i tos que
fo ram afas ta dos dos car gos, e mu i tos de les com ris co
de se rem pre sos por que as sal ta ram os co fres pú bli -
cos; e ven ceu o Se na dor Luiz Este vão. Ven ceu a to -
dos. De 100 pes so as que vo ta ram, 81 vo ta ram no Go -
ver na dor como ju das por que tra iu o Pa ra ná.

Veja como o tem po se en car re ga de res ta be le -
cer a ver da de. Qu an do eu di zia que o Pa ra ná es ta va
indo para o abis mo em fun ção de ad mi nis tra ção te -
me rá ria, fui acu sa do de es tar tra in do o Pa ra ná, se gu -
ran do em prés ti mos. Eu não se gu rei em prés ti mos, Sr.
Pre si den te. O que eu fiz foi aler tar que aque les em -
prés ti mos não po de ri am ser con ce di dos para um
Esta do que es ta va se afun dan do em dí vi das e que,
ago ra, não con se gue usar os em prés ti mos, pa gan do
taxa de per ma nên cia, por que não tem a con tra par ti da 
para ofe re cer.

Ago ra, está cla ro quem ti nha ra zão, e o povo
está se ma ni fes tan do nas ruas, des sa for ma, como fi -
ze ram as pes so as no Sá ba do de Ale lu ia em Cu ri ti ba.
Espe ro que os De pu ta dos im pe çam a ven da da Co -
pel, por ques tões le ga is in clu si ve – e há mo ti vos de
so bra para im pe dir tal ven da. Se há ar gu men tos téc ni -
cos, eco nô mi cos e so ci a is – e são to dos con trá ri os à
ven da , há ar gu men tos le ga is que têm de ser usa dos,
nes te mo men to, para im pe dir esse cri me que que rem
pra ti car con tra o pa tri mô nio do Esta do do Pa ra ná.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
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. Ri car do San tos.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Ri car do San tos, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril -
do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – 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, an tes do tema
es pe cí fi co, o meu apo io ao pro nun ci a men to do Se na -
dor Osmar Dias. Espe ci al men te no que diz res pe i to à
pri va ti za ção da Co pel, há uma gran de in dig na ção po -
pu lar no Pa ra ná. As pes qui sas in di cam que 90% da
po pu la ção se co lo ca con tra ri a men te à pri va ti za ção
da que la que é a em pre sa mo de lo de ener gia no País.
É bom re pe tir sem pre: ex tre ma men te lu cra ti va, ex tra -
or di na ri a men te su pe ra vi tá ria em to dos os ba lan ços,
com pe ten te tec ni ca men te, efi ci en te. É, sem som bra
de dú vi da, in com pa rá vel em ma té ria de efi ciên cia. E,
quan do se fala em com pe ti ti vi da de, gos ta ria, mais
uma vez, de des ta car que não acre di to pos sa exis tir
no País qual quer em pre sa do ramo em con di ções de
com pe tir com a Co pel.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª. um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Com pra zer, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Antes de
V. Exª. aden trar em ou tro as sun to, gos ta ria de di zer
que Go iás tam bém vive este dra ma: o atu al Go ver na -
dor quer ven der as Cen tra is Elé tri cas de Go iás, que é
a dis tri bu i do ra e co mer ci a li za do ra de ener gia elé tri ca
no nos so Esta do. V. Exª. se re fe riu à com pe ti ti vi da de.
Gos ta ria de cha mar a aten ção para um fato que a po -
pu la ção ain da não en ten deu bem. Não há que se fa lar 
em com pe ti ti vi da de, den tro do mes mo Esta do, de
com pa nhi as di fe ren tes. Como é que, no Pa ra ná, ou tra 
com pa nhia vai cons tru ir re des de ener gia elé tri ca e
fin car no vos pos tes para ha ver a com pe ti ti vi da de?
Não. Vira car tel mes mo, mo no pó lio de quem com prar, 
im põe con di ções e pre ços. O prin cí pio da pri va ti za ção 
é jus ta men te para que haja com pe ti ti vi da de, a fim de
que o usuá rio pos sa es co lher en tre essa ou aque la
com pa nhia. Mas como fazê-lo, se não se pode ins ta -
lar uma nova com pa nhia de ener gia elé tri ca no Pa ra -

ná ou em Go iás? Como cons tru ir no vas re des pa ra le -
las às já exis ten tes, fin car no vos pos tes pa ra le los aos
já exis ten tes? Por isso, a ques tão da ener gia elé tri ca
é es tra té gi ca e tem de per ma ne cer sob o con tro le do
Po der Pú bli co, ou seja, do pró prio povo, que é o pro -
pri e tá rio. De for ma que me so li da ri zo com V. Ex.ª e, ao 
mes mo tem po, com o Se na dor Osmar Dias, que fez
uma ex po si ção mu i to cla ra a res pe i to des se as sun to.
Como, in fe liz men te, não tive opor tu ni da de de apar -
teá-lo, apro ve i to o en se jo para fazê-lo na pes soa de V. 
Ex.ª, a quem agra de ço. 

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Agra de ço, Se na dor Ma gui to Vi le la, o in te li gen te apar -
te. Re al men te, o se tor pri va do está con vo ca do a com -
pe tir com o se tor pú bli co na ge ra ção e dis tri bu i ção de
ener gia elé tri ca. No Pa ra ná, há os rios Igua çu e Ti ba ji.
Re cen te men te, a Ane el pu bli cou edi tal abrin do con cor -
rên cia para que em pre sas pos sam cons tru ir hi dre lé tri -
cas no Esta do. O rio Ti ba ji com por ta cin co no vas hi dre -
lé tri cas; o rio Igua çu, ou tras hi dre lé tri cas. Por tan to, não
há como im pe dir que haja com pe ti ção do se tor pri va do
com o se tor pú bli co no cam po ener gé ti co. To da via, é
mu i to im por tan te que uma em pre sa pú bli ca da com pe -
tên cia da Co pel seja pre ser va da como em pre sa pú bli -
ca, até como re fe rên cia para que o Po der Pú bli co te nha
pa râ me tros no mo men to de es ta be le cer o re a jus te das
ta ri fas co bra das aos con su mi do res.

Gos ta ria tam bém de di zer, já que o Se na dor
Osmar Dias fo ca li zou uma pro pa gan da en ga no sa do
Go ver no do Pa ra ná afir man do que o Go ver no Fe de ral é 
que obri ga o Esta do a pri va ti zar as em pre sas de ener -
gia, que o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, na se ma na
que pas sou, ou vi do por emis so ras de rá dio do Esta do
do Pa ra ná de cla rou ta xa ti va men te que “com pe te ao Go -
ver no es ta du al a de ci são”. O Go ver no Fe de ral não obri -
ga. A lei, des de a Cons ti tu i ção de 1988, pos si bi li ta a pri -
va ti za ção de em pre sas es ta ta is; no en tan to a de ci são é
do Go ver no es ta du al nes se caso que tem ple na au to no -
mia para de li be rar a res pe i to des se as sun to; e de ve ria
ou vir a po pu la ção, que, de for ma es ma ga do ra, não de -
se ja a pri va ti za ção da que la em pre sa.

Nós gos ta ría mos tam bém de sa li en tar mais uma
vez da tri bu na des ta Casa para que não ima gi nem qual -
quer tipo de in co e rên cia da nos sa par te: não so mos
con tra a pri va ti za ção da Co pel; so mos con tra a pri va ti -
za ção de qual quer em pre sa es tra té gi ca do se tor de
ener gia e de água des de que se jam em pre sas com pe -
ten tes e su pe ra vi tá ri as. Não há por que pri va ti zar qual -
quer em pre sa com pe ten te, lu cra ti va do se tor de ener -
gia, que é se tor fun da men tal à qua li da de de vida da po -
pu la ção, es pe ci al men te no mo men to em que os Go ver -
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nos se pre pa ram para o ra ci o na men to de ener gia, es -
pe ci al men te quan do se tem como in dis cu tí vel a es cas -
sez pró xi ma de ener gia no País, so bre tu do quan do
exis tem exem plos inú me ros no mun do para ve ri fi car
que a pri va ti za ção do se tor de ener gia foi frus tra ção em
mu i tos pa í ses, in clu si ve em pa í ses mais avan ça dos que 
o nos so. Por tan to, o PSDB cons ti tu iu ad vo ga do, o Dr.
Ro meu Ba ce lar Fi lho, um ad mi nis tra ti vis ta com pe ten te
no Pa ra ná, para im pe trar to das as ações ju di ci a is pos sí -
ve is na ten ta ti va de im pe dir a pri va ti za ção da Co pel. 

É bom des ta car: inú me ras en ti da des do Esta do
já se ma ni fes ta ram, in clu si ve a Igre ja Ca tó li ca, con tra a 
pri va ti za ção da Co pel. Mas esse ape lo po pu lar, por
meio de en ti da des re pre sen ta ti vas, não tem sen si bi li -
za do o Go ver no. Na pró xi ma se gun da-fe i ra, ini cia-se
um mo vi men to mais abran gen te. Na Assem bléia Le -
gis la ti va do Pa ra ná, será lan ça da uma cam pa nha para
co le ta de as si na tu ras a fim de se apre sen tar um pro je -
to de na tu re za po pu lar que de se ja im pe dir a ven da da
Co pel. Espe ra mos que, bre ve men te, mi lha res de as si -
na tu ras se jam apos tas a um pro je to de lei que será en -
ca mi nha do à Assem bléia Le gis la ti va do Pa ra ná e que
os Srs. De pu ta dos Esta du a is pos sam, res pe i tan do a
opi nião pú bli ca, vo tar fa vo ra vel men te a esse pro je to
para im pe dir que um equí vo co his tó ri co pos sa ser con -
su ma do pelo Go ver no Esta du al, por que as con se -
qüên ci as fu tu ras são, sem som bra de dú vi da, per ni ci o -
sas e con trá ri as ao in te res se pú bli co no meu Esta do.

Sr. Pre si den te, an tes de con clu ir, peço o apo io
para o pro je to de lei que es tou apre sen tan do que ins -
ti tui o Fun do de Apo io aos Ser vi ços de Ilu mi na ção Pú -
bli ca – Fa sip. A exem plo do que ocor re no se tor de te -
le co mu ni ca ções, com a cons ti tu i ção do Fun do de Te -
le co mu ni ca ções, e aten den do a uma das prin ci pa is
re i vin di ca ções dos Pre fe i tos bra si le i ros, es ta mos
apre sen tan do essa pro pos ta de ins ti tu i ção de um
Fun do de Apo io aos Ser vi ços de Ilu mi na ção Pú bli ca – 
Fa sip. Esse pro je to tem a fi na li da de de apo i ar os Mu -
ni cí pi os bra si le i ros no que diz res pe i to às des pe sas
de cus te io e in ves ti men to em ilu mi na ção pú bli ca.

O Ser vi ço de Ilu mi na ção Pú bli ca, des ti na do a
pro ver de luz as vias e lo gra dou ros pú bli cos, é uma
com pe tên cia do Mu ni cí pio, abran gi da pelo art. 30, in -
ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Sen do, pois, a ilu mi -
na ção pú bli ca um ser vi ço da al ça da de cada Mu ni cí -
pio, as con di ções de sua pres ta ção e cus te io de vem
ser de fi ni das em lei mu ni ci pal.

Ocor re que a for ma de cus te io des se ser vi ço tem 
ge ra do mu i ta con tro vér sia. A par tir dos anos 80, mu i tos 
Mu ni cí pi os pas sa ram a edi tar leis que ins ti tu í ram uma
taxa para co ber tu ra da pres ta ção do ser vi ço de ilu mi -

na ção pú bli ca, co nhe ci da por Taxa de Ilu mi na ção Pú -
bli ca – TIP. Sub se qüen te men te, mu i tas ações ju di ci a is
fo ram in ter pre ta das, em pra ti ca men te to dos os Esta -
dos da Fe de ra ção, ques ti o nan do a cons ti tu ci o na li da de 
de leis mu ni ci pa is ins ti tu i do ras da TIP. Sen ten ças pro -
fe ri das pe los Tri bu na is Su pe ri o res re co nhe cem a pro -
ce dên cia das ale ga ções apre sen ta das e têm de cla ra -
do a in cons ti tu ci o na li da de des sas leis.

Em 1999, fo ram fe i tas no vas ten ta ti vas de re sol -
ver a ques tão da ilu mi na ção pú bli ca.

Na Câ ma ra, foi apre sen ta do pro je to de lei que
al te ra va o art. 15 da Lei n.º 9.427, de 26 de de zem bro
de 1996. O ob je ti vo do pro je to era o de per mi tir um au -
men to da ta ri fa co bra da dos con su mi do res das con -
ces si o ná ri as do ser vi ço pú bli co de dis tri bu i ção, ex clu -
í da a po pu la ção ru ral, para co brir o con su mo de ener -
gia elé tri ca des ti na da à ilu mi na ção pú bli ca. Ca be ria à
Ane el es ta be le cer os cri té ri os, li mi tes e con di ções
para o au men to das ta ri fas.

O pro je to foi apro va do na Câ ma ra dos De pu ta -
dos e re me ti do ao Se na do. Nes ta Casa, con tu do,
esse PLC nº 16, de 2000, foi re je i ta do. O Re la tor con -
clu iu que ha via sé ri as dú vi das quan to à cons ti tu ci o na -
li da de do pro je to. O se guin te tre cho do seu re la tó rio
re su me essa con clu são:

Te mos dú vi da quan to à cons ti tu ci o na li -
da de do pro je to, pois ta ri fa é pre ço pú bli co
que o con su mi dor paga pelo ser vi ço pú bli co
que lhe foi di re ta men te pres ta do; no en tan to, 
a ilu mi na ção pú bli ca cons ti tui ser vi ço pú bli -
co uti uni ver si, que fa le ce dos re qui si tos de 
es pe ci fi ci da de e in di vi si bi li da de para a sua
co bran ça in di vi du a li za da, como é pró prio da 
ta ri fa, ou mes mo da es pé cie tri bu tá ria taxa.

E, no Se na do, foi apre sen ta da a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção n.º 76, de 1999, que per mi tia
aos Mu ni cí pi os e Dis tri to Fe de ral ins ti tu ir con tri bu i ção
des ti na da ao cus te io de ser vi ço de ilu mi na ção pú bli -
ca. Essa PEC, con tu do, após a re je i ção do PLC n.º16, 
de 2000, foi re ti ra da pelo pró prio au tor.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Álva ro Dias, des cul pe-me por in ter rom pê-lo
para pror ro gar a ses são por cin co mi nu tos, a fim de
que V. Exª con clua o seu pro nun ci a men to.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Pois 
não, agra de ço-lhe, Sr. Pre si den te.

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, de teor se -
me lhan te, fora tam bém apre sen ta da na Câ ma ra dos
De pu ta dos, po rém sua tra mi ta ção foi pre ju di ca da
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após ha ver sido apen sa da à pro pos ta re la ti va à Re for -
ma Tri bu tá ria.

Ten do em vis ta es ses in su ces sos an te ri o res,
op tou-se por ins ti tu ir um fun do fe de ral, se guin do os
mol des do Fun do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de 
Te le co mu ni ca ções – FUST. A idéia é a de cri ar um
fun do, ad mi nis tra do pela Ane el, que pos sa co brir,
pelo me nos em par te, des pe sas de cus te io e de in -
ves ti men to em ilu mi na ção pú bli ca na que les Mu ni cí pi -
os que es te jam ten do ma i o res di fi cul da des em ar car
com es ses cus tos. Ca be rá à Ane el de fi nir os cri té ri os
para ra te io des ses re cur sos.

Como a ilu mi na ção pú bli ca é um ser vi ço de
ines ti má vel im por tân cia, es pe ra mos con tar com o
apo io dos no bres Se na do res.

Sr. Pre si den te, essa era a co mu ni ca ção que
gos ta ria de fa zer. Con si de ro im por tan te a apre sen ta -
ção des se pro je to e o apo io dos Srs. Se na do res é fun -
da men tal para aten der ao ple i to dos Mu ni cí pi os bra si -
le i ros. 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 Ri car do San tos pelo
tem po res tan te da pror ro ga ção da ses são.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta opor tu ni -
da de, fa ze mos uso des ta tri bu na para co mu ni car a re a -
li za ção do II Sim pó sio Bra sil Café Co ni lon, en tre os
dias 4 e 6 pró xi mos pas sa dos, em São Ga bri el da Pa -
lha – ES, ber ço da in tro du ção do café ro bus ta no Bra -
sil, e, se gu ra men te, o Mu ni cí pio bra si le i ro mais re pre -
sen ta ti vo da di fu são de tec no lo gia e da or ga ni za ção do 
sis te ma pro du ti vo des se gru po de café, no País.

O even to, em âm bi to na ci o nal, con tou com par ti -
ci pan tes dos prin ci pa is Esta dos pro du to res, a sa ber:
Espí ri to San to, Ba hia e Ron dô nia.

Na que la opor tu ni da de, fo ram abor da dos te mas
im por tan tes que per mi ti ram des ta car, de um lado, a
ine quí vo ca pre o cu pa ção dos pro du to res quan to à
con du ção da po lí ti ca ca fe e i ra, em âm bi to fe de ral, es -
pe ci al men te no que diz res pe i to à po lí ti ca de re ten -
ção, e, de ou tro, a dis po si ção dos pro du to res em in -
ves tir em tec no lo gia de pro du ção e di fe ren ci a ção da
qua li da de do café co ni lon, vi san do fi xar, no mer ca do
in ter na ci o nal, a ima gem dos vá ri os ti pos de café ro -
bus ta bra si le i ro. O co ni lon se di fe ren cia, ni ti da men te,
dos ro bus tas de ou tros pa í ses, es pe ci al men te dos
asiá ti cos – Vi et nã e Indo né sia.

A pro du ção de café co ni lon, con cen tra da nos
Esta dos do Espí ri to San to, Ba hia e Ron dô nia, já ul tra -
pas sa os 30% da pro du ção na ci o nal de café e re pre -

sen ta im por tan te fon te de ren da e em pre go para cer -
ca de 700 mil pes so as nes ses Esta dos.

Não obs tan te sua im por tân cia eco nô mi ca e so -
ci al, ain da per sis te, la men ta vel men te, uma cer ta pos -
tu ra con ser va do ra por par te de au to ri da des e de li de -
ran ças que dis cri mi nam – ve la da ou ex pli ci ta men te –
o café co ni lon bra si le i ro. Esse viés tem di fi cul ta do a
im ple men ta ção de pro gra mas mais efe ti vos de va lo ri -
za ção para esse gru po de café, con si de ran do suas
ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas e suas van ta gens para a
am pli a ção da pre sen ça bra si le i ra no mer ca do in ter na -
ci o nal do café.

Ora, o café co ni lon, uma li nha gem do ro bus ta
afri ca no (cof fea ca nep ho ra) vem con quis tan do o
mer ca do in ter na ci o nal por meio de sua uti li za ção em
blends com os di ver sos ti pos de café ará bi ca, tra di ci -
o nal men te uti li za dos na in dús tria de tor re fa ção de
café e de café so lú vel, como for ma de se ele var o ren -
di men to in dus tri al e de se ob ter di fe ren tes pa drões de 
be bi da, já con so li da das nos prin ci pa is pa í ses con su -
mi do res de café.

Ago ra mes mo, to ma mos co nhe ci men to de que
o ilus tre De pu ta do Fe de ral do Pa ra ná Abe lar do Lu pi -
on, sob o ar gu men to de as se gu rar a qua li da de do
café in dus tri a li za do e ga ran tir o di re i to dos con su mi -
do res, pro põe, em um pro je to de lei, a obri ga to ri e da -
de de ro tu lar as em ba la gens de café com a com po si -
ção de cada es pé cie de que se com põe o pro du to in -
dus tri a li za do. Essa ini ci a ti va de i xa im plí ci ta a in ten -
ção de ini bir o uso de café co ni lon nos blends, de i -
xan do trans pa re cer que o café co ni lon é uma es pé cie
me nos no bre de café.

Enquan to ain da se faz dis cri mi na ção, no Bra sil,
en tre gru pos de café, e se pra ti cam po lí ti cas não con -
sis ten tes com a con di ção his tó ri ca de país lí der na
pro du ção mun di al de café, es ta mos per den do po si -
ção no mer ca do, e os pro du to res, so zi nhos, bus cam
sa í das para os pro ble mas com que se de fron tam.

As ra zões são mu i tas para jus ti fi car a in sa tis fa -
ção dos pro du to res, apre en di das no en con tro de São
Ga bri el da Pa lha, quan to à po lí ti ca de re ten ção im ple -
men ta da pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral, den tre as
qua is se des ta cam:

O mo men to ini ci al de im plan ta ção da po lí ti ca de
re ten ção, de fi ni da quan do os pre ços es ta vam ain da
em pa ta ma res re mu ne ra do res, fi xan do-se o pre ço
base a US$0,95/li bra peso (hoje o ará bi ca está co ta -
do, no mer ca do de Nova Ior que, a US$0,60/li bra
peso, e o co ni lon, a US$0,29/li bra peso), en se jan do o
não-cum pri men to do acor do por vá ri os pa í ses mem -
bros da Asso ci a ção dos Pa í ses Pro du to res de Café;
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A de ter mi na ção das au to ri da des bra si le i ras em
cum prir o acor do, mes mo sem a ga ran tia ple na da
par ti ci pa ção dos ou tros pa í ses pro du to res, le van do à
for ma ção de um es to que de re ten ção de 2,6 mi lhões
de sa cas que, hoje, pode re pre sen tar um sé rio pro ble -
ma à ad mi nis tra ção da ofer ta de café no mer ca do;

A per da de po si ção bra si le i ra no mer ca do in ter -
na ci o nal, com a re du ção das ex por ta ções em 18,5%
nos úl ti mos 12 me ses, di mi nu in do de 26% para 20% a 
po si ção bra si le i ra no mer ca do in ter na ci o nal, com a
con se qüen te per da de re ce i ta cam bi al, que já ul tra -
pas sa os US$700 mi lhões;

A re a li za ção si mul tâ nea, às ope ra ções de re ten -
ção, pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, 
de le i lões dos es to ques re gu la do res ofi ci a is, con tri bu -
in do para de pri mir, ain da mais, os pre ços in ter nos.

Como con tra pon to aos pro ble mas hoje en fren -
ta dos pe los pro du to res de café co ni lon e exa us ti va -
men te de ba ti dos no en con tro de São Ga bri el da Pa -
lha, des ta ca mos as ex pec ta ti vas fa vo rá ve is quan to à
du ra ção do ci clo de ba i xos pre ços, que de ve rá ser
me nor do que aque les ob ser va dos em pe río dos an te -
ri o res. Cer ta men te, de ve rão ocor rer re du ções de tra -
tos cul tu ra is, em es pe ci al da ir ri ga ção e da adu ba ção
em la vou ras eco no mi ca men te in viá ve is aos ní ve is de
pre ços atu a is. Isso ten de a re du zir, de for ma ace le ra -
da, a ofer ta, en cur tan do o ci clo de pre ços ba i xos.

Den tro do qua dro de pre o cu pa ção pre va le cen te
no se tor pro du ti vo, vale res sal tar, como as pec to al ta -
men te po si ti vo, a dis po si ção dos pro du to res em me -
lho rar a pro du ti vi da de e ace le rar a di fe ren ci a ção na
qua li da de do pro du to, a fim de mar car, de fi ni ti va men -
te, o café co ni lon bra si le i ro como ”ro bus ta de qua li da -
de“ em re la ção ao café asiá ti co, não obs tan te a con -
jun tu ra des fa vo rá vel de pre ços. Nes se sen ti do, des ta -
ca mos o in te res se e a dis po si ção dos ca fe i cul to res
em ado tar, cada vez mais, tec no lo gi as re la ci o na das
ao plan tio de no vos cul ti va res, à se ca gem me câ ni ca
do café, ao con tro le da bro ca, à pro du ção de ce re ja
des cas ca do, den tre ou tras tec no lo gi as. A esse res pe -
i to, as tec no lo gi as já dis po ní ve is, a or ga ni za ção da
ca de ia pro du ti va e a mo ti va ção para o as so ci a ti vis mo
são for tes, o que ate nua os pon tos fra cos na con du -
ção da po lí ti ca ca fe e i ra na ci o nal.

Srªs e Srs. Se na do res, como ho mem pú bli co
pre o cu pa do com os des ti nos da ca fe i cul tu ra bra si le i ra 
e, nes te mo men to, aten to às de ci sões que po dem tra -
zer pre ju í zos aos pro du to res de café, tan to do ará bi ca 
quan to do co ni lon, com gra ves re per cus sões eco nô -
mi cas e so ci a is nas re giões pro du to ras, to ma mos a
ini ci a ti va de an te ci par al gu mas me di das de po lí ti ca

que se rão ne ces sá ri as, vi san do apo i ar os pro du to res
nes se pe río do ca rac te ri za do por ba i xos pre ços.

Em pri me i ro lu gar, des ta ca mos a ne ces si da -
de de:

– Aqui si ção dos es to ques re ti dos pe los
ex por ta do res, com a po lí ti ca de re ten ção, equi -
va len tes hoje a cer ca de 2,6 mi lhões de sa cas, 
para que os pre ços não se jam ain da mais de -
pri mi dos, com pos sí vel fim da re ten ção;

– Pror ro ga ção dos em prés ti mos de
cré di to ru ral para os ca fe i cul to res, es pe ci al -
men te para os agri cul to res fa mi li a res en qua -
dra dos no cré di to ru ral do Pro naf;

– Re ba te nas ta xas de ju ros do cré di to
ru ral, nos con tra tos pror ro ga dos, vi san do re -
du zir as per das dos pro du to res nes se ci clo
de ba i xa dos pre ços do café;

– Estí mu lo à ado ção de tec no lo gi as
que per mi tam a di fu são am pla da me lho ria
de qua li da de do café co ni lon e do ará bi ca,
con tri bu in do para a di fe ren ci a ção dos “ca fés 
do Bra sil”, ten do como pro pó si to a am pli a -
ção da ca pa ci da de com pe ti ti va na ci o nal;

Inclu são sis te má ti ca da pro du ção ca fe -
e i ra nos Pla nos de Sa fra do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, com des ti -
na ção de re cur sos do Fun ca fé para fi nan ci -
a men to de in ves ti men tos vol ta dos à im plan -
ta ção de la vou ras e à me lho ria da in fra-es -
tru tu ra ca fe e i ra, que le vem ao au men to da
pro du ti vi da de e da qua li da de do café;

Inves ti men to em mar ke ting dos vá ri os 
ti pos de “ca fés do Bra sil”, tan to de blends
quan to dos ca fés co ni lon des cas ca do, ará bi -
cas fi nos e do café or gâ ni co.

Fi nal men te, re gis tra mos a nos sa po si ção, no
sen ti do de de fen der uma po lí ti ca ca fe e i ra com pa tí vel 
com as ne ces si da des das re giões pro du to ras do
Bra sil e do Espí ri to San to, que en vol ve, so men te no
seg men to pro du ti vo, cer ca de 2,3 mi lhões de pes so -
as, en tre pe que nos pro pri e tá ri os, par ce i ros, co lo nos
e tra ba lha do res ru ra is.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela con si de ra -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res João Alber to Sou za, Car los Wil -
son, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ro me ro Jucá, Lú cio
Alcân ta ra 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.
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S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) – 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma ra zão mu i to 
par ti cu lar me traz à tri bu na do Se na do Fe de ral na data
de hoje: a ci da de de Ba ca bal, ber ço onde nas ci e que
tive a opor tu ni da de de ser vir como Pre fe i to, fes te ja 81
anos. No dia 17 de abril de 1920, a Lei n. 932 ele vou o
en tão po vo a do de Ba ca bal à ca te go ria de vila.

Nas ci da de uma ori gi ná ria fa zen da de ar roz, al -
go dão e man di o ca plan ta da em 1876 às mar gens do
rio Me a rim e cul ti va da por es cra vos, Ba ca bal foi cres -
cen do ao lon go dos anos, até cons ti tu ir-se hoje uma
das ci da des mais pro gres sis tas do Esta do do Ma ra -
nhão e da re gião. Aos oi ten ta e um anos como nú cleo
ur ba no, ar ro ja-se para um ho ri zon te que seu povo
cons trói e per se gue com li ber da de, de ter mi na ção,
tra ba lho e pers pec ti va. 

São 91.737 ha bi tan tes, 71.357 mil vi ven do na
zona ur ba na, 20.380 no in te ri or e 58.290 ele i to res, to -
dos vol ta dos para um de sen vol vi men to que sin to ni ze
apro ve i ta men to dos re cur sos na tu ra is com res pe i to à
na tu re za, bem-es tar e auto-sus ten ta ção.

A área do Mu ni cí pio de Ba ca bal ca rac te ri za-se
por ter re nos fér te is, to po gra fia pri vi le gi a da, pre sen ça e
pu jan ça do rio Me a rim, até há pou co a prin ci pal via de
trans por te da pro du ção de ba ba çu, ar roz, al go dão e pe -
cuá ria para os cen tros de co mer ci a li za ção e con su mo.

Às mar gens do Me a rim, mul ti pli cam-se la gos e
la go as que, além de en ri que ce rem a pa i sa gem, fer ti li -
zam o solo, pro por ci o nam aos ha bi tan tes abun dan tes 
pe i xes de qua li da de e cri am o am bi en te na tu ral para
as vi go ro sas ma na das de bú fa los que ali são cri a das.

Co nhe ce dor de Ba ca bal por ser mi nha ter ra na tal 
e por tê-la ser vi do como Pre fe i to, sei das es pe ran ças
de seu povo e meus con tem po râ ne os. Sa ú do essa ter -
ra glo ri o sa na sua in fân cia de 81 anos de ida de, cer to
de que a be le za do seu fu tu ro está a es pe lhar a von ta -
de dos fi lhos. Uma von ta de que não é de gran de za vã,
mas ex pres são do que se es pe ra de me lhor para as
pes so as. Exte ri o ri za ção do que vai pelo co ra ção dos
ha bi tan tes que não me dem sa cri fí ci os para tra ba lhar,
cons tru ir, exis tir e vi ver com qua li da de e dig ni da de. 

Não te nho dú vi da que es ses sen ti men tos fer vi -
lham na alma de to dos os ba ca ba len ses não ape nas
no dia do ani ver sá rio da sua ci da de, mas cons tan te -
men te, pois a ci da de cres ce, a ci da de se de sen vol ve,
pro gri de, se en gran de ce e en gran de ce, se pro je ta e
ele va na me di da da mag ni tu de do co ra ção e da men te 
do seu povo, o povo ba ca ba len se.

Pa ra béns, Ba ca bal!
Era o que ti nha a di zer!

O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re gis trar
o fa le ci men to no úl ti mo dia 9 de abril do ilus tre ju ris ta
per nam bu ca no João Mon te i ro Fi lho.

Ex-Se cre tá rio da Jus ti ça do Go ver no de Per -
nam bu co, João Mon te i ro in se riu seu nome en tre
aque les que vi ve ram pelo re ce i tuá rio do ide al. 

Re co nhe ci do como uma das ma i o res au to ri da -
des em Di re i to Ele i to ral, sem pre re pre sen tou o seu
par ti do nos tri bu na is.

Ami go pes so al do ex-Go ver na dor Le o nel Bri zo la,
man te ve a sua le al da de e re cu sou a pro pos ta fá cil da
ade são, em di ver sos mo men tos de sua vida pú bli ca.

Fun da dor do PDT, foi um ho mem lú ci do, que
hon rou sua pos tu ra de ju ris ta e de ho mem de leis.

Foi can di da to vá ri as ve zes. E pa u tou sua atu a -
ção nos pa lan ques pelo dis cur so lú ci do, dis tan te das
pro mes sas fá ce is, atre la do a re a li da de que co nhe cia
tão bem.

João Mon te i ro foi vi ti ma do por um en far te ful mi -
nan te, aos 74 anos, quan do, como dis se seu fi lho João
Mon te i ro Neto, fa zia o que mais gos ta va, es tu dar. 

Esta men te pri vi le gi a da nos fará fal ta, sem dú vi -
da. Per nam bu co fi cou ór fão de um de seus fi lhos mais 
ilus tres. Sua he ran ça de hon ra, re par ti da en tre sua vi -
ú va e seus cin co fi lhos, é uma li ção para to dos nós
bra si le i ros.

So li ci to que a Pre si dên cia do Se na do re gis tre o
voto de pe sar que ora pro fi ro e dele dê no tí cia a Di re -
ção Na ci o nal do PDT, o Di re tó rio Re gi o nal de Per -
nam bu co e a seus fa mi li a res.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não po de -
ria de i xar pas sar esta data sem re gis trar um fato que,
sen do aus pi ci o so para o To can tins, o é tam bém para
o Bra sil, so bre tu do nes te mo men to em que exis te a
ame a ça de co lap so o sis te ma ener gé ti co do País.

Tan to mais aus pi ci o so é o fato por que, ini ci a da
há exa ta men te três anos, a Usi na Hi dre lé tri ca Luiz
Edu ar do Ma ga lhães, no La je a do, vem cum prin do ri go -
ro sa men te seu cro no gra ma, de ven do an te ci par o iní -
cio da ge ra ção de ener gia so bre os pra zos pre vis tos.

Pro va vel men te, Sr. Pre si den te, há de ser pela
pri me i ra vez que tal fato acon te ce no Bra sil onde é tra -
di ci o nal o atra so nos cro no gra mas de cons tru ção de
usi nas de tal por te, atra so que ge ral men te é de anos
e acar re ta acrés ci mos de cus tos in su por tá ve is.

Esse fato con fir ma o acer to da tese de fen di da
pelo Go ver no do To can tins e que tem sido ob je to tam -
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bém de pro nun ci a men tos meus nes ta Casa, que a
me lhor po lí ti ca de pri va ti za ção con sis te em pri me i ro
pri va ti zar para que o in ves ti men to seja da ini ci a ti va
pri va da e não como vem acon te cen do, de pri me i ro in -
ves tir re cur sos pú bli cos para de po is pri va ti zar.

Pri va ti za da em fi nal de 1997, a cons tru ção da
Usi na pelo Con sór cio ven ce dor – a Invest co ini ci ou
suas obras de cons tru ção ime di a ta men te ape nas 3
me ses de po is.

Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
hoje, três anos de po is de ini ci a da a gi gan tes ca obra
que abri ga rá 14 com por tas e de ve rá ge rar 902 mi lhões 
de qui lo watts de ener gia den tro de um ano, é aber ta a
pri me i ra en se ca de i ra cons tru í da para des vi ar o Rio To -
can tins de seu le i to na tu ral com o ob je ti vo de per mi tir a
cons tru ção da gran de bar ra gem, que terá algo em tor -
no de 45 me tros de al tu ra e 1,5 Km de ex ten são.

Po de ria di zer que com essa ope ra ção se ini cia
hoje a con ta gem re gres si va para o fun ci o na men to da
Usi na.

No mês de maio, será aber ta a se gun da en se -
ca de i ra a mon tan te da bar ra gem e as águas do rio To -
can tins co me ça rão a pas sar atra vés das com por tas
re ba i xa das. A par tir de agos to se rão fe cha das mais
três com por tas e se ini ci a rá o en chi men to do lago,
que su bi rá mu i to de va gar nes te pe río do. Cer ca de
meio me tro so bre o ní vel atu al, o que, no en tan to, será 
su fi ci en te para que até 15 de ou tu bro co me ce a fun ci -
o nar a pri me i ra tur bi na, que de ve rá ge rar 180 MW de
ener gia, 30 MW a mais do que o atu al con su mo to tal
do To can tins.

O al can ce da quo ta má xi ma do lago só ocor re rá
em de zem bro, co in ci din do, por tan to, com o pe río do
má xi mo das che i as nor ma is do To can tins, e al can -
çan do a al tu ra má xi ma de 212 m. so bre o ní vel do mar. 
A quo ta mé dia re gis tra da nas ma i o res che i as do rio
si tua-se em tor no de 202 m.

Nes sa con ta gem re gres si va, a Usi na Luiz Edu -
ar do Ma ga lhães de ve rá pro du zir a ple na po tên cia nos 
pri me i ros me ses de 2002, con tri bu in do com mais 902
MW para o Sis te ma Ener gé ti co bra si le i ro.

De se jo re gis trar meus cum pri men tos à Invest co, 
o con sór cio res pon sá vel que fi nan cia a Usi na e que a
cons trói, pelo exem plo de com pe tên cia e res pon sa bi -
li da de com que vem se de sem pe nhan do des sa gran -
de obra. 

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, sá bia de ci são
pre si den ci al foi a de cri ar o Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or. A mis são des se

Mi nis té rio é “Cons tru ir um Bra sil com pe ti ti vo, jus to e
rico em opor tu ni da des, em par ce ria com se to res pro -
du ti vos, por meio de ações que re sul tem na me lho ria
da qua li da de de vida da po pu la ção”. E essa mis são
vem sen do cum pri da à ris ca.

Te nho a di zer aos no bres Co le gas que fi quei
agra da vel men te sur pre so com as ações re a li za das
por esse Mi nis té rio du ran te o ano de 2000 e que
cons tam do Re la tó rio Anu al, so bre o qual que ro te cer
al guns co men tá ri os nes ta mi nha fala e em al gu mas
opor tu ni da des fu tu ras.

Para hoje, es co lhi três itens que con si de ro mu i to
im por tan tes: os Fó runs de Com pe ti ti vi da de, o Pro gra ma 
Bra sil Empre en de dor e o Fó rum das Mi cro em pre sas.

Os Fó runs de Com pe ti ti vi da de são for ma dos por
re pre sen tan tes do Go ver no, dos em pre sá ri os e dos
tra ba lha do res, para o es ta be le ci men to de di ag nós ti cos 
so bre os pro ble mas de cada uma das ca de i as pro du ti -
vas e a de fi ni ção de Pla no de Me tas e Ações para a so -
lu ção dos pro ble mas e apro ve i ta men to das opor tu ni -
da des iden ti fi ca das. Têm por ob je ti vo au men tar a ca -
pa ci da de de com pe ti ção do se tor pro du ti vo bra si le i ro
no mer ca do mun di al. Se gun do o re la tó rio, já fo ram ins -
ta la dos os se guin tes: Cons tru ção Ci vil (18 de maio);
Têx til e Con fec ções (30 de maio); Trans for ma dos Plás -
ti cos (17 de agos to); e Com ple xo Ele tro e le trô ni co (6 de 
no vem bro). Para 2001, está pre vis ta a ins ta la ção dos
se guin tes: Na val e Ma ri nha Mer can te; Bens de Ca pi tal; 
Ma de i ra e Mó ve is; Cou ro e Cal ça dos; Ca de ia Au to mo -
ti va; Ser vi ços; Cos mé ti cos; Hi gi e ne Pes so al e Per fu -
ma ria; Si de rur gia; Agro ne gó ci os.

É in ques ti o ná vel a im por tân cia da par ti ci pa ção
do se tor de cons tru ção ci vil para a ge ra ção de em pre -
gos no País, e o fó rum des sa ca de ia pro du ti va vem
tra ba lhan do com afin co para cum prir o seu mis ter. De
iní cio, foi de ci di da a trans for ma ção do Pro gra ma Bra -
si le i ro de Qu a li da de e Pro du ti vi da de – PBPQ – Ha bi -
ta ção em PBQP – Ha bi tat, um pro gra ma mais am plo,
que in cor po ra sa ne a men to e trans por te ur ba no. Ain -
da no mês de ju nho, re a li zou-se o Work shop de Avan -
ços e Ten dên ci as do PBQP – Ha bi tat. Em ou tu bro fo -
ram re a li za dos o Se mi ná rio de Indi ca do res da Cons -
tru ção Ci vil e o Work shop de Ino va ção na Área da
Cons tru ção Ci vil. Além des ses even tos, a Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral e a Fi nep/MCT es tão in ves tin do
quan ti as sig ni fi ca ti vas de re cur sos para a ino va ção
tec no ló gi ca na área da cons tru ção ci vil e ha bi ta ci o nal.

Já o Fó rum de Com pe ti ti vi da de Têx til e de Con -
fec ções mos trou-se de gran de im por tân cia para a re -
cu pe ra ção des se se tor, que vi nha so fren do mu i to
com a con cor rên cia das im por ta ções. Em agos to de
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2000, o BNDES abriu li nha de cré di to no va lor de 1 bi -
lhão e 500 mi lhões de dó la res para fi nan ci ar a im por -
ta ção de equi pa men tos por pe que nos em pre sá ri os,
além de re no var o pro gra ma de apo io à co mer ci a li za -
ção do al go dão bra si le i ro, com re cur sos da or dem de
400 mi lhões de re a is. Fo ram ado ta das tam bém, por
meio da Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 51, de 10 de agos -
to de 2000, me di das de sal va guar da co mer ci al (im po -
si ção de co tas) con tra a im por ta ção ma ci ça de ma -
lhas em fios sin té ti cos ori gi ná ri as de Ta i wan.

Qu an to ao Fó rum do Com ple xo Ele tro e le trô ni co,
um de seus prin ci pa is ob je tos é o es tu do da re es tru tu -
ra ção das alí quo tas de im por ta ção, pois esse se tor
ain da se apóia na im por ta ção de quan ti da des ele va -
das de com po nen tes, es pe ci al men te se mi con du to res.
Po rém aguar da-se com an si e da de os re sul ta dos ad -
vin dos da nova Lei de Infor má ti ca e ana li sa-se a mo de -
la gem de fi nan ci a men tos do BNDES para o seg men to
de com po nen tes ele trô ni cos (ca pi tal de giro e in ves ti -
men tos).

O Fó rum de Trans for ma dos Plás ti cos che gou
aos se guin tes re sul ta dos: apro va ção pelo Go ver no da
prá ti ca de pre ços di fe ren ci a dos para o gás na tu ral
como in su mo do se tor pe tro quí mi co ou como com bus -
tí vel; re ti ra da da naf ta pe tro quí mi ca da lis ta de ex ce -
ções à Ta ri fa Exter na Co mum – TEC. O se tor es pe ra,
tam bém, in ves ti men tos de 8 bi lhões e 200 mi lhões de
dó la res até 2008 no se tor de re si nas ter mo plás ti cas.

O se gun do item que que ro abor dar é o Pro gra -
ma Bra sil Empre en de dor, que tem como ob je ti vo apo -
i ar a cri a ção e a sus ten ta bi li da de de no vos mi cro e pe -
que nos em pre sá ri os e for ta le cer os já es ta be le ci dos,
me di an te ações ge ren ci a is, téc ni cas e fi nan ce i ras.

Para se ter uma idéia do po ten ci al das mi cro em -
pre sas e pe que nas em pre sas, é pre ci so di zer que
cons ti tu em 60% do to tal de em pre sas e são res pon sá -
ve is por 40% da mão-de-obra em pre ga da nes te País.

O Pro gra ma Bra sil Empre en de dor está sen do
con du zi do pelo Mi nis té rio do Tra ba lho e pelo Ser vi ço
Bra si le i ro de Apo io às Mi cro e Pe que nas Empre sas –
Se brae e, para se ter uma idéia de sua im por tân cia,
bas ta di zer que, no pri me i ro ano, su pe rou am pla men -
te a ex pec ta ti va de ca pa ci tar dois mi lhões e tre zen tos
mil em pre en de do res, to ta li zan do a sur pre en den te ci -
fra de dois mi lhões e oi to cen tos mil. Qu an to às ope ra -
ções de cré di to para fo men to das ati vi da des, atin gi -
ram um to tal de um mi lhão e du zen tas mil ope ra ções,
com um vo lu me de re cur sos re pas sa dos da or dem de 
nove bi lhões e qua tro cen tos mi lhões de re a is.

Por ou tro lado, o Go ver no lan çou o Pro gra ma
Expor te Fá cil, ope ra do pe los Cor re i os para ex por ta ções 

até dez mil dó la res, em vo lu mes de até trin ta qui lo gra -
mas. O des ta que deve ser dado para a re du ção do nú -
me ro de do cu men tos: de vin te e sete para ape nas um.

Fi nal men te, Srªs e Srs. Se na do res, o ter ce i ro
item ob je to des ta mi nha fala re fe re-se ao Fó rum das
Mi cro em pre sas. A cri a ção do Fó rum Per ma nen te das
Mi cro em pre sas e das Empre sas de Pe que no Por te,
que foi ins ta la do em 8 de no vem bro de 2000, dá cum -
pri men to ao que de ter mi na o Esta tu to das Mi cro em -
pre sas e das Empre sas de Pe que no Por te, re gu la -
men ta do pela Por ta ria 672, de 31 de agos to de 2000,
do Mi nis tro do De sen vol vi men to. Esse Fó rum tem
seis co mi tês te má ti cos, com pos tos de re pre sen tan tes 
do Go ver no e en ti da des de apo io e re pre sen ta ção do
se tor, para dis cu tir e apre sen tar pro pos tas de: ra ci o -
na li za ção le gal e bu ro crá ti ca; in ves ti men to e fi nan ci a -
men to; for ma ção e ca pa ci ta ção em pre en de do ra; tec -
no lo gia e ino va ção; co mér cio ex te ri or e in te gra ção in -
ter na ci o nal; e in for ma ção.

Essa, no bres Co le gas, é ape nas uma pe que na
par ce la das re a li za ções do Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, com po nen te in -
dis pen sá vel na atu al or ga ni za ção po lí ti co-ad mi nis tra -
ti va de um País com as ca rac te rís ti cas do Bra sil e es -
sen ci al para o su pri men to de suas ne ces si da des de
cur to e mé dio pra zo.

Cre io que só as sim se pode le var esta Na ção a
re a li zar o ob je ti vo cons ti tu ci o nal de “er ra di car a po -
bre za e a mar gi na li za ção e re du zir as de si gual da des
so ci a is e re gi o na is”.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Asso ci a ção 
dos Jo vens Empre sá ri os – AJE vem pres tan do, sob a
es cla re ci da con du ção de Ivo Ma cha do, seu atu an te
Co or de na dor Ge ral, ines ti má vel co la bo ra ção para o
avan ço mais cé le re e se gu ro do de sen vol vi men to do
Esta do do Ce a rá, que aqui re pre sen ta mos.

Cum pre, as sim, os ob je ti vos es ta be le ci dos des -
de a sua opor tu na fun da ção, em 1989, na ci da de de
For ta le za, quan do um gru po de ide a lis tas, mar can do
a im por tân cia de sua pre sen ça na so ci e da de, cri ou o
es pa ço ne ces sá rio para tam bém con tri bu ir para o de -
sen vol vi men to po lí ti co, eco nô mi co e so ci al do Esta do
e do País, a par tir da for ma ção de li de ran ças por ta do -
ras de mo der na men ta li da de em pre sa ri al, las tre a da
na éti ca, na ci da da nia e na res pon sa bi li da de so ci al. 

Tra ta va-se, des de en tão, de er guer uma “en ti da -
de de van guar da” que, in te ra gin do com o meio so ci al
e ofe re cen do “uma nova vi são ao jo vem em pre sá rio”,
es ti ves se ori en ta da para o de sen vol vi men to de ações 
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pron tas e efe ti vas des ti na das à so lu ção dos pro ble -
mas bra si le i ros e do Esta do.

Des sa for ma, a Asso ci a ção, sem fi na li da de lu -
cra ti va, po lí ti ca ou par ti dá ria, re ú ne o jo vem em pre sa -
ri a do ce a ren se, de di can do-se so bre tu do a for mar no -
vos lí de res em pre sa ri a is, in cen ti var ações em pre en -
de do ras, a con tri bu ir para o pro gres so po lí ti co, eco nô -
mi co e so ci al de For ta le za, do Ce a rá e do Bra sil.

Assim, tam bém, à for ma ção e con so li da ção de
uma cons ciên cia crí ti ca glo bal de seus as so ci a dos,
en fa ti zan do os as pec tos em pre sa ri a is, in te lec tu a is,
eco nô mi cos, so ci a is e po lí ti cos, que con si de ra ”ca rac -
te rís ti ca es sen ci al do ver da de i ro lí der“.

Sob a di re ção de Ivo Ma cha do, a AJE tem como
co or de na do res ad jun tos Ale xan dre Ri be i ro, André
Albu quer que, Da ni el Maia, Di ar ley Alme i da e Lu ci a na
Co la res; como Ge ren tes de Pro je tos Eve li ne Gur gel,
Fran ci ne Reis, He lo í sa Te les, José Cé lio de Ara ú jo,
Luiz Gi rão, Ma ria Ce cí lia Ca val can ti, Pa u la Leal, Ro -
dri go Ca mi nha, Ron cal li Be zer ra e Ti ci a na Ro lim; e
como seus re pre sen tan tes, jun to à Fa ce je, o ci ta do
Ivo Ma cha do e Cláu dia Fé lix. 

Hoje, nos di ver sos de par ta men tos da Asso ci a -
ção, de sen vol vem-se, en tre ou tras ini ci a ti vas, o Pro je -
to Empre sá ri os para o Fu tu ro; a re a li za ção da Fe i ra
do Mini-em pre sá rio; a pes qui sa de te mas para os
even tos de for ma ção; a in ten si fi ca ção do con vê nio
com a Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá, com vis tas à
re a li za ção de par ce ri as com es ta be le ci men tos de en -
si no su pe ri or do sul do País e à cri a ção de in ter câm -
bio de co nhe ci men tos. 

De ve rão ser re a li za dos o Fó rum de de ba tes; os
pro gra mas Empre en de dor em Foco, Ce a rá em Evi dên -
cia e Encon tro com a Re a li da de; o Se mi ná rio e os even -
tos re la ci o na dos ao Pro je to Per so na li da des; a Mis são
Na ci o nal e duas Mis sões Empre sa ri a is Inter na ci o na is.

Além dis so, pros pe ram ges tões com a fi na li da -
de de di vul gar as ações da AJE-For ta le za no meio
uni ver si tá rio e au men tar o in ter câm bio en tre as Co or -
de na ções de Cur sos, os Cen tros Aca dê mi cos e as
ins ti tu i ções par ti ci pan tes do Pro je to Te o ria e Prá ti ca.
Tam bém, dar-se-á con ti nu i da de ao pro je to Cri a ti vi da -
de e So li da ri e da de, vi san do a me lho ria da qua li da de
de vida dos por ta do res do HIV/AIDS.

Ao re la ci o na do gru po de di ri gen tes deve-se,
como se vê, a con ti nu i da de do edi fi can te tra ba lho da
Asso ci a ção, em seus jo vens 12 anos de exis tên cia.
Do que tem sido essa ex tra or di ná ria jor na da, a re cen -
te di vul ga ção de De sa fi os da mo der ni da de, ou tro
dos apre ci a dos li vros de Concy Be ser ra, cons ti tui o

re la to mais fiel de uma in vul gar his tó ria de lu tas per -
ma nen tes e de se gui das con quis tas.

A au to ra, que é tam bém jor na lis ta gra du a da
pela Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá, com ex pres si va
atu a ção nas áre as do jor nal im pres so, te le vi são e as -
ses so ria de im pren sa, com isso pro mo ve o res ga te
”dos dez anos de exis tên cia da Asso ci a ção dos Jo -
vens Empre sá ri os do Ce a rá“, pro du zin do um tex to
leve e es sen ci al men te in for ma ti vo, po rém re ple to da
ação, co ra gem e de ter mi na ção que ca rac te ri zam a
atu a ção de uma nova ge ra ção de em pre en de do res.

Concy Be ser ra, que in te grou o gru po fun da dor
da AJE, re por ta-se à fase de con cep ção da en ti da de,
pro je ta da para ser ”de al tís si mo ní vel e com me tas
am bi ci o sas“, a fim de as se gu rar a mais am pla e qua li -
ta ti va for ma ção aos seus as so ci a dos, tor nan do-os
ca pa ci ta dos para o exer cí cio de li de ran ças, quer nos
gran des gru pos em pre sa ri a is, quer em me no res em -
pre en di men tos.

Des de o iní cio, por tan to, a AJE de fen de que a
ge ra ção for ma da e de sen vol vi da em seus es pa ços de 
atu a ção deve as su mir, em nos sos dias, po si ções di fe -
ren tes da que las que le va ram nu me ro sas em pre sas à
mor ta li da de, mu i tas ve zes por in com pe tên cia de seus 
lí de res e ges to res.

De cer to, a Asso ci a ção não ig no ra que for mar e
de sen vol ver no vas ge ra ções de di ri gen tes não é mis -
são de cur to e mé dio pra zos. Daí for mu lar e ad mi nis -
trar um pro je to de lon ga ex ten são, pro mo ven do a su -
ces são de co man dos no par que em pre sa ri al ce a ren -
se, pois o pro gres so do Esta do há de ter por base “em -
pre sas com pe ten tes, ci vi li za das e pre pa ra das, ha bi li ta -
das a en fren tar com pli ca dos de sa fi os”, des pre zan do
os “di ri gen tes acos tu ma dos à fal ta de com pe ti ção e a
men di gar apo io do go ver no nas mí ni mas di fi cul da des”.

Tra ta-se, con se qüen te men te, de pre pa rar ad mi -
nis tra do res com a men ta li da de de ci da dãos do mun -
do, ain da que ve nham a atu ar tão-so men te nas fron -
te i ras do Esta do. Por isso, a Asso ci a ção deve re a li zar
um tra ba lho de au to crí ti ca de sua tra je tó ria, dele ex -
tra in do li ções para a for mu la ção de uma ca mi nha da
de lon go pra zo e para o es tí mu lo de ”não se de i xar
acul tu rar pela am biên cia na qual se en con tra“.

Como pres cre ve, com acer to, o Pro fes sor Dou -
tor Clé ber Aqui no, fun da dor da Asso ci a ção dos Jo -
vens Empre sá ri os, cabe a ela “in je tar nos as so ci a dos, 
na so ci e da de, idéi as cla ras na cri a ção de uma nova
vi são da ati vi da de em pre sa ri al”. A par dis so, é de sua
in cum bên cia o de sen vol vi men to de “uma eli te com
mo der no es ti lo de li de ran ça”.



Essa eli te te ria a ”ca pa ci da de de ino va ção cons -
tan te nas or ga ni za ções“, na pro fis si o na li za ção das
em pre sas fa mi li a res e na im ple men ta ção de mo der -
nas re la ções de tra ba lho, ”re de se nhan do mo de los de
ges tão e de es tru tu ras or ga ni za ci o na is“ e, aci ma de
tudo, obe di en tes aos man da men tos da éti ca, da ci da -
da nia e da res pon sa bi li da de so ci al.

Em re su mo, a Asso ci a ção dos Jo vens Empre sá -
ri os de For ta le za bem me re ce que aqui con sig ne mos
o elo gio à sua cons tru ti va e exem plar atu a ção, pro du -
to, sem dú vi da, da for ça e ide a lis mo de um gru po de
jo vens, do ta do de mo der na vi são da ati vi da de em pre -
sa ri al, e que se tem mos tra do apto à li de ran ça do mo -
vi men to des ti na do a ven cer os gran des de sa fi os des -
te novo mi lê nio.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to mei co nhe -
ci men to, há pou cos dias, de um es tu do do Sr. Hél cio
Mar ce lo de Sou za, as ses sor téc ni co do Insti tu to de
Estu dos So ci o e co nô mi cos, o INESC, que me re ceu
mi nha aten ção e, dada a per ti nên cia do tema, cre io
que tam bém me re ce rá a aten ção dos no bres Co le gas 
des ta Casa. O es tu do faz uma aná li se das po lí ti cas
pú bli cas para os po vos in dí ge nas, to man do como re -
fe ren ci al o or ça men to pú bli co para o ano 2000, tal
qual cons ta do Pla no Plu ri a nu al do Go ver no. O tí tu lo
do es tu do é Po lí ti cas Pú bli cas para Po vos Indí ge -
nas: uma aná li se a par tir do or ça men to.

Tomo a li ber da de de tra zer ao co nhe ci men to
dos Srs. al guns da dos des se es tu do, pro me ten do ser
bre ve e con ci so.

O or ça men to pre vê, para o ano 2000, um va lor
apro xi ma do de 190 mi lhões de re a is, para ações pú -
bli cas com po vos in dí ge nas. Des se va lor, 43% são
des ti na dos a gas tos com pes so al e ma nu ten ção da
Fu nai. O res tan te, quan tia apro xi ma da a 107 mi lhões
de re a is, está vol ta do para pro gra mas fi na lís ti cos. 

Os pro gra mas fi na lís ti cos po dem ser re u ni dos
em dois gru pos. Um de les é o Ter ri tó rio e Cul tu ra,
com des ti na ção de 18% dos re cur sos da área-fim.
Nes se pro gra ma, in te gral men te de sen vol vi do pela
Fu nai, es tão con tem pla das a po lí ti ca fun diá ria e a
pro te ção ao pa tri mô nio cul tu ral e am bi en tal das co -
mu ni da des in dí ge nas. Como se pode ver, aí es tão as
ques tões di tas es tra té gi cas para o País e de res pon -
sa bi li da de ex clu si va do Esta do. 

O ou tro gru po, in ti tu la do Pro gra ma Etno de sen -
vol vi men to, en glo ba ações li ga das à sa ú de, edu ca -
ção e auto-sus ten ta ção eco nô mi ca das co mu ni da des
in dí ge nas. A ele es tão des ti na dos cer ca de 82% dos

re cur sos das ati vi da des-fim. Como sa bem, as ações
de sa ú de nas co mu ni da des in dí ge nas pas sa ram, a
par tir do or ça men to de 2000, a ser co or de na das pelo
Mi nis té rio da Sa ú de, com exe cu ção des cen tra li za da
nos Dis tri tos Espe ci a is Indí ge nas de Sa ú de. As ações 
na área edu ca ci o nal, sob co or de na ção do MEC, tam -
bém fo ram des cen tra li za das, sub me ti das ao novo
mo de lo de es ta du a li zar e mu ni ci pa li zar a edu ca ção.
Qu an to aos pro je tos de auto-sus ten ta ção, pas sa ram
a to mar a for ma, re cen te men te, de fun dos de pro je tos 
aber tos, res sal tan do-se aí a par ti ci pa ção re le van te de 
or ga ni za ções in dí ge nas e Orga ni za ções Não-Go ver -
na men ta is in di ge nis tas.

Como se pode per ce ber, Sr. Pre si den te, no Pro -
gra ma Etno de sen vol vi men to, que leva 82% dos re -
cur sos pre vis tos para ati vi da des fi na lís ti cas, es tão
con cen tra das as ações que fo ram or ça men tá ria e po -
li ti ca men te re ti ra das da res pon sa bi li da de da Fu nai e
trans fe ri das para a es fe ra de ou tros mi nis té ri os. 

Esses são, Srªs e Srs. Se na do res, os dois gran -
des pro gra mas que con cen tram as po lí ti cas pú bli cas
para nos sos po vos in dí ge nas. É in te res san te, ago ra,
acom pa nhar mos o de ta lha men to do cur so ins ti tu ci o nal 
e or ça men tá rio das ações pre vis tas nes ses pro gra -
mas, apre sen ta do pelo Sr. Hél cio Mar ce lo de Sou za,
no es tu do a que me re fe ri no iní cio do pro nun ci a men to.

Ve ja mos, pri me i ra men te, al guns as pec tos dig nos 
de nota re fe ren tes ao Pro gra ma Ter ri tó rio e Cul tu ra.
Fo ram gas tos até 15 de se tem bro, com iden ti fi ca ção e
de mar ca ção de ter ras in dí ge nas e re gu la ri za ção fun -
diá ria de ter ri tó ri os in dí ge nas, ape nas 22% dos re cur -
sos pre vis tos para 2000. “As ações com pior exe cu ção
até essa data fo ram as re la ti vas à de mar ca ção de ter -
ras, com ape nas 8,3% de gas tos.” É com tais pa la vras
que o au tor do es tu do as si na la o fato. Nota ele ain da
que o or ça men to de 2000 para o item Ter ras Indí ge -
nas, no va lor de pou co mais de 14 mi lhões de re a is, é
in fe ri or à mé dia or ça men tá ria apre sen ta da de 1995 a
1999, que foi de 19,7 mi lhões de re a is por ano.

Em ações de fis ca li za ção e vi gi lân cia das ter ras
in dí ge nas, ha vi am sido gas tos, até o fi nal de se tem bro, 
ape nas 13% dos re cur sos pre vis tos no or ça men to de
2000, que é de 4 mi lhões de re a is. Para 2001, pro je -
ta-se uma re du ção de 50% em tais re cur sos, o que
pode vir a agra var si tu a ção que já não é das me lho res.

Ve ja mos ago ra al guns pon tos que me re cem
des ta que no Pro gra ma Etno de sen vol vi men to. Os
82% de re cur sos do or ça men to fe de ral para pro je tos
com po vos in dí ge nas fi ca ram as sim dis tri bu í dos: 67% 
para sa ú de in dí ge na; 3% para edu ca ção e 9% para
auto-sus ten ta ção eco nô mi ca. 
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O me lhor ín di ce de efe ti vi da de de gas tos nes -
ses pro je tos fi cou com a área da sa ú de, que ha via
apli ca do, até 15 de se tem bro, 62% dos re cur sos a ela
des ti na dos. Para o ano que vem, o or ça men to apre -
sen ta um cres ci men to de 33% nas ações de sa ú de, o
que re for ça a pri o ri da de que vem sen do dada, des de
este ano, à sa ú de in dí ge na.

Com um dos mais ba i xos vo lu mes de re cur sos
do or ça men to fe de ral para po vos in dí ge nas, as ações
na área de edu ca ção ha vi am con su mi do, até 15 de
se tem bro, ape nas 17% do mon tan te a elas des ti na do. 
No en tan to, a de man da é vi sí vel: são 1.591 es co las
in dí ge nas e mais de 76 mil alu nos ma tri cu la dos no
en si no de 1ª a 4ª sé ri es. É ver da de que ou tros re cur -
sos para a edu ca ção in dí ge na es tão di lu í dos no or ça -
men to glo bal do sis te ma de en si no do MEC. Mas,
como cabe aos Esta dos e Mu ni cí pi os re pas sá-los às
es co las in dí ge nas, teme-se que, na prá ti ca, mu i to
pou co che gue efe ti va men te às es co las.

Ve ja mos ago ra como es tão as ações pú bli cas em
apo io à cons tru ção de al ter na ti vas eco nô mi cas para os
po vos in dí ge nas, ca pa zes de lhes dar con di ções de su -
prir as no vas ne ces si da des ad vin das do con ta to com a
so ci e da de na ci o nal. Nes se cam po, o Au tor do es tu do
iden ti fi ca duas li nhas bas tan te dis tin tas.

Uma de las está vol ta da para o apo io a pro je tos
pro du ti vos, sen do de sen vol vi da pela Fu nai. Esses re -
cur sos, na ma i o ria das ve zes, co brem gas tos com
com pras de se men tes, in su mos e equi pa men tos agrí -
co las. Da pre vi são to tal de 7 mi lhões de re a is, fo ram
exe cu ta dos 44%, até 15 de se tem bro. Tais ati vi da des,
en quan to al ter na ti vas eco nô mi cas de auto-sus ten ta -
ção, apre sen tam fra gi li da de gri tan te.

A ou tra li nha de ação pú bli ca, de ori gem mais
re cen te, são os cha ma dos fun dos pú bli cos para pro -
je tos. Esses fun dos, em sua gran de ma i o ria, são
abas te ci dos com re cur sos ori un dos de do a ção ou fi -
nan ci a men to in ter na ci o nal, di re ci o na dos a pro je tos
de de sen vol vi men to sus ten ta do. O re pas se é fe i to di -
re ta men te para ins ti tu i ções pú bli cas e Orga ni za ções
Não-Go ver na men ta is lo ca is. Os fun dos de pro je tos
aber tos aos po vos in dí ge nas ain da são in ci pi en tes,
mas po dem vir a se tor nar um im por tan te ins tru men to
de ação pú bli ca.

Srªs e Srs. Se na do res, como pro me ti que se ria
bre ve em meu pro nun ci a men to, vou tra tan do de fi na li -
zá-lo, com a cer te za de que a aná li se apre sen ta da,
em bo ra su cin ta e li mi ta da a al guns pou cos pon tos,
con tri bu iu para ter mos uma vi são mais apro fun da da
das re la ções pú bli cas in di ge nis tas im ple men ta das
pelo Esta do bra si le i ro.

Não é de ma is lem brar que o Esta do bra si le i ro
en con tra-se em mo men to par ti cu lar de sua his tó ria,
pre mi do pela ne ces si da de de re de fi nir seu ta ma nho,
suas pri o ri da des, seus agen tes. Esse mo vi men to afe -
ta to das as po lí ti cas so ci a is, com des do bra men to
con cre to na po lí ti ca in di ge nis ta do Esta do.

Ori en ta do para a re du ção de seu ta ma nho e
ten do de re co nhe cer a emer gên cia das Orga ni za ções 
Não-Go ver na men ta is e or ga ni za ções pú bli co-pri va -
das, pa re ce na tu ral que ór gãos como a Fu nai se jam
alvo de cer to es va zi a men to po lí ti co e or ça men tá rio.

No en tan to, o que pode nos pa re cer na tu ral num 
dado mo men to da his tó ria, pode se re ve lar, mais adi -
an te, como um equí vo co, um en ga no, um erro. Por
isso é que são ne ces sá ri as aten ção e aná li se per ma -
nen tes. 

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do pela aten ção!

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 14, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 175, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 14, de 2001 (nº 61/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o cri me de as sé dio se xu al e
dá ou tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia).

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 176, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 17, de 2001 (nº 3.107/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a obri ga to ri e da de da ci rur gia
plás ti ca re pa ra do ra da mama por pla nos e se gu ros
pri va dos de as sis tên cia à sa ú de nos ca sos de mu ti la -
ção de cor ren te de tra ta men to de cân cer.
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(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos So ci a is).

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 177, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 18, de 2001 (nº 605/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a obri ga to ri e da de de os ser -
vi do res das De le ga ci as de Po lí cia in for ma rem as ví ti -
mas de es tu pro so bre o di re i to de abor to le gal. 

(De pen den do de pa re ce res das Co mis sões de
Assun tos So ci a is e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia).

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 1996
(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 19, de 1996, ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor
Wal deck Orne las, que dis põe so bre os be ne fí ci os fis -
ca is re fe ren tes ao ICMS, ten do

Pa re cer sob nº 92, 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, ofe re cen do a re da ção para o se gun -
do tur no.

– 5 –
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 196, DE 1995

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 196, de 1995, de
au to ria do Se na dor José Edu ar do Du tra, que con ce de 
anis tia a di ri gen tes ou re pre sen tan tes sin di ca is e tra -
ba lha do res pu ni dos por par ti ci pa ção em mo vi men to
re i vin di ca tó rio, ten do

Pa re cer sob nº 121, de 2001, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão, ofe re cen do a
re da ção do ven ci do.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 240, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 240, de 1999 (nº 120/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a 
con ces são da Rá dio Assun ção de Ja les So ci e da de

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 Ja les, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 568, de 2000, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Car los
Wil son, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do
Cân di do, Jef fer son Pe res e da Se na do ra He lo í sa
He le na.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 264, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 264, de 1999 (nº 149/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da So ci e da de Rá dio Di fu so ra San ta Cruz
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 San ta Cruz do Rio Par do,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 491, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re l a tor: Se na dor Ro meu Tuma, 
com abs ten ções da Se na do ra He lo í sa He le na e do
Se na dor Jef fer son Pe res.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 26, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 26, de 2000 (nº 274/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são ao Diá rio de Su za no Ra di o di fu são Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Sa le só po lis, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 493, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 
com voto con trá rio da Se na do ra He lo í sa He le na e
abs ten ção do Se na dor Jef fer son Pe res.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 28, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 28, de 2000 (nº 287/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rá dio Col méia Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 728, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 10 –
REQUERIMENTO Nº 125, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
125, de 2001, do Se na dor José Ro ber to Arru da, so li -
ci tan do a tra mi ta ção con jun ta da Pro pos ta de Emen -

da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2001, com a de nº 20, de
1999, que já se en con tra apen sa da à de nº 18, de
1999, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

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 43 mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 36ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 18 de abril de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho e Edi son Lo bão

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 
Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por -
to – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – 
Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner 
– Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i ra
– Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do –
Ge ral do Melo  – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho –
Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris 
Re zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen –
José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho – José
Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Ro ber to Arru da –
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in -
ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio –
Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves –
Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i -
ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney
Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo 
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos –
Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no
– Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima
– Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tas so Ro sa 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 79 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 109, de 2001 (nº 327/2001, na ori gem), de 11
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 1998 (nº 2.298/91 na Casa de ori gem),
que acres cen ta dis po si ti vos ao art. 487 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, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 10.218, de 11 de abril de 2001; e

– Nº 110, de 2001 (nº 328/2001, na ori gem), de 11
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 7, de 2001, que cria o Pro gra ma Na ci o nal
de Ren da Mí ni ma vin cu la da à edu ca ção —"Bol -
sa-Esco la", e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001.

PARECER Nº 171, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 258, de 2000 
(nº 1.896/00, na ori gem) do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, que pro põe ao Se na -
do Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção
de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor
equi va len te a US$90.000.000,00 (no ven ta
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), com a ga ran tia da Re pú bli ca 
Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o Go ver no do
Esta do do Ce a rá 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 Me lho ria da Qu a li da de da
Edu ca ção Bá si ca no Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos
do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, en vi ou a
esta Casa a Men sa gem nº 258, de 2000, que pro põe
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ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção de ope -
ra ção de cré di to ex ter no no va lor de US$90.000.000,00
(no ven ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, en tre o Go ver no do Esta do do Ce a rá 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 Me lho ria da Qu a li da de da Edu ca ção Bá si -
ca no Esta do do Ce a rá.

A ope ra ção de cré di to em ques tão apre sen ta as
se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

a) va lor pre ten di do: equi va len te a US$90.000.000,00
(no ven ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca);

b) mo da li da de do em prés ti mo: ces ta de mo e das;
c) pra zo: 180 (cen to e oi ten ta) me ses;
d)ca rên cia: 66 (ses sen ta e seis) me ses, a par tir

do de sem bol so;
e)amor ti za ção: 20 (vin te) par ce las se mes tra is,

igua is e con se cu ti vas, no va lor de US$4.500.000,00
(qua tro mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca) ven cen do-se a pri me i ra em 15 de 
fe ve re i ro de 2006 e a úl ti ma, o mais tar dar, em 15 de
agos to de 2015;

f) ju ros: exi gi dos se mes tral men te, em 15 de fe -
ve re i ro e 15 de agos to de cada ano, cal cu la dos com
base no cus to de cap ta ção do Ban co para em prés ti -
mos qua li fi ca dos apu ra dos du ran te os seis me ses an -
te ri o res aos res pec ti vos ven ci men tos, acres ci dos de
uma mar gem de 0,75% (se ten ta e cin co cen té si mos
por cen to);

g) co mis são à vis ta: 1% (um por cen to) sa ca -
dos da con ta do em prés ti mo após a as si na tu ra do
con tra to;

h) co mis são de com pro mis so: 0,75% a.a. (se -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o
sal do não de sem bol sa do do em prés ti mo, en tran do
em vi gor ses sen ta dias após a as si na tu ra do con tra to, 
exi gi dos se mes tral men te nas mes mas da tas do pa -
ga men to dos ju ros.

O Pro je to de Me lho ria da Qu a li da de da Edu ca -
ção Bá si ca tem como ob je ti vo prin ci pal me lho rar a efi -
ciên cia do sis te ma de edu ca ção pú bli ca do Ce a rá,
com vis tas à re du ção do dé fi cit de aten di men to à edu -
ca ção in fan til e al fa be ti za ção de adul tos, à cor re ção
da dis tor ção ida de-sé rie no en si no fun da men tal e mé -
dio e o au men to da qua li fi ca ção do pro fis si o nal de en -
si no. Terá a du ra ção de cin co anos, en fo can do es tra -
te gi ca men te pro ble mas da qua li da de e efi ciên cia do
en si no fun da men tal, am pli a ção do aces so, ges tão da

es co la e do sis te ma de en si no e co or de na ção en tre
os sis te mas mu ni ci pa is e es ta du al.

O pro je to foi iden ti fi ca do como pas sí vel de ob -
ten ção de fi nan ci a men to ex ter no pela Co mis são de
Fi nan ci a men tos Exter nos – COFIEX, ten do sido tal
de ci são ho mo lo ga da pelo Mi nis tro de Esta do do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão, me di an te a Re co -
men da ção nº 509, com a res sal va de que, pre vi a men -
te às ne go ci a ções for ma is, o Esta do do Ce a rá de ve ria 
equa ci o nar a si tu a ção quan to à ca pa ci da de de pa ga -
men to, de acor do com os cri té ri os es ta be le ci dos pelo
Mi nis té rio da Fa zen da.

O cus to to tal do pro je to foi es ti ma do em US$150 
mi lhões, sen do US$90 mi lhões re la ti vos ao em prés ti -
mo jun to ao BIRD e US$60 mi lhões re la ti vos à con tra -
par ti da do Go ver no do Esta do do Ce a rá.

Apli cam-se a esta ope ra ção os li mi tes es ta be le -
ci dos pela Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe -
de ral, que dis põe so bre as ope ra ções de cré di to in ter -
no e ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni ci píos. Como o em prés ti mo en vol ve ga ran tia da
União, apli ca-se tam bém a Re so lu ção nº 96, de 1989, 
res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de 1992, am bas
do Se na do Fe de ral, que, en tre ou tras co i sas, es ta be -
le cem li mi tes e con di ções para a con ces são de ga -
ran tia da União em ope ra ções de cré di to in ter no e ex -
ter no.

Acom pa nha o pe di do o Pa re cer STN/Co ref/Di ref 
nº 421, de 24 de no vem bro de 2000, da Se cre ta ria do 
Te sou ro Na ci o nal, que cons ta tou que o Esta do do
Ce a rá não aten de aos li mi tes es ta tu í dos nos in ci sos I
e II do art. 6º da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do
Fe de ral. Assim sen do, o Esta do do Ce a rá não se clas -
si fi ca em ca te go ria ele gí vel para re ce ber ga ran tia da
União.

Para fins de as si na tu ra dos ins tru men tos con tra -
tu a is, o Esta do, suas au tar qui as, fun da ções e em pre -
sas es ta ta is de pen den tes de ve rão com pro var sua
adim plên cia jun to à União e às en ti da des con tro la das
pelo se tor pú bli co fe de ral, nos ter mos do art. 40 da Lei 
Com ple men tar nº 101, de 2000. Em re la ção à si tu a -
ção de adim plên cia do Esta do do Ce a rá, não fo ram
ve ri fi ca das pen dên ci as, no âm bi to do Si a fi, em re la -
ção à pres ta ção de con tas de re cur sos re ce bi dos da
União; no en tan to fo ram en con tra dos dé bi tos pen den -
tes de re gu la ri za ção em nome do Tri bu nal de Jus ti ça
do Esta do do Ce a rá, da Fun da ção Uni ver si da de
Esta du al do Ce a rá e do Ser vi ço de Pro ces sa men to
de Da dos do Esta do jun to, res pec ti va men te, à Se cre -
ta ria de Inte li gên cia da Pre si dên cia da Re pú bli ca, à
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Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e à Pro cu ra do ria da Fa zen -
da Na ci o nal.

No en tan to, aca tan do o con ti do na Nota
STN/Co ref/Co rem nº 1.866, de 22 de no vem bro de
2000, e nos ter mos do § 1º do art. 1º da Por ta ria nº 276, 
de 1997, o Mi nis tro da Fa zen da de ci diu au to ri zar tra -
ta men to ex cep ci o nal ao caso e a con se qüen te con -
ces são da ga ran tia da União, bem como en ca mi nhar
o ple i to ao Se na do Fe de ral para sua ava li a ção.

Qu an to aos li mi tes de en di vi da men to da União,
a STN in for ma que há mar gem nos li mi tes es ta be le ci -
dos nos arts. 2º e 3º (in ci sos I e II) e 4º da Re so lu ção
nº 96 de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de
1992, am bas do Se na do Fe de ral.

A STN, ten do em vis ta a ma ni fes ta ção fa vo rá vel
do Mi nis té rio da Fa zen da e a re co men da ção da Co -
mis são de Con tro le e Ges tão Fis cal – COREN, de cla -
rou nada ter a opor à con ces são da ga ran tia ple i te a da 
des de que se jam aten di dos os se guin tes re qui si tos:

a) for ma li za ção de con tra to de con tra ga ran tia
com a União;

b) com pro va ção de do ta ção or ça men tá ria re la ti -
va men te a 2001;

c) com pro va ção da adim plên cia do Esta do,
suas au tar qui as e em pre sas es ta ta is de pen den tes
para com a União e as en ti da des do Se tor Pú bli co Fe -
de ral, a teor do art. 40 da Lei Com ple men tar nº 101,
de 2000; e

d) cer ti fi ca ção de cum pri men to das con di ções
pré vi as ao pri me i ro de sem bol so.

O Pa re cer PGFN/COF nº 2.645/2000, da Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, cons ta tou que
fo ram cum pri das as for ma li da des pré vi as à con tra ta -
ção es ta be le ci das na Cons ti tu i ção Fe de ral, na Re so -
lu ção nº 96, de 15 de de zem bro de 1989, res ta be le ci -
da pela Re so lu ção nº 17, de 5 de ju nho de 1992, am -
bas do Se na do Fe de ral, no De cre to-Lei nº 1.312, de
15 de fe ve re i ro de 1974, na Por ta ria MEFP nº 497, de 
27 de agos to de 1990, al te ra da pela Por ta ria MEFP
nº 650, de 1º de ou tu bro de 1992, e nos de ma is dis po -
si ti vos le ga is e re gu la men ta res per ti nen tes.

Se gun do, ain da, a Pro cu ra do ria da Fa zen da Na -
ci o nal, a mi nu ta con tra tu al con tém cláu su las ad mis sí -
ve is se gun do a le gis la ção bra si le i ra, ten do sido ob -
ser va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção con -
tra tu al de na tu re za po lí ti ca aten ta tó ria à so be ra nia
na ci o nal e à or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e
às leis bra si le i ras, bem as sim que im pli que com pen -
sa ção au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos.

A Pro cu ra do ria da Fa zen da Na ci o nal, após ci tar
as pen dên ci as e res tri ções apon ta das pela Se cre ta ria 
do Te sou ro Na ci o nal, au to ri zou o en vio do ple i to para
o Se na do Fe de ral.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

A aná li se da do cu men ta ção apre sen ta da cons -
ta tou que a si tu a ção fi nan ce i ra do Esta do do Ce a rá,
não obs tan te a exis tên cia de pe que nas pen dên ci as, é 
re la ti va men te fa vo rá vel, fa zen do por me re cer tra ta -
men to ex cep ci o nal, nos ter mos da re co men da ção do
Mi nis té rio da Fa zen da.

A aná li se do em prés ti mo, quan to ao mé ri to, é
fa vo rá vel. A ope ra ção fi nan ce i ra sob aná li se irá fi -
nan ci ar um pro je to da mais alta re le vân cia. O Pro je to
de Me lho ria da Qu a li da de da Edu ca ção Bá si ca no
Esta do do Ce a rá tem alto al can ce so ci al e, con tan do
com o apo io ins ti tu ci o nal do Bird, de ve rá re pre sen tar
um au men to sig ni fi ca ti vo na qua li da de do en si no da -
que le es ta do.

A fim de aten der às res tri ções apon ta das pela
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, jul ga mos con ve ni en -
te es ta be le cer que, pre li mi nar men te à for ma li za ção
dos ins tru men tos con tra tu a is, deve ser com pro va do o
cum pri men to das con di ci o na li da des men ci o na das no
Pa re cer da que la ins ti tu i ção.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do ple i to nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2001

Au to ri za o Esta do do Ce a rá a 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, 
no va lor equi va len te a US$90.000.000,00
(no ven ta mi lhões de dó la res dos Esta dos 
Uni dos da Amé ri ca), jun to ao Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to – BIRD, des ti na da a fi nan -
ci ar, par ci al men te, o Pro je to de Me lho ria
da Qu a li da de da Edu ca ção Bá si ca no
Esta do do Ce a rá.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do do Ce a rá au to ri za do, nos ter -

mos do art. 52, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral e da Re so -
lu ção do Se na do Fe de ral nº 78, de 1998 a 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
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para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no
va lor equi va len te a US$90.000.000,00 (no ven ta mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos no ca put
se rão des ti na dos ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to
de Me lho ria da Qu a li da de da Edu ca ção Bá si ca no
Esta do do Ce a rá.

Art. 2º É a União au to ri za da, nos ter mos da Re -
so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção
nº 17, de 1992, am bas do Se na do Fe de ral, a con ce -
der ga ran tia à ope ra ção de cré di to men ci o na da no ar -
ti go 1º.

Art. 3º Como con di ção pré via à con tra ta ção das
ope ra ções de cré di to de que tra ta esta Re so lu ção, de -
vem ser so lu ci o na das as se guin tes pen dên ci as:

I – for ma li za ção de con tra to de con tra ga ran tia
com a União;

II – com pro va ção de do ta ção or ça men tá ria re la -
ti va men te a 2001;

III – com pro va ção da adim plên cia do Esta do,
suas au tar qui as e em pre sas es ta ta is de pen den tes
para com a União e as en ti da des do Se tor Pú bli co Fe -
de ral, a teor do art. 4º da Lei Com ple men tar nº 101, de 
2000; e

IV – cer ti fi ca ção de cum pri men to das con di ções
pré vi as ao pri me i ro de sem bol so.

Art. 4º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no
art. 1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan -
ce i ras:

a) va lor pre ten di do: equi va len te a US$90.000.000,00
(no ven ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca);

b) mo da li da de do em prés ti mo: ces ta de mo e das;

c) pra zo: 180 (cen to e oi ten ta) me ses;

d) ca rên cia: 66 (ses sen ta e seis) me ses, a par tir
do de sem bol so;

e) amor ti za ção: 20 (vin te) par ce las se mes tra is,
igua is e con se cu ti vas no va lor de US$4.500.000,00
(qua tro mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca), ven cen do-se a pri me i ra em 15
de fe ve re i ro de 2006 e a úl ti ma, o mais tar dar, em 15
de agos to de 2015;

f) ju ros: exi gi dos se mes tral men te, em 15 de fe -
ve re i ro e 15 de agos to de cada ano, cal cu la dos com
base no cus to de cap ta ção do Ban co para em prés ti -
mos qua li fi ca dos apu ra dos du ran te os seis me ses an -
te ri o res aos res pec ti vos ven ci men tos, acres ci dos de
uma mar gem de 0,75% (se ten ta e cin co cen té si mos
por cen to);

g) co mis são à vis ta: 1% (um por cen to) sa ca -
dos da con ta do em prés ti mo após a as si na tu ra do
con tra to;

h) co mis são de com pro mis so: 0,75% a.a. (se -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano), so bre o
sal do não de sem bol sa do do em prés ti mo, en tran do
em vi gor ses sen ta dias após a as si na tu ra do con tra to, 
exi gi dos se mes tral men te nas mes mas da tas do pa -
ga men to dos ju ros.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2001. – Re la -
tor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ge ral do Melo, Re -
la tor – Pa u lo Har tung – José Alen car – Fre i tas Neto 
– Jor ge Bor nha u sen – José Co e lho – Ge ral do
Althoff – Tas so Ro sa do – Jo nas Pi nhe i ro – Ro ber -
to Sa tur ni no – Pa u lo Sou to – José Agri pi no – Wal -
deck Orne las.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELASECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú -
bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de
na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Se ção V
Da Ga ran tia e da Con tra ga ran tia

Art. 40. Os en tes po de rão con ce der ga ran tia em
ope ra ções de cré di to in ter nas ou ex ter nas, ob ser va -
dos o dis pos to nes te ar ti go, as nor mas do art. 32 e, no 
caso da União, tam bém os li mi tes e as con di ções es -
ta be le ci dos pelo Se na do Fe de ral.

§ 1º A ga ran tia es ta rá con di ci o na da ao ofe re ci -
men to de con tra ga ran tia, em va lor igual ou su pe ri or
ao da ga ran tia a ser con ce di da, e à adim plên cia da
en ti da de que a ple i te ar re la ti va men te a suas obri ga -
ções jun to ao ga ran ti dor e às en ti da des por este con -
tro la das, ob ser va do o se guin te:

I – não será exi gi da con tra ga ran tia de ór gãos e
en ti da des do pró prio ente;

II – a con tra ga ran tia exi gi da pela União a Esta do 
ou Mu ni cí pio, ou pe los Esta dos aos Mu ni cí pi os, po de -
rá con sis tir na vin cu la ção de re ce i tas tri bu tá ri as di re -
ta men te ar re ca da das e pro ve ni en tes de trans fe rên ci -
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as cons ti tu ci o na is, com ou tor ga de po de res ao ga ran -
ti dor para retê-las e em pre gar o res pec ti vo va lor na li -
qui da ção da dí vi da ven ci da.

§ 2º No caso de ope ra ção de cré di to jun to a or -
ga nis mo fi nan ce i ro in ter na ci o nal, ou a ins ti tu i ção
fe de ral de cré di to e fo men to para o re pas se de re -
cur sos ex ter nos, a União só pres ta rá ga ran tia a
ente que aten da, além do dis pos to no § 1º, as exi -
gên ci as le ga is para o re ce bi men to de trans fe rên ci as
vo lun tá ri as.

§ 3º (VETADO)
§ 4º (VETADO)
§ 5º é nula a ga ran tia con ce di da aci ma dos li mi -

tes fi xa dos pelo Se na do Fe de ral.

§ 6º é ve da do às en ti da des da ad mi nis tra ção in -
di re ta, in clu si ve suas em pre sas con tro la das e sub si -
diá ri as, con ce der ga ran tia, ain da que com re cur sos
de fun dos.

§ 7º O dis pos to no § 6º não se apli ca à con ces -
são de ga ran tia por:

I – em pre sa con tro la da a sub si diá ria ou con tro -
la da sua, nem à pres ta ção de con tra ga ran tia nas
mes mas con di ções;

II – ins ti tu i ção fi nan ce i ra a em pre sa na ci o nal,
nos ter mos da lei.

§ 8º Exce tua-se do dis pos to nes te ar ti go a ga -
ran tia pres ta da:

I – por ins ti tu i ções fi nan ce i ras es ta ta is, que se
sub me te rão às nor mas apli cá ve is às ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras pri va das, de acor do com a le gis la ção per ti -
nen te;

II – pela União, na for ma de lei fe de ral, a em pre -
sas de na tu re za fi nan ce i ra por ela con tro la das, di re ta
e in di re ta men te, quan to às ope ra ções de se gu ro de
cré di to à ex por ta ção.

§ 9º Qu an do hon ra rem dí vi da de ou tro ente, em
ra zão de ga ran tia pres ta da, a União e os Esta dos po -
de rão con di ci o nar as trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is
ao res sar ci men to da que le pa ga men to.

§ 10. O ente da Fe de ra ção cuja dí vi da ti ver sido
hon ra da pela União ou por Esta do, em de cor rên cia de 
ga ran tia pres ta da em ope ra ção de cré di to, terá sus -
pen so o aces so a no vos cré di tos ou fi nan ci a men tos
até a to tal li qui da ção da men ci o na da dí vi da.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.312,
DE 15 DE FEVEREIRO DE 1974

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a dar a
ga ran tia do Te sou ro Na ci o nal a ope ra -
ções de cré di tos ob ti dos no ex te ri or, bem 
como, a con tra tar cré di tos em mo e da es -
tran ge i ra, nos li mi tes que es pe ci fi ca,
con so li da in te i ra men te a le gis la ção em
vi gor so bre a ma té ria, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

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) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que foi en ca mi nha do à
pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos con clu in do pela apre sen ta ção do Pro je to de
Re so lu ção nº 14, de 2001 (MSF 258/2000), que au to -
ri za o Esta do do Ce a rá a 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, no va lor equi va len te a no ven ta mi lhões de dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, jun to ao Ban co 
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
– BIRD, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro je to
de Me lho ria da Qu a li da de da Edu ca ção no Esta do do
Ce a rá.

A pro po si ção 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, f, do Re gi men to Inter no, do Se na do Fe -
de ral.

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 197, DE 2001

Nos ter mos do art. 160 com bi na do com o art. 169,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro
que a Hora do Expe di en te do dia 23 de maio do cor -
ren te ano, seja des ti na da à co me mo ra ção do bi cen te -
ná rio de nas ci men to do Sr. Ho nó rio Her me to Car ne i ro 
Leão, Mar quês do Pa ra ná.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2001. – Se na -
do res Lú cio Alcân ta ra – Ro meu Tuma – Wal deck
Orne las – Fran ce li no Pe re i ra – Fer nan do Ma tu sa -
lém – Ge ral do Cân di do.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 do art. 255,
in ci so I, alí nea b, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 198, DE 2001

Nos ter mos do art. 255, II, c, 12, com bi na do com 
o art. 100, IV, do Re gi men to Inter no, re que i ro que so -
bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 320, de 1999, e Pro -
je to de Lei do Se na do nº 149, de 1999, que tra mi tam
apen sa dos, que além da Co mis são de Edu ca ção,
cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da, tam bém,
a Co mis são de Assun tos So ci a is.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2001. – Se na -
do ra Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De ter -
mi no a pu bli ca ção do re que ri men to lido, que, opor tu -
na men te, será in clu í do na Ordem do Dia, nos ter -
mos do art. 255 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen -
das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de 2000 (nº
1.790/99, na Casa de ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci -
o nal das APAE – Asso ci a ções de Pais e Ami gos dos
Excep ci o na is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do o
pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi -
men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre vis -
to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 193, de 2000 – Com ple men tar, de
ini ci a ti va da Co mis são Tem po rá ria da Ama zô nia, que
al te ra a le gis la ção do im pos to dos Esta dos e do Dis tri -
to Fe de ral so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de
mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu -
ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão ) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Ofí cio nE S/10, de 2001 (nº 235/2001,
na ori gem), de 10 do cor ren te, do Ban co do Bra sil,
en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 20, § 4º, da Lei
nº 7.827, de 1989, as De mons tra ções Con tá be is de
31 de de zem bro de 2000, de vi da men te au di ta das, do

Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen -
tro-Oes te (FCO).

A ma té ria vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
re que i ro a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção
ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te.

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 a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, de acor do com o Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, 
na for ma do Re gi men to Inter no.

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

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pa u lo
Har tung, que dis põe de vin te mi nu tos para fa zer o seu 
pro nun ci a men to.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, o pro je to da nova Lei das So ci e da -
des Anô ni mas, apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta -
dos no úl ti mo dia 28 de mar ço, che ga ao Se na do Fe -
de ral sob uma ver da de i ra sa ra i va da de crí ti cas no que 
diz res pe i to aos di re i tos dos aci o nis tas mi no ri tá ri os.

Tra ta-se de ma ni fes ta ções fe i tas na mí dia que
in ter pre tam o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra como ta lha do
para ser vir aos in te res ses dos gru pos con tro la do res,
cri an do todo tipo de di fi cul da des para a so bre vi vên cia 
ou o sur gi men to de no vos pe que nos in ves ti do res no
mer ca do aci o ná rio.

Tais crí ti cas exi gi ram que eu efe tu as se uma am -
pla re fle xão so bre o as sun to, uma vez que te nho me
ma ni fes ta do nes ta Casa fa vo ra vel men te à ne ces si da -
de de apro var mos a ma té ria, do tan do, as sim, o País,
o mais ra pi da men te pos sí vel, de uma le gis la ção ca -
paz de mo der ni zar e dar trans pa rên cia ao se tor. Di an -
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te dos ar gu men tos em dis cus são, cre io que te mos
con di ções de pro du zir um tra ba lho, aqui no Se na do,
que cor ri ja even tu a is dis tor ções co me ti das no úl ti mo
Subs ti tu ti vo apre sen ta do e apro va do na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Entre os crí ti cos do Pro je to está o Ju ris ta Mo des -
to Car va lho sa, que, em con tun den te ar ti go pu bli ca do
no dia 3 de abril, no jor nal O Esta do de S. Pa u lo, com -
pa rou a nova Lei das So ci e da des Anô ni mas à cam pa -
nha abo li ci o nis ta que cul mi nou com a Lei Áu rea. Des -
ta quei al guns tre chos do tex to re pro du zi do pelo jor nal:

Essa lei, que de ve ria ser a re den ção
dos mi no ri tá ri os, lem bra mu i to a cam pa nha
abo li ci o nis ta dos anos 70 e 80 do sé cu lo XIX,
que di vi diu o País en tre os abo li ci o nis tas e
os con ser va do res, um lado achan do que o
pro gres so do País de pen dia da li ber ta ção
dos es cra vos e, o ou tro, da ma nu ten ção do
re gi me de ser vi dão...

A cam pa nha abo li ci o nis ta evo lu iu len -
ta men te e foi avan çan do com leis in ter me -
diá ri as de li ber ta ção, para, fi nal men te, con -
du zir à Lei Áu rea. No caso da pro te ção aos
mi no ri tá ri os, que cons ti tu iu a ban de i ra e a
ra zão da pre sen te re for ma da lei so ci e tá ria,
ve ri fi ca-se a mes ma len ti dão... 

É a Lei do Se xa ge ná rio, pro mul ga da
por Dom Pe dro II. Ao com ple tar 60 anos, o
es cra vo era li ber to. O mes mo ocor re com os 
po bres mi no ri tá ri os e pre fe ren ci a lis tas. Du -
ran te os pró xi mos cin co anos, fi ca rão ain da
sob a tu te la dos con tro la do res, que in di ca -
rão o re pre sen tan te dos mes mos no Con se -
lho de Admi nis tra ção das Com pa nhi as...“

Ou seja, os con tro la do res, pelo pro je to apro va -
do na Câ ma ra, con ti nu a rão in di can do o re pre sen -
tan te dos mi no ri tá ri os no Con se lho de Admi nis tra -
ção das Com pa nhi as du ran te os pró xi mos 5 anos, a
par tir da data de pro mul ga ção des sa lei, se apro va -
da aqui no Se na do.

Con ti nua o tex to do ilus tre ju ris ta:

Nada mais ca ri ca to e pa ra do xal. Mas,
tam bém, o novo di plo ma so ci e tá rio lem bra a 
Lei do Ven tre Li vre. Ape nas nas em pre sas
nas ci tu ras, os pre fe ren ci a lis tas e os or di na -
ris tas se rão em igual nú me ro. Nas de ma is
com pa nhi as, que nas ce ram an te ri or men te à 
lei ora vo ta da, con ti nua o mes mo re gi me de
con tro le de com pa nhia com me nos de 17%
das ações emi ti das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ju ris ta
ava lia tam bém que a pro pos ta apro va da nada mais
faz do que con fir mar a con di ção de aci o nis ta de se -
gun da clas se dos mi no ri tá ri os, que vem des de quan -
do o Go ver no re vo gou o di re i to de re ce be ram 100%
do va lor da ven da das ações de con tro le para que
eles não ser vis sem de obs tá cu lo ao Pro gra ma Na ci o -
nal de De ses ta ti za ção, par ti cu lar men te à pri va ti za ção 
do Sis te ma Te le brás.

Mo des to Car va lho sa re co nhe ce que ”a lei vo ta -
da res ta u ra esse di re i to, po rém, com aba ti men to: os
mi no ri tá ri os re ce be rão ape nas 80% do va lor pago
aos con tro la do res“. Ou seja, de vol ve-se uma prer ro -
ga ti va ti ra da dos mi no ri tá ri os du ran te as pri va ti za -
ções, ” mas com de sá gio, sem qual quer jus ti fi ca ti va
mo ral, ju rí di ca ou eco nô mi ca para tan to“. 

Com bas tan te ve e mên cia, Car va lho sa ata ca o
dis po si ti vo que fa cul ta ao con tro la dor o di re i to de
apro var, numa lis ta trí pli ce, o mem bro do Con se lho
Fis cal que re pre sen ta rá os mi no ri tá ri os. ”O ter ce i ro
con se lhe i ro ele i to de ve rá re ce ber a apro va ção do
con tro la dor, o que cons ti tui, na prá ti ca, uma far sa, na
me di da em que ele será o fis ca li za do“. O Con se lho
Fis cal exis te jus ta men te para fis ca li zar o gru po que
con tro la a em pre sa de ca pi tal aber to. 

Há res tri ções ain da ao pro je to quan to aos cri té -
ri os de re mu ne ra ção dos di vi den dos e de fe cha men to 
das com pa nhi as que cer ce i am os di re i tos dos mi no ri -
tá ri os sem pre em fa vor dos con tro la do res.

No pri me i ro caso, o Pre si den te da Asso ci a ção
Na ci o nal dos Inves ti do res do Mer ca do de Ca pi ta is
(Ani mec), Wal dir Cor rea, ad ver te: ”o pro je to es ta be le -
cia que o pre ço a ser pago de ve ria ser o va lor eco nô -
mi co. Na úl ti ma hora, in clu í ram seis pos si bi li da des de
cál cu lo, o que dá mar gem ao aci o nis ta ma jo ri tá rio
es co lher o que me lhor lhe con vi er“. No ou tro caso,
vá ri os mé to dos de ava li a ção da em pre sa se rão ao
mes mo tem po apli cá ve is, re sul tan do numa ver da de i -
ra con fu são cada fe cha men to de ca pi tal.

Já ha via des ta ca do des ta tri bu na que as no vas
fun ções atri bu í das à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os 
re pre sen tam um sig ni fi ca ti vo avan ço, já que a en ti da -
de ga nha rá au to no mia para fis ca li zar e re gu la men tar
o mer ca do de ações.

Ago ra, cons ta to ma ni fes ta ções no mes mo sen ti -
do que vêem a en ti da de como o ca mi nho para cor ri gir 
even tu a is vá cu os ju rí di cos que a lei pode de i xar quan -
do con clu í da sua vo ta ção pelo Con gres so Na ci o nal.
Do subs ti tu ti vo que vem da Câ ma ra dos De pu ta dos,
tal vez o pon to mais im por tan te e re le van te seja o for -
ta le ci men to da CVM, a idéia de trans for má-la em uma 
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agên cia, com au to no mia fi nan ce i ra, para que pos sa
atu ar não só fis ca li zan do o mer ca do de ca pi ta is, dan -
do-lhe trans pa rên cia, mas, ao mes mo tem po, re gu -
lan do-o na qui lo que a lei de i xar vá cu os.

O ad mi nis tra dor Step hen Ka nitz bus ca ex pli ca -
ções num pro ces so cul tu ral para abor dar, em ar ti go
pu bli ca do na úl ti ma edi ção da re vis ta Veja, as ra zões
do atra so das nos sas em pre sas em re la ção ao mer -
ca do aci o ná rio. Tra ta-se de um belo ar ti go so bre o as -
sun to.

Cita, en tão, pelo me nos seis ra zões para ex pli -
car que o ob je ti vo do em pre sá rio bra si le i ro é ma xi mi -
zar o con tro le aci o ná rio em de tri men to do lu cro – tra -
ta-se de uma in te res san te fra se que ex traí do ar ti go.
Das ra zões men ci o na das, des ta quei três para que
pos sa mos re fle tir so bre o as sun to.

A pri me i ra: ”nos sos em pre sá ri os pre fe rem abrir
mão do cres ci men to a per der o con tro le aci o ná rio,
cres cen do ra pi da men te. Fu sões e in cor po ra ções
para com pe tir glo bal men te, nem pen sar“.

Ou tra ci ta ção: ”em pre sas ame ri ca nas com fun -
ci o ná ri os aci o nis tas não têm ca i xa dois nem so ne ga -
ção. To dos são fis ca is de si mes mos, para a ale gria da 
Re ce i ta Fe de ral“.

E a ter ce i ra ra zão: ”nos sos em pre sá ri os pre fe -
rem vi ver en di vi da dos a com par ti lhar a em pre sa com
pe que nos aci o nis tas, ge ran do, as sim, nos sas cons -
tan tes cri ses da dí vi da“. O que pro vo ca o en di vi da -
men to das nos sas em pre sas, se jam elas de ser vi ços
ou in dús tri as. 

Um dado ilus tra ti vo de quan to es ta mos lon ge de 
um mer ca do de ca pi ta is for te, no qual o apor te de re -
cur sos seja ga ran ti do tam bém pela va lo ri za ção do in -
ves ti dor mi no ri tá rio, é o nú me ro re du zi do de em pre -
sas bra si le i ras com re gis tro na Bol sa, ape nas 564,
en quan to até mes mo a Índia, que tem pro ble mas eco -
nô mi cos e so ci a is mais gra ves que os nos sos, man -
tém seis mil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pode-se
en ri que cer este de ba te tam bém com a pro pos ta apre -
sen ta da pelo Pre si den te do Ban co de Bos ton, o bra si -
le i ro Hen ri que Me i rel les, numa lú ci da en tre vis ta à re -
vis ta Veja do dia 7 de mar ço. Ele acon se lha que o
País crie leis trans pa ren tes para atra ir in ves ti do res
mi no ri tá ri os, se jam eles na ci o na is ou es tran ge i ros.
Pro põe, tam bém, que as com pa nhi as aber tas de vam
re ce ber tra ta men to di fe ren ci a do da le gis la ção tri bu tá -
ria, lem bran do que em pre sas que man têm o seu ca pi -
tal aber to são trans pa ren tes para o Fis co.

Já dis se aqui em ou tros pro nun ci a men tos e vol -
to a fri sar que, se apro var mos a nova Lei das So ci e da -

des Anô ni mas, a re for ma tri bu tá ria e a re gu la men ta -
ção do art. 192 da Cons ti tu i ção, que tra ta do sis te ma
fi nan ce i ro na ci o nal, es ta re mos se gu ra men te dan do
um im por tan te pas so para con so li dar um mo de lo de
de sen vol vi men to auto-sus ten ta do para o nos so País.

Tra ba lha mos mu i to na que las re for mas di tas ma -
cro e co nô mi cas. Ago ra, pre ci sa mos avan çar bas tan te
nas re for mas mi cro e co nô mi cas, para di mi nu ir a in ci -
dên cia de im pos tos em cas ca ta na ca de ia pro du ti va
bra si le i ra, de so ne ran do a pro du ção e re du zin do o
cus to de ca pi tal em nos so País, um dos mais al tos do
mun do. Não há como pro du zir, em nos so País, com
qua li da de, pre ço ade qua do e com pe ti ti vo para o res to 
do mun do se não te mos ca pa ci da de de fi nan ci ar os
bens, pro du tos e ser vi ços a se rem con su mi dos nos
di ver sos mer ca dos.

Por tudo o que foi dito so bre a ma té ria, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res – a Lei das So ci e da des
Anô ni mas –, en ten do que o Se na do Fe de ral está di -
an te de um di le ma, so bre o qual te mos que re fle tir: ou
ra ti fi ca mos o subs ti tu ti vo apro va do na Câ ma ra dos
De pu ta dos, re fe ren dan do as in jus ti ças que pos sam
vir a ser co me ti das con tra os mi no ri tá ri os, ou nos de -
bru ça mos de ti da men te so bre ele para oti mi zá-lo, de
modo a cor ri gir es sas dis tor ções e am pli ar os di re i tos
do pe que no in ves ti dor.

Gos ta ria, ain da, de fa zer uma ob ser va ção: exis -
te o re ce io – pen so que das for ças si tu a das na base
do Go ver no – de que o pro je to seja al te ra do no Se na -
do e te nha que vol tar à Câ ma ra, onde o for te lobby
dos gru pos con tro la do res das em pre sas de ca pi tal
aber to, das em pre sas que têm ações em bol sas de
va lo res, po de ria pa ra li sar a sua tra mi ta ção e im pe dir
a con so li da ção dos pe que nos avan ços do subs ti tu ti vo 
que che gou ao Se na do há pou cos dias e que on tem
foi des pa cha do para as Co mis sões de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e Assun tos Eco nô mi cos. Ou seja, 
há o te mor de que essa lei seja en ga ve ta da, com o in -
tu i to da obs tru ção, da pres são ou em ra zão do en ten -
di men to atra sa do do que sig ni fi ca a mo der ni za ção do
mer ca do de ca pi ta is em nos so País, mu i tas ve zes
con fun di da com a des na ci o na li za ção das nos sas em -
pre sas, ar gu men tos que ouvi e li, quan do essa ma té -
ria tra mi ta va na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Esse é um di le ma que te mos de re sol ver. De mi -
nha par te, re co nhe ço que não se ria pru den te apro var
a nova lei das so ci e da des anô ni mas de for ma aço da -
da. Na ver da de, essa é uma lei que de ve ria ter pas sa -
do por um pro ces so de mo der ni za ção e atu a li za ção
há mu i tos anos. Pen so que o aço da men to pode ser
ini mi go da qua li da de le gis la ti va, da pro du ção le gis la ti -
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va que re dun de numa lei mo der na que con tem ple os
an se i os do mer ca do e dê po der efe ti vo aos mi no ri tá ri -
os nas em pre sas de ca pi tal aber to, nas em pre sas
que têm ações nas bol sas de va lo res.

Mais do que nun ca, Sr. Pre si den te, deve va ler,
nes te mo men to, o pre ce i to de ser esta a Casa re vi so -
ra do Con gres so Na ci o nal. Por isso, de fen do o aper fe -
i ço a men to des se pro je to.

Qu e ro até di ri gir a mi nha pa la vra aos fu tu ros Re -
la to res que se rão in di ca dos na CJC e na CAE. Con -
cla mo tam bém os co le gas Se na do res a dis cu tir am -
pla men te o pro je to. Cito o tra ba lho de ex ce len te qua li -
da de do De pu ta do Emer son Ka paz – es tou até re a -
pre sen tan do o seu subs ti tu ti vo para dis cus são nes ta
Casa – e o do De pu ta do Anto nio Kan dir, que so fre
mu i tas crí ti cas, mas con tem pla al guns avan ços mu i to
im por tan tes, como a mo der ni za ção da CVM.

O pro je to apre sen ta avan ços, mas, na mi nha
opi nião, pre ci sa ser aper fe i ço a do, para tor nar o mer -
ca do aci o ná rio mais jus to, pro du ti vo e um im por tan te
ins tru men to da di mi nu i ção do cus to de ca pi tal, do
cus to de fi nan ci a men to, pos si bi li tan do a mo der ni za -
ção da pro du ção em nos so País, o au men to da qua li -
da de e da com pe ti ti vi da de de nos sos pro du tos.

Era essa a con tri bu i ção que que ria dar. Espe ro
que o Se na do pos sa aco lher, com res pe i to, o tra ba lho 
que foi fe i to na Câ ma ra e, apro fun dan do o de ba te,
aper fe i ço ar o pro je to.

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 Mo re i ra Men des, por 20 mi -
nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na
nes ta tar de para re gis trar e, ao mes mo tem po, pres tar 
con tas da vi a gem ofi ci al que fiz, na se ma na pas sa da,
en tre os dias 8 e 15 do cor ren te mês, à Áfri ca do Sul.

Esti ve lá, a con vi te da Con fe de ra ção Na ci o nal
do Tu ris mo, para par ti ci par, como re pre sen tan te do
Se na do Fe de ral, da V Con ven ção Inter na ci o nal da -
que la en ti da de, que se re a li zou na ci da de de Jo ha nes -
bur go.

Mas a vi si ta não se cin giu ape nas a essa ci da de. 
Esti ve, no iní cio da vi a gem, na Ci da de do Cabo, onde, 
além de cons ta tar a sua be le za, pude ve ri fi car que um 
país que es te ve à be i ra de uma guer ra ci vil con se -
guiu, gra ças ao des cor ti no, à in te li gên cia e à li de ran -
ça des te gran de ho mem que é Nel son Man de la, su -
pe rar to dos os seus pro ble mas. Pelo que pude ob ser -

var pes so al men te, é um país cujo pas sa do tão pe no -
so, tão odi o so, que foi o apart he id, qua se não de i xou
mar cas. É um país que me sur pre en deu, em que a
con vi vên cia en tre o bran co e o ne gro – ab so lu ta ma i o -
ria – é tran qüi la e pa cí fi ca, um exem plo para o mun do
do con ví vio en tre ra ças.

Na Ci da de do Cabo, tive a opor tu ni da de tam -
bém de vi si tar o Cabo da Boa Espe ran ça e ali lem brar, 
até com cer ta emo ção, um pou co da his tó ria que tem
algo a ver com nós, bra si le i ros, por que foi exa ta men te 
em de cor rên cia do des co bri men to do ca mi nho das
Índi as pe los por tu gue ses que, em uma das ex pe di -
ções, aca bou-se des co brin do o Bra sil. Ante ri or men te
co nhe ci do como o Cabo das Tor men tas, de po is de
des bra va do por por tu gue ses no fi nal do sé cu lo XIX
aca bou fi can do co nhe ci do como o Cabo da Boa
Espe ran ça. Re al men te, ele trou xe a boa es pe ran ça,
que foi o des co bri men to do ca mi nho das Índi as.

Ain da na Ci da de do Cabo, tive ou tra ex pe riên cia 
mu i to gra ti fi can te: pude co nhe cer o Par la men to
sul-afri ca no e en ten der seu me ca nis mo de fun ci o na -
men to. Ape sar de ser um pou co di fe ren te do nos so,
no fun do aca ba sen do pra ti ca men te a mes ma co i sa.
Lá há ape nas uma câ ma ra – no Bra sil, te mos a Câ -
ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral – e um con -
se lho, que aca ba cor res pon den do ao Se na do.

Par ti ci pa mos da Con ven ção na ci da de de Jo ha -
nes bur go, onde tive a opor tu ni da de de mais uma vez
cons ta tar a li de ran ça de Mi chel Tu mas Ness, o Pre si -
den te da Fe de ra ção Na ci o nal do Tu ris mo. Esse ho -
mem, com mu i ta de ter mi na ção e von ta de, ape sar de
to das as di fi cul da des, tem con se gui do le var em fren te 
essa ques tão do tu ris mo no Bra sil. Aqui, la men ta vel -
men te, como in dús tria, como fon te de de sen vol vi -
men to eco nô mi co, o tu ris mo não tem sido ex plo ra do
con ve ni en te men te pelo Go ver no bra si le i ro, sal vo al -
gu mas si tu a ções iso la das de al guns Esta dos bra si -
le i ros. 

A Áfri ca do Sul, por exem plo, um país que está
mu i to lon ge de ter as be le zas na tu ra is que te mos
aqui, ain da as sim con se gue avan çar mu i to mais e
com mu i to mais pro fis si o na lis mo nes sa ques tão do
tu ris mo. 

Vol tan do à con ven ção, essa re a li zou-se na ci da -
de de Jo ha nes bur go, pre si di da por Mi chel Tu mas
Ness, e lá tive a opor tu ni da de de fa zer uma pa les tra
so bre a le gis la ção bra si le i ra, so bre como es tão atu al -
men te to dos os pro je tos que tra mi tam nas duas Ca -
sas do nos so Con gres so re la ti va men te à ques tão do
tu ris mo. Tive que in for má-los que, la men ta vel men te,
mu i tos dos pro je tos de gran de in te res se do se tor con -
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ti nu am ador me ci dos nos es ca ni nhos e nas ga ve tas
des sas duas Ca sas. De mons tran do, mais uma vez,
que efe ti va men te não há gran de in te res se em se de -
sen vol ver essa gran de in dús tria sem cha mi né, a in -
dús tria que não po lui, a in dús tria que gera em pre go e
ren da com uma ra pi dez es pan to sa, mu i to mais do
que gran des in dús tri as au to mo bi lís ti cas ou me ta lúr -
gi cas. 

Enfim, re a li zou-se lá a con ven ção. Cum pri o
meu pa pel fa lan do so bre a le gis la ção bra si le i ra e os
pro je tos que aqui tra mi tam. A con ven ção pro lon -
gou-se, fi nal men te, até a ci da de de Pre tó ria, ca pi tal
da Áfri ca do Sul, onde tive opor tu ni da de de man ter
con ta to com a nos sa re pre sen ta ção di plo má ti ca na -
que le país. Tive a hon ra de ser re ce bi do pelo Mi nis tro
Pa u lo Fer nan do Te les Ri be i ro e pelo Se cre tá rio João
Ge né sio de Alme i da, e, na Ci da de do Cabo, fui re cep -
ci o na do pela Vice-Côn sul Su la mi ta Sma le te Gla zer,
que me acom pa nhou por toda a ci da de, in clu si ve na
vi si ta que fiz ao par la men to.

De sor te que que ro apro ve i tar este dia para de i -
xar re gis tra do esse fato e daí re ti rar uma re fle xão,
cha man do a aten ção das au to ri da des bra si le i ras: é
pre ci so acre di tar no tu ris mo e de sen vol ver pro gra mas 
es pe cí fi cos que pos sam fa ci li tar o cré di to. Tive opor -
tu ni da de in clu si ve de com pa rar li nhas de fi nan ci a -
men to de cré di to que te mos aqui no Bra sil, vol ta das
para o tu ris mo ou para a cri a ção da in fra-es tru tu ra do
tu ris mo, com al gu ma co i sa que se faz se me lhan te na
Áfri ca do Sul. Lá, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, por exem plo, o go ver no in ves te re cur sos pú bli cos
ma ci ça men te nos fi nan ci a men tos de gran des ho téis,
pra ti ca men te a fun do per di do, para in cen ti var a in dús -
tria. Aqui no Bra sil, bate-se às por tas do BNDES e
não se en con tra gua ri da. O BNDES fi nan cia gran des
em pre sas es tran ge i ras – isso é do co nhe ci men to pú -
bli co –, como as que par ti ci pa ram da pri va ti za ção das
te le co mu ni ca ções e, ago ra, as do se tor elé tri co, tudo
com ca pi tal nos so, en quan to que os bra si le i ros que
pre ci sam de re cur sos têm as por tas fe cha das. Que
isso sir va de re fle xão acer ca de mu dan ças na nos sa
po lí ti ca de tu ris mo. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me
V. Exª um apar te? 

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
o apar te do Se na dor Ro meu Tuma. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Mo -
re i ra Men des, V. Exª é um dos que mais de fen dem o
tu ris mo, a ne ces si da de de in ves ti men tos no se tor.
Go ver nan tes de al guns Esta dos, com uma vi são de
fu tu ro, têm in ves ti do no tu ris mo e na in fra-es tru tu ra a

que V. Exª tão bem se re fe re. Essa ex pe riên cia in ter -
na ci o nal de V. Exª pos si bi li ta essa crí ti ca im por tan tís -
si ma para o País. Até o nos so ba lan ço de pa ga men -
tos se be ne fi ci a ria se con se guís se mos atra ir o tu ris -
mo in ter na ci o nal para vá ri as ci da des bra si le i ras. Te -
mos mu i tos pon tos na tu ra is e cons tru í dos pelo ho -
mem que po de ri am, sem dú vi da ne nhu ma, atra ir os
es tran ge i ros. Há um de se qui lí brio. O bra si le i ro gas ta
mu i to mais quan do vi a ja para o ex te ri or do que o es -
tran ge i ro gas ta em solo bra si le i ro. Acre di to que V. Exª 
terá su ces so na cri a ção da Sub co mis são de Tu ris mo
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, onde po de re -
mos, sem dú vi da ne nhu ma, ana li sar como o Se na do
po de rá co la bo rar nes se sen ti do. Lem bro-me da an -
gús tia do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra – nos so co le ga
aqui do Se na do –, no de po i men to de on tem, quan do
co lo cou que até há pou co não ha via in te res se em in -
ves ti men tos na área do tu ris mo, mas que hoje há pro -
je tos im por tan tes para o de sen vol vi men to des sa área 
nas Re giões Nor te e Nor des te do País. Cum pri men to
V. Exª, de se jan do que con ti nue nes sa cru za da em
de fe sa do de sen vol vi men to e da bus ca de um tu ris mo 
me lhor or ga ni za do, com in fra-es tru tu ra, e a pos si bi li -
da de de o Bra sil ga nhar di vi sa nes sa em pre i ta da.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª. Cer ta men te vou con ti nu ar
nes sa luta, mas que ro fazê-lo ten do V. Exª ao meu lado. 
Tam bém te nho acom pa nha do o tra ba lho de V. Exª com 
re la ção a essa ques tão. V. Exª é um dos pou quís si -
mos Par la men ta res que se in te res sam por esse tema. 
Ha ve re mos de con se guir apro var, na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, a Sub co mis são per ma nen te
vol ta da para o tu ris mo, da qual, cer ta men te, V. Exª irá
par ti ci par.

Qu an do o emi nen te Se na dor se re fe re aos Esta -
dos que es tão dan do o exem plo, que ro aqui citá-los
no mi nal men te, to man do o cu i da do de não co me ter a
in jus ti ça de não ci tar ou tros que even tu al men te tam -
bém já es te jam ca mi nhan do nes se sen ti do. Mas a
Ba hia, San ta Ca ta ri na e o Ce a rá, re al men te, es tão
dan do um exem plo, so bre tu do a Ba hia.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – São Pa u lo
está fa zen do o tu ris mo de ne gó ci os.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – De ne -
gó ci os, que é uma ou tra ver ten te.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Mu i ta gen te
faz com pras e fica o sá ba do e o do min go, ou vão para
o Rio de Ja ne i ro, para ou tros Esta dos ou vol tam para
suas ter ras por não ter op ção. São Pa u lo está de sen -
vol ven do uma boa base do tu ris mo de ne gó cio. Pro -
gra mar para as es po sas al gu mas li nhas de tu ris mo e
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para os fins de se ma na, acho que é uma boa idéia, e
de ve rá, sem dú vi da ne nhu ma, me lho rar a ar re ca da -
ção nes sa área no Esta do de São Pa u lo, a exem plo
do que fa zem a Ba hia, San ta Ca ta ri na e tan tos ou tros
que V. Exª bem co nhe ce.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sem
dú vi da, o po ten ci al bra si le i ro em tu ris mo é uma co i sa
fan tás ti ca.

Para fi na li zar, que ro re la tar ra pi da men te que, no 
fi nal do con gres so, fi ze mos um pas se io a um com ple -
xo ho te le i ro, cha ma do Sun City, com vá ri os ho téis,
cas si nos, no meio da que la sa va na afri ca na, qua se
um de ser to. Fi ze mos um sa fá ri fo to grá fi co numa re -
ser va eco ló gi ca, na que les ji pões com ca pa ci da de
para umas 20 pes so as, cada uma de las pa gan do o
equi va len te a R$120, em cam po aber to. Pas sa mos
por pe que nas es tra das, ru di men ta res, e ti ve mos a
opor tu ni da de de ver ani ma is tí pi cos da Áfri ca: leões,
ele fan tes, gi ra fas.

Con to essa his tó ria ape nas para fa zer uma com -
pa ra ção. Fi quei ima gi nan do: meu Deus, como so mos
in com pe ten tes. Quem co nhe ce a Ama zô nia, como eu 
co nhe ço, com a ri que za e a di ver si da de lá exis ten tes,
não en ten de como o tu ris mo pode per ma ne cer inex -
plo ra do na que la re gião.

Encer ro ape nas di zen do que, na se ma na que
vem, cer ta men te vol ta rei a esta tri bu na para con ti nu ar 
a fa lar so bre tu ris mo. Qu e ro tra tar de as sun to aqui re -
la ci o na do com a BBTur, em pre sa vin cu la da ao Ban co
do Bra sil que tem sido al ta men te pre da tó ria para o tu -
ris mo, fa zen do uma con cor rên cia des le al com as pe -
que nas em pre sas. Este é um dos mo ti vos por que o
tu ris mo não avan ça no Bra sil: exa ta men te por que os
pe que nos vão per den do com pe ti ti vi da de com as
gran des em pre sas, como essa BBTur, que não tem
nada a ver com o tu ris mo. O Ban co do Bra sil está li ga -
do ao Sis te ma Fi nan ce i ro e não ti nha de es tar en vol vi -
do com tu ris mo. No en tan to, está ali a BBTur a fa zer
uma con cor rên cia des le al e pre da tó ria. Na se ma na
que vem, vol ta rei aqui para tra tar des se as sun to.

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

do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos por vin te mi -
nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do  DF. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ini ci al men te,
peço des cul pas por ocu par hoje esta tri bu na para tra -
tar de as sun to pes so al, par ti cu lar.

As 1.643 pá gi nas im pres sas que re ce be ram os
meus pro nun ci a men tos nes ta Casa se ri am, por si,

uma par te da res pos ta que dou a essa im pren sa
mal-in for ma da, ve nal e cor rup ta que, des de o iní cio
da mi nha car re i ra po lí ti ca, há 20 anos, tem mo vi do
con tu maz cam pa nha con tra a mi nha pes soa. Entre
ou tras co i sas, di zem que sou au sen te. No en tan to,
90% das vo ta ções que hou ve nes ta Casa, no ano
pas sa do, re gis tra ram a mi nha pre sen ça e o meu voto.

Na CAE, ape sar de todo cer ce a men to que sen ti
– a Pre si dên cia não me ofe re ceu ne nhum pro je to
para que eu des se pa re cer –, te nho cin co cas se tes
com re gis tro da mi nha atu a ção na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Por duas ve zes, a Di re to ra do Sin di sep me dis se 
que sou eu quem tem o ma i or nú me ro de pá gi nas na
Inter le gis en tre to dos os Se na do res; apre sen tei cer ca
de cin qüen ta pro je tos de lei. Mas há os men ti ro sos,
aque les que gos tam de ca lu ni ar, aque les que têm in -
ve ja de um Se na dor, pro fes sor po bre, que não gas tou
pra ti ca men te nada em suas três cam pa nhas, das
qua is duas fo ram vi to ri o sas. É ób vio que eles de vem
ter mes mo mu i ta in ve ja.

Di ri jo-me não aos gran des jor na lis tas que te mos 
no Bra sil, mas à ralé de jor na lis tas opor tu nis tas, ba ju -
la do res e go ver nis tas. Digo a eles, como  dis se on -
tem, que é pre ci so apren der mu i to para fa zer um ves -
ti bu lar para ser meu alu no, e eles sa bem dis so. De
modo que não é que eles não en ten dam o que eu
digo, por que não uso uma lin gua gem eso té ri ca, mas,
sim, exo té ri ca, que es ta ria ao al can ce de to das as
bur ri ces.

Então, con sig no aqui que um cer to jor nal des ta
Ca pi tal, que se diz mo vi do e re mo vi do, re fe i to e re es -
tru tu ra do em ba ses éti cas, an dou dis tor cen do fun da -
men tal men te de cla ra ções mi nhas e re a li zan do uma
ta re fa de au xi li ar – não sei se gra tu i to ou re mu ne ra do
– da que las pes so as que têm in te res se na in ter rup ção 
do meu man da to ou na mi nha ex pul são do Par ti do
dos Tra ba lha do res.

Leio a car ta que en ca mi nhei ao De pu ta do José
Dir ceu, Pre si den te do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Com so fri men tos e de cep ções cres -
cen tes, pa de ci dos por mais de 20 anos de
mi li tân cia no Par ti do dos Tra ba lha do res, ve -
nho, pela pre sen te, de cla rar que ace i to a ex -
pul são que V. Sª e o pre si den te “de hon ra”
(sic) do PT fi ze ram re ca ir so bre mi nha mo -
des ta pes soa.

Esqua dri nhan do a me mó ria, con cluí que a in ter -
ven ção exe cu ta da pela se gun da vez no PT – DF, pela
cú pu la na ci o nal, por meio das de cla ra ções de Luís
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Iná cio em ma té ria do dia 12 do Cor re io Bra zi li en se –
e que teve por ob je ti vo co arc tar o pro ces so de li vre
es co lha dos can di da tos aos car gos ma jo ri tá ri os [des -
cul pem-me o co arc tar; vou man dar um di ci o ná rio
para eles jun ta men te com esta car ta] – evi den cia que
a di ta du ra pe le ga e in te lec tu a lói de que se ins ta u rou
no PT ven ceu ar ra sa do ra men te. “Aos ven ce do res as
ba ta tas”, re pi to, ma cha di a na men te.

Re co nhe ço que a cri se com ple ta do ca pi ta lis mo
des fo ca, con fun de e “co lo ca o mun do de ca be ça para
ba i xo”, na co nhe ci da e fe liz de ter mi na ção de Karl
Marx, aque le que foi ex pul so das es tan tes e da prá ti -
ca pe tis tas. A cri se do ca pi tal re ve la a na tu re za ocul ta, 
la ten te e real do sis te ma, como ocor re quan do o chão
la ma cen to e aco mo da do de um lago tran qüi lo e lím pi -
do é re vol vi do pela agi ta ção ex ter na. A lama sobe.

Má rio Co vas dis se que o “PSDB é, hoje, o an -
tiPSDB”. O PT, de se jan do ven cer ou ven cer [a la Col -
lor], se qui o so por se tor nar con fiá vel às “eli tes ban di -
das” (Ru bem Ri cu pe ro), con fiá vel aos cre do res in ter -
na ci o na is, aos la ti fun diá ri os, aos mi li ta res e aos ban -
que i ros ca bo clos so bre vi ven tes, pro e ri za dos, ado ta
no vas e ama re la das ban de i ras, pla gi a das do PSDB
ou já im pu nha das pelo PFL.

Apóia, por um lado, o sa lá rio mí se ro de
R$180,00 por mês, acin te aos tra ba lha do res da base
aos qua is o PT cu pu lis ta e eli ti za do ade re com pa i xão
tra i ço e i ra e acrí ti ca. Por ou tro lado, re ce be di nhe i ro
das em pre i te i ras, ven den do o si lên cio e a com pla cên -
cia para com os as sal tan tes do erá rio, com pro me ten -
do-se im pli ci ta men te com a não-apu ra ção das ma ra -
cu ta i as e tran qui bér ni as. O PT, in fe liz men te, le vou a
luta dos tra ba lha do res para os ta pe tes do Con gres so,
cam po em que sem pre ven cem os áca ros e o mofo. 

O PT é obri ga do a ado tar uma du pla e fal sa éti ca 
ao des co nhe cer as di fe ren ças en tre a mo ral do ca pi tal 
e a éti ca dos tra ba lha do res. A du a li da de que di vi de o
Par ti do é a de uma mo ra li da de eso té ri ca, in tra mu ros,
de uso in ter no e li mi ta do, e uma mo ral exo té ri ca, com
a qual se apre sen ta à im pren sa e que o obri ga a pe dir
CPIs e de fen der uma cer ta as sep sia ad mi nis tra ti va e
po lí ti ca, cada vez mais rala na prá ti ca. 

O Par ti do dos Tra ba lha do res, ao se ne o li be ra li -
zar, ado tou o en xu ga men to e a de ses tru tu ra ção: a
par tir de 1988 des man chou sua es tru tu ra de mo crá ti -
ca e are ja da, ba se a da em nú cle os, co mi tês e em li ga -
ção com os sin di ca tos – em brião dos so vi e tes de mo -
crá ti cos e da so ci a li za ção do exer cí cio do po der po lí ti -
co. A des pe ti za ção do Par ti do e o medo da pro xi mi da -
de com a CUT e o MST en fra que ce ram o mo vi men to
e a or ga ni za ção dos tra ba lha do res, no mo men to em

que to das as for ças da cri se e da dita mo der ni za ção
se aba ti am so bre a clas se es po li a da. 

Vá ri as ver sões men ti ro sas e que vi sam jus ti fi car 
a glo ba li za ção da es po li a ção – como a que afir ma a
pos si bi li da de de ”glo ba li za ção sem ex clu são“, tão
ver da de i ra quan to a exis tên cia de um fogo que não
que i ma ou de uma chu va que não mo lha – são ofi ci a li -
za das pela cú pu la. Entre as des cul pas co var des, des -
ta ca-se a de que os tra ba lha do res bra si le i ros me re -
cem o de sem pre go por que não con se gui ram se mo -
der ni zar, pôr-se à al tu ra das no vas tec no lo gi as. Cul -
mi nam com a ne ces si da de de en xu gar o cus to Bra sil
em nome do au men to da com pe ti ti vi da de e das ex -
por ta ções. Pre fe re-se ig no rar que es sas fo ram blo -
que a das pela po lí ti ca cam bi al de FHC que so bre va lo -
ri zou o real, tran can do as ex por ta ções e abrin do o
mer ca do in ter no para a onda de mer ca do ri as sub si -
di a das que ar ra sa ram os em pre gos e su ca te a ram o
par que in dus tri al na ci o nal.

Em vez de cri ti car a po lí ti ca do go ver no fe de ral,
o PT acrí ti co fre qüen ta va o Alvo ra da na fi gu ra do dó cil 
Cris to vam Bu ar que, que, até a úl ti ma hora, es pe rou o
apo io de FHC à sua re can di da tu ra a go ver na dor do
DF. Qu an do o dito PT da bol sa-es co la e dos va les
com pen sa tó ri os go ver na va o DF, pela pri me i ra vez na 
his tó ria po lí ti ca do Dis tri to Fe de ral, Lula de i xou de ser
o mais vo ta do na Ca pi tal, para amar gar um úl ti mo lu -
gar, me nos vo ta do do que Ciro Go mes.

Mi nha ex pul são do PT co me çou com as des go -
ver nan ças do ne o li be ral Cris to vam Bu ar que, con tra
as qua is pro tes tei em des gra ça. Sei que fui ex pul so
pelo que fiz e de fen di a fa vor dos tra ba lha do res, dos
apo sen ta dos e dos mar gi na li za dos, con tra os in te res -
ses ele i to re i ros de um par ti do que de se ja va tor nar-se
con fiá vel às clas ses e for ças bur gue sas per di das e
ain da bem pa gas.

Foi com or gu lho de quem tem a cons ciên cia do
de ver cum pri do que me apre sen tei como pré-can di -
da to ao sa cri fí cio de uma dis pu ta de si gual, po bre,
sem aces so à mí dia, luta que se tra va rá no cam po de
ba ta lha de sa cre di ta do pela der ro ta re cen te de Cris to -
vam Bu ar que e pela be ne vo lên cia de seu go ver no ne o -
li be ral, pre o cu pa do em tor nar-se con fiá vel e ali ar-se a 
FHC, ad ver sá rio de Lula. A esse par ti do me nor devo
mi nha ex pul são, que re ce bo de pé. 

Nes ta opor tu ni da de, de se jo tam bém agra de cer
a to dos os se na do res do Par ti do e a to das as pes so as 
que me vi e ram tra zer a sua com pre en são e a sua so li -
da ri e da de. No fi nal do pro ces so de ex pul são, re ce be -
mos on tem, na sede do Par ti do dos Tra ba lha do res, a
vi si ta do pre si den te José Dir ceu. Ele ofe re cia um pe -
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di do pú bli co de des cul pas por te rem re a li za do a mi -
nha ex clu são do par ti do. Eu lhe dis se que agra de cia
mu i to a sua gen ti le za, que agra de cia mu i to o seu ges -
to, mas que quem ha via pro vo ca do a mi nha ex clu são
fora o pre si den te de hon ra Iná cio Lula da Sil va e não
ele. De modo que, en tão, ele es ta ria pe din do des cul -
pas por um ter ce i ro, des cul pas que, as sim, se ri am
ina ce i tá ve is. 

Di an te do que ocor reu, a úni ca for ma de man ter
a mi nha dig ni da de se ria esta que ado tei: ace i tei a ex -
pul são.

Agra de ço tam bém, do PPB ao PSTU, to das as
por tas que se abri ram para mim, con vi dan do-me para 
par ti ci par des sas agre mi a ções. Eu, que es pe ra va ser
mais um dos sem-teto, en con trei tan tos te tos e tan tas
por tas aber tas para me aco mo dar! 

Agra de ço es pe ci al men te aos meus ami gos se -
na do res do Par ti do dos Tra ba lha do res, que me trou -
xe ram ma ni fes ta ções das mais co mo ven tes, das mais 
sin ce ras, trans pa ren tes e ca lo ro sas para que eu re -
vis se a mi nha ati tu de e per ma ne ces se so fren do no
Par ti do dos Tra ba lha do res. 

A mi nha cota de so fri men to se es go tou. Não te -
nho tem po para con tar aqui como se ini ci ou e como
cres ceu o pro ces so de mi nha ex pul são. Não fui ex pul -
so por uma gota d’água. Fui ex pul so por um lon go
pro ces so que cul mi nou há pou co tem po com um con -
vi te para que eu fos se ex pli car à exe cu ti va do par ti do
no Dis tri to Fe de ral por que ha via dito des ta tri bu na – e 
eu dis se duas ve zes, uma de las em res pos ta a apar te
do Se na dor Pe dro Si mon – que não ha via vo ta do no
Sr. Cris to vam Bu ar que para go ver na dor na sua re e le i -
ção para o Dis tri to Fe de ral. 

Expli quei tran qüi la men te o que pen so. Não sou
fiel a pes so as. Nun ca fui ge tu lis ta, nun ca fui jus ce li -
nis ta, nun ca fui sta li nis ta – gra ças a Deus – na mi nha
vida. Não te nho fi de li da de a pes so as. Nun ca fui lu lis -
ta. A mi nha fi de li da de, em pri me i ro lu gar, é a mim
mes mo, é à mi nha in te gri da de. É à mi nha co e rên cia
que te nho que ser fiel e, ob vi a men te, te nho que ser
fiel aos prin cí pi os, à mi nha ide o lo gia, aos meus va lo res 
e tam bém às de ter mi na ções, às nor mas par ti dá ri as.

Só um res quí cio, um ran ço sta li nis ta é que pode, 
com o cul to da per so na li da de, exi gir de al guém ser fiel 
a pes so as. Se eu ti ves se vo ta do em Cris to vam Bu ar -
que es ta ria com par ti lhan do com o ne o li be ra lis mo,
com o FMI, com a aber tu ra do Bra sil à in va são do ca -
pi tal es tran ge i ro e das mer ca do ri as, com a des tru i ção 
e com o su ca te a men to das opor tu ni da des de em pre -
go e do par que in dus tri al bra si le i ro, es ta ria, por tan to,

tra in do to dos os meus prin cí pi os, to das as mi nhas
idéi as.

Não foi à-toa que ele, de se jan do apro xi mar-se
cada vez mais e acon che gar-se ao Go ver no FHC, fe -
chou as por tas para mim. Ele que ia a mi nha casa três 
ve zes por se ma na. Eu que o acom pa nhei jun to com
qua tro ou tros co le gas des de o prin cí pio so fri do de
sua cam pa nha. Qu an do ele to mou pos se, a mim não
foi ofe re ci do nada, nem uma se cre ta ria de go ver no,
nem uma ad mi nis tra ção, nada, nada, nada. E du ran te
qua tro anos não con se gui se quer em pla car um car ri -
nho de pi po ca.

E para se apro xi mar tran qüi la men te e se acon -
che gar ao Go ver no de FHC, ob vi a men te ele ti nha de
fa zer isso. Para per se guir os sin di ca tos e os pro fes so -
res, ele ti nha de me afas tar; tor nei-me in de se já vel e
in cô mo do. É na tu ral, por tan to, que esse mo men to vi -
es se a ocor rer e eu me sen tis se no de ver mo ral de
aban do nar o Par ti do dos Tra ba lha do res, que su por tei
du ran te 20 anos, cada vez mais pe no sos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor La u ro Cam pos, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor La u ro Cam pos, o res pe i to e a ami za de que te nho
tido por V. Exª vêm des de os tem pos em que nos co -
nhe ce mos como co le gas pro fes so res de Eco no mia e
tam bém quan do ima gi na va que pu des se ter a vos sa
com pa nhia aqui como Se na dor, já no meu pri me i ro
man da to, em 1990. Por pou co V. Exª não es te ve co mi -
go como um dos pri me i ros Se na do res, logo no pri me -
i ro man da to. Mas V. Exª teve a gen ti le za de cer to dia,
quan do eu aqui ex pu nha o pro je to de lei do Pro gra ma
de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma, dis por-se a es cre ver
um ar ti go na Fo lha de S.Pa u lo fa vo rá vel à idéia e de
vir aqui in clu si ve as sis tir a meu pro nun ci a men to. É um 
ges to de que nun ca me es que ço. Mas fi quei mu i to fe -
liz quan do V. Exª tor nou-se um dos Pa res e mem bro
des sa Ban ca da, que, V. Exª re co nhe ce, tem tido um
pa pel fun da men tal e sem pre so li dá rio a V. Exª que, no 
Se na do Fe de ral, nos brin da e ao povo bra si le i ro e aos 
te les pec ta do res da TV Se na do com pro nun ci a men -
tos com os qua is sem pre es ta mos apren den do so bre
a his tó ria dos po vos, das idéi as e aná li ses de quem
re al men te é um es tu di o so da eco no mia e dos fe nô -
me nos po lí ti cos da his tó ria do mun do. V. Exª não ana -
li sa sim ples men te o que está no nos so dia-a-dia. Gra -
ças ao fato de V. Exª ser um es tu di o so dos ci clos de
ex pan são, de de pres são da eco no mia tan to no cen tro 
do ca pi ta lis mo como nas áre as pe ri fé ri cas, como as
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do Bra sil, sem pre nos traz uma nova luz. V. Exª sabe
por que for mu lei o pe di do, a mi nha von ta de de que V.
Exª per ma ne ça den tro do PT quan do es tá va mos re u -
ni dos on tem. Fico pen san do o que fa zer, se é o caso
de or ga ni zar mos uma ma ni fes ta ção para fazê-lo re -
fle tir me lhor so bre essa de ci são. Mas pen so que não
há como co me çar a fa zer isso se não an tes fa zen do
um ape lo ao pró prio Pre si den te de Hon ra, Luiz Iná cio
Lula da Sil va, que ain da não se co mu ni cou – que eu
sa i ba – com V. Exª. Faço, por tan to, um ape lo pú bli co
ao Lula para que ele fale, sim, a V. Exª a im por tân cia
de sua per ma nên cia no PT. Pode ser que Lula es te ja
pre o cu pa do em como fa zer isso, já que V. Exª de cla -
rou ter vo ta do no PSTU. Mas é pre ci so que o Lula
com pre en da as ra zões que o le va ram a to mar essa
ati tu de. Se V. Exª tem tido di ver gên ci as com o ex-Go -
ver na dor Cris to vam Bu ar que, sem pre as ex pres sa
como um pro fes sor, um com pa nhe i ro de Par ti do que
co lo ca suas idéi as de ma ne i ra di fe ren te, nun ca de
ma ne i ra ofen si va. O de ba te de V. Exª com ele foi um
apren di za do para todo o Par ti do. No que diz res pe i to
às ações de V. Exª, que ro agra de cer a ati tu de que
teve na se ma na pas sa da, quan do pedi aos com pa -
nhe i ros Se na do res para re fle tir so bre a de ci são que
es tou por to mar: se per ma ne ço pré-can di da to à Pre -
si dên cia, no Par ti do dos Tra ba lha do res,  se man te -
nho a can di da tu ra para que pos sa ha ver de ba tes e
pré via caso haja tam bém a ins cri ção de Lula ou ou -
tros. Inclu si ve, V. Exª trou xe à me mó ria um ar gu men -
to se me lhan te ao que Rose Ma rie Mu ra ro ex pôs há
pou cos dias, no Rio de Ja ne i ro, para me con ven cer a
per ma ne cer. Ela lem brou-se do li vro de Rosa Lu xem -
bur go: Par ti do de Mas sas ou Par ti do de Van guar da. E 
gra ças à su ges tão de V. Exª, fui bus car na bi bli o te ca a 
po lê mi ca en tre Rosa Lu xem bur go e Le nin. E se V.
Exª me per mi te, vou pro cu rar usar as pró pri as pa la -
vras que men ci o nou na re u nião para de fen der a mi -
nha per ma nên cia. 

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Pois não.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – E V. Exª 
dis so isso à Se na do ra He lo i sa He le na, aos Se na do -
res Tião Vi a na e José Edu ar do Du tra, en fim, aos que
es ta vam lá: ”Edu ar do, eu sem pre vo tei no Lula e lhe
digo que vou vo tar no Lula ou tra vez, que, em prin cí -
pio, é o meu can di da to à Pre si dên cia. Entre tan to,
acre di to que deve ha ver o de ba te e deve ha ver a pré -
via e, por tan to, que ro re co men dar que você per ma ne -
ça pré-can di da to.“ E V. Exª lem brou tam bém o que
Rosa Lu xem bur go trans mi tiu ao Le nin, ou seja, que a
prá ti ca da de mo cra cia não deve ape nas exis tir quan -

do a di re ção do par ti do con si de re que o povo ou ela
es te ja pre pa ra do para pra ti cá-la, mas tem que co me -
çar des de ago ra. E Rose Ma rie Mu ra ro tam bém me
lem brou o que Rosa Lu xem bur go dis se, ou seja, que
o ver da de i ro so ci a lis mo só exis ti rá se de fato hou ver o 
plu ri par ti da ris mo, se hou ver a par ti ci pa ção do povo
in flu en ci an do as de ci sões de quem es ti ver na di re -
ção. Qu e ro, en tão, agra de cer, por que essa lem bran -
ça de V. Exª foi para mim mu i to im por tan te. Se na dor
La u ro Cam pos, quem sabe V. Exª te nha ele men tos
nos pró xi mos dias ou se ma nas, terá todo o tem po
para re fle tir para, quem sabe, vol tar como fi lho pró di -
go a nos sa Casa. Espe ro que o Lula pos sa fa lar com
V. Exª, para que os ele men tos para essa de ci são sur -
jam para va ler.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
No bre Se na dor Edu ar do Su plicy, te nho para com V. Exª
sen ti men tos mu i to es pe ci a is. Num par ti do que não é
mu i to che ga do à so li da ri e da de in ter na, V. Exª me aju -
dou mu i to, foi bas tan te so li dá rio, cer cou-me de tan ta
ama bi li da de, quan do fiz uma ope ra ção de pon te de
sa fe na em São Pa u lo. V. Exª pro cu rou o Antô nio Ermí -
nio de Mo ra es e ex pli cou-lhe que o meu es ta do de sa -
ú de não per mi tia que eu es pe ras se mu i to tem po. Cos -
tu mo ter uma gra ti dão eter na para com as pes so as
que têm ges tos como esse em re la ção a mim, ges tos
que são tão ra ros e, por tan to, ines que cí ve is du ran te a 
mi nha já lon ga exis tên cia. 

Antes de eu ser Se na dor, nós nos en con tra mos
em uns 40 de ba tes, em vá ri as ci da des de Mi nas Ge -
ra is, Go iás e do Dis tri to Fe de ral. E por meio des ses
de ba tes, que vi sa vam ele var o ní vel de cons ciên cia
do Par ti do dos Tra ba lha do res, nós nos co nhe ce mos.
É ób vio que sin to mu i to ter que de i xar o seu con ví vio
mais ín ti mo, afas tan do-me do PT, mas V. Exª pode fi -
car cer to de que cul ti va rei para sem pre a ad mi ra ção,
o res pe i to e a ami za de que se te ceu ao lon go de tan -
tos anos. 

De modo que esse é mais um ges to de ami za de
e de so li da ri e da de que re ce bo e pelo qual es tou mu i to 
agra de ci do.

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

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª  um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Pe dro Si mon, a Mesa ace i ta rá os apar tes so li ci ta dos
por V. Exª e pela Se na do ra He lo í sa He le na, po rém
pede a am bos a gen ti le za de se rem bre ves, por que o
ora dor já ex ce deu o seu tem po em mais de 11 mi nu -
tos, e ne ces si ta mos ini ci ar a Ordem do Dia.
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O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, o fato é sé rio. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – To dos
sa be mos que é e, por isso, a Mesa será to le ran te.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem par ti do – DF) –
Se na dor Pe dro Si mon, com pra zer, ouço o apar te  de
V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
La u ro Cam pos, sou um ad mi ra dor de car te i ri nha de
V. Exª. Mu i tas ve zes, este Ple ná rio não está à al tu ra
dos pro nun ci a men tos de V. Exª que, como in te lec tu al,
faz dis cur sos ba si ca men te aca dê mi cos. V. Exª fala
para uni ver si tá ri os, fala na cá te dra, e no ple ná rio, às ve -
zes, te mos que mu dar a en to na ção da voz, mas V. Exª
não faz con ces são al gu ma. Gos to de ouvi-lo em casa, 
à no i te, por que ouço seu dis cur so des de o co me ço. E
como o pro nun ci a men to de V. Exª tem iní cio, meio e
fim, en ten de mos ab so lu ta men te todo o seu pen sa -
men to. V. Exª é um ho mem ex tra or di ná rio, por que tem
prin cí pi os, idéi as e não cede. Acom pa nho-o des de o
iní cio de sua vida pú bli ca e te nho ca ri nho e res pe i to
por V. Exª. Po de mos di ver gir em nos sas idéi as, mas
re co nhe ço que V. Exª é um ho mem que tem prin cí pi os 
e os de fen de. Sou um ho mem do povo, que tem os
pés mis tu ra dos no lodo do de ba te po pu lar, mas, per -
doe-me a sin ce ri da de, vou me atre ver a di zer que a
pu re za dos seus pen sa men tos e a be le za de seu
sen ti men to es tão fa zen do V. Exª co me ter um equí vo -
co. V. Exª j a ma is po de ria sair do PT. Di vir ja, de ba ta,
fale do Lula ou de quem quer que seja, mas per ma ne -
ça no Par ti do, co bran do as idéi as que acre di ta que o
PT deve ter, pois ge ra rá um enor me vá cuo no Par ti do
a sua au sên cia. Os ou tros mem bros par ti dá ri os po de -
rão dis cor dar de V. Exª, mas te rão que res pe i tá-lo, ad -
mi rá-lo. V. Exª pode acre di tar que não con se gue mu -
dar as co i sas den tro do Par ti do, mas será que de ter -
mi na das as sem bléi as não se ri am pi o res sem a sua
par ti ci pa ção? Será que as pa la vras de V. Exª não in -
flu en ci am a mé dia dos ou vin tes, fa zen do com que re -
cu em um pou co em suas ações? Per doe-me o que
vou di zer, mas pelo ca ri nho e pelo res pe i to enor me que
te nho por V. Exª, eu faço um ape lo dra má ti co a V. Exª:
não saia do PT. A co i sa mais fá cil que tem, meu ir mão, 
meu mes tre, é sair do par ti do. Mon to ro, Co vas, Ri cha,
Scal co sa í ram do MDB para cri ar o par ti do dos pu ros,
o par ti do dos san tos, o par ti do dos dig nos, mas está
aí um par ti do me nos puro e me nos san to do que era o 
MDB. Par ti dos e mais par ti dos, exa ge ro de par ti dos
não é o que re sol ve. Com co ra gem, te mos de fa zer
uma re for ma par ti dá ria nes se tris te Bra sil, que não
tem his tó ria de vida par ti dá ria. Te mos que ter co ra -

gem de ex tin guir par ti dos, pois para um par ti do ter re -
pre sen ta ção par la men tar tem que ter um mí ni mo de
re pre sen ta ção de voto po pu lar. E, den tro des se con -
tex to, digo-lhe com toda a sin ce ri da de: o PT me re ce
res pe i to, por que veio de uma for ma ção di fe ren te,
está num es tá gio di fe ren te. Será mu i to di fí cil cri ar um
par ti do igual ao PT em ou tro lu gar. O José Dir ceu vai
pro cu rar o Lula. Se eu fos se o Lula, di ria a ele: Dir ceu, 
va mos en con trar o nos so Se na dor“ e le va ria tam bém
o Se na dor Edu ar do Su plicy, que hoje é una ni mi da de
na ci o nal, hoje, mais do que on tem, tem o ca ri nho, o
res pe i to e a ad mi ra ção do Bra sil in te i ro. E fa ria um
ape lo: ”Ras gue essa car ta, va mos fi car jun tos, va mos
di ver gir jun tos“. V. Exª é im por tan te de ma is e re pre -
sen ta uma es tre la de pri me i ra gran de za den tro do PT. 
V. Exª pode di ver gir e, às ve zes, ser uma luz so li tá ria,
mas é um nome que me re ce res pe i to e ad mi ra ção,
por que tem idéia, con te ú do, his tó ria, fi lo so fia. Cada
pa la vra que diz tem uma ori gem que de ter mi nou o
seu pro nun ci a men to. Vol to a re pe tir: sou um dos
gran des ad mi ra do res de V. Exª, por que ad mi ro as
pes so as que são o que são, in de pen den te de po si -
ções, de ga nhar ou per der uma con ven ção, de ser go -
ver na dor ou o que for. E V. Exª é as sim. V. Exª está
ma go a do pe las de ci sões que fo ram to ma das, mas
deve ter a hu mil da de e a mo dés tia de não fi car na
tran qüi li da de da sua cá te dra, de vol tar para casa e de
não vir a esta tri bu na fa zer gran des pro nun ci a men tos, 
ga nhar os apla u sos, es tar em paz com a sua cons -
ciên cia e di zer que ago ra é co i sa de les. Não! V. Exª
tem que fi car aqui até o fim, ten tan do aqui lo que pode
ser qua se im pos sí vel: apro xi mar o PT da gran de za do 
pen sa men to de V. Exª.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
No bre Se na dor Pe dro Si mon, re ce bi de ze nas de ma -
ni fes ta ções de ape lo no sen ti do de eu re vis se mi nha
de ci são; que do bras se um pou co a es pi nha e per ma -
ne ces se den tro do Par ti do dos Tra ba lha do res. Entre -
tan to, o seu apar te tem um sig ni fi ca do mu i to es pe ci al
por que não par te de co le gas que têm uma li ga ção
emo ci o nal, de ir man da de e ide o ló gi ca mu i to gran de
co mi go. V. Exª per ten ce a um ou tro Par ti do e, por tan -
to, a sua ma ni fes ta ção nos dá a no ção da di men são
de sua in te lec tu a li da de, da abran gên cia de seu es pí -
ri to. É re al men te di fí cil não ce der, não cur var-me di an -
te dos ar gu men tos le van ta dos pela bon da de, pela
gen ti le za e pela ama bi li da de de V. Exª.

Infe liz men te, a mi nha de ci são foi re sul ta do de
um lon go pro ces so. Não fui ar ran ca do como um den -
te, não fui ex pul so como um cor po es tra nho; hou ve
um pro ces so de eli mi na ção, prin ci pal men te por que,
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en tre as co i sas que falo e in co mo da o Par ti do, o PT
pas sou a que rer tor nar-se con fiá vel à pos se na Pre si -
dên cia da Re pú bli ca e nos ou tros go ver nos. No Bra -
sil, como V. Exª sabe, exis te um pro ces so de in di ca -
ção que fun ci o na qua se como um ple bis ci to. Indi cam
um pre si den te da Re pú bli ca, mas o pro ces so da pos -
se é de ter mi na do por ou tras va riá ve is, por ou tros in te -
res ses. Jus ce li no foi in di ca do, mas que ri am bar rar a
pos se dele. Aí acon te ceu os epi só di os de Ja ca re a -
can ga e Ara gar ças. De po is dele, veio o Jâ nio – fi cou
sete me ses e foi de sa pos sa do –, e, em se gui da, o
Jan go – tam bém de sa pos sa do. Então, nes te País,
exis te o de sa pos sa men to. É pre ci so cu i dar des se as -
sun to. Tan cre do Ne ves, ape sar de ter-se pre o cu pa do 
mu i to em ga ran tir sua pos se, de po is de ha ver con -
quis ta do a ele i ção, mor reu an tes dela.

A pre o cu pa ção com a con quis ta da pos se tem
fe i to com que o PT mude as suas ban de i ras, tor nan -
do-se mais dó cil, mais con fiá vel, ada man do-se e
abur gue san do-se. Essa mu dan ça le vou o Par ti do a
três der ro tas, por que tro ca ram, mis tu ra ram as es ta -
ções. Estão usan do uma lin gua gem con fiá vel, uma
lin gua gem apro pri a da para ga nhar a pos se den tro do
pro ces so ele i to ral, no mo men to em que o País se tor -
na ra di cal na sua vi o lên cia, ra di cal no pro ces so de
mar gi na li za ção, ra di cal nas ati vi da des, nas ati tu des
do Go ver no des pó ti co, au to ri tá rio. Para mim, este Go -
ver no que aí está é uma di ta du ra. Nós fi ca mos aqui
ini bi dos, sem po der fa zer uma co mis são par la men tar
de in qué ri to, sem po der fa zer nada, as sis tin do a um
eter no la var de rou pa suja, nes te ple ná rio.

Enten do que o PT está to tal men te equi vo ca do e
o Lula vai per der de novo, por que ele con ti nua tro can -
do as es ta ções. Ele quer ser con fiá vel e aman sar o
seu dis cur so, apro xi man do-se do Go ver no. Mu i tos já
an da ram lá, em re la ções que eu con si de ro es pú ri as,
com a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Tudo isso faz com que eu me de si lu da cada vez
mais do Par ti do. Pen so que ele não vol ta rá a ser aqui -
lo que foi a sua vo ca ção ini ci al, que foi a sua for ça,
que foi a for ça de suas ban de i ras. Ago ra ele está ado -
tan do ban de i ras ama re las, ama re le ci das, ban de i ras
já des po ja das pelo PFL, ado tan do o sa lá rio mí ni mo
de mí se ros R$180 e co i sas des se gê ne ro. Está con -
cor dan do com cer tas ati tu des e cer tas po lí ti cas que
são re al men te no ci vas aos tra ba lha do res, en quan to
pre sen cia os sin di ca tos se es bo ro a rem sem que faça
nada para evi tar a ca tás tro fe.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor La u ro Cam pos?

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Pois não, com mu i to pra zer.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor La u ro Cam pos, em bo ra to dos os nos sos ou tros
com pa nhe i ros Se na do res não es te jam usan do da pa -
la vra, até para res pe i tar o pro nun ci a men to de V. Exª,
faço mu i ta ques tão de que fi que re gis tra do em ata o
de se jo de cada um des ses com pa nhe i ros, do Se na -
dor Tião Vi a na, da Se na do ra Ma ri na Sil va, do Se na -
dor Ge ral do Cân di do e do nos so Lí der, Se na dor José
Edu ar do Du tra, de usá-la para di zer da dor da per da
que sen ti mos hoje, da tris te za que tem acom pa nha do 
to dos nós da Ban ca da nes ses úl ti mos dias em fun ção 
da de ci são to ma da por V. Exª, nos so que ri do com pa -
nhe i ro e, sem dú vi da, a mais bela alma li ber tá ria da
nos sa Ban ca da no Se na do. Qu e re mos que V. Exª te -
nha a cer te za de que, com V. Exª, vai um pe da ço de
cada um de nós, um pe da ço das nos sas his tó ri as, das 
nos sas lu tas, das nos sas vi das. Te nho ab so lu ta cer -
te za de que, in de pen den te dos no vos ca mi nhos que
V. Exª co me ça a des bra var a par tir de hoje, va mos
con ti nu ar nos en con tran do, por que os co ra ções ver -
me lhos e as al mas re vo lu ci o ná ri as do Par ti do dos Tra -
ba lha do res e as pes so as que acre di tam na cons tru -
ção de uma so ci e da de jus ta, igua li tá ria, fra ter na, so -
ci a lis ta den tro do Par ti do dos Tra ba lha do res es ta rão
se re en con tran do a cada dia com V. Exª nos mais di -
ver sos ca mi nhos que pos sa mos tra çar, seja nes te
ple ná rio, nas ruas ou es pa lha dos por este País. Mas é 
im por tan te que V. Exª sa i ba que a dor que fica em
cada um de nós é a dor da que les que per dem uma
par te de si, uma par te de sua alma, do seu co ra ção,
da sua his tó ria e da sua luta. Um abra ço gran de para
V. Exª, de to dos nós da Ban ca da, que tan to ca ri nho e
ad mi ra ção te mos pelo nos so pro fes sor e, sem dú vi da, 
um dos mais be los qua dros do PT e a mais bela alma
li ber tá ria da nos sa Ban ca da no Se na do Fe de ral.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Mi nha que ri da com pa nhe i ra, eu, que não me con si de -
ro duro, in di fe ren te aos ven tos, ao sol e ao so fri men to
hu ma no, re al men te co me ço a des con fi ar que en du re -
ci de ma is a mi nha sen si bi li da de, pois como pos so re -
sis tir a sua pre sen ça em mi nha casa de po is da vi a -
gem de vol ta a São Pa u lo onde per ce bi que V. Exª, mi -
nha ge ni al Se na do ra, es con dia lá gri mas. Fui ata ca do, 
cer ca do de to das as for mas de ca ri nho e de con ven ci -
men to para que eu fi cas se, o que me faz sus pe i tar de
que en du re ci ao lon go da vida. 

De qual quer for ma, que ro ma ni fes tar o meu
agra de ci men to a to dos da Ban ca da do Par ti do dos
Tra ba lha do res, no sen ti do de que nun ca me fal tou
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apo io, con si de ra ção, res pe i to, ad mi ra ção e tan tas co -
i sas de que não sou me re ce dor.

Mais uma vez, agra de ço a V. Exª as pa la vras e o
ges to. Mas, in fe liz men te, por uma ques tão de co e rên -
cia e dig ni da de, te nho que con ti nu ar ace i tan do aqui lo
que jul go ter sido uma ex pul são de mi nha pes soa do
Par ti do a que pre ten di ser vir du ran te 20 anos.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Com um pra zer mu i to gran de.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor La u ro Cam pos, não tive a opor tu ni da de de
ou vir o pro nun ci a men to de V. Exª, por que es ta va em
uma re u nião com Lí de res da Opo si ção na Câ ma ra
dos De pu ta dos, mas ouvi o tre cho fi nal do apar te da
Se na do ra He lo i sa He le na e que ro di zer a V. Exª que
subs cre vo tudo que foi dito por S. Exª. Nes ses seis
anos de con vi vên cia na Ban ca da do PT, ti ve mos pon -
tos de vis ta di fe ren tes na ques tão po lí ti ca e na ques -
tão eco nô mi ca. E como sou al guém que gos ta mu i to
do de ba te, vou sen tir sua fal ta, não ape nas no as pec -
to emo ci o nal e afe ti vo, re al ça do pela Se na do ra He lo i -
sa He le na, como tam bém nos de ba tes no âm bi to do
PT. Te nho cer te za de que esse de ba te, que sem pre
foi aber to e fra ter no, con ti nu a rá ocor ren do en tre nós
en quan to co le gas, en quan to Se na do res, até por que
V. Exª está sa in do do PT, mas não está mu dan do de
lado. Por tan to, con ti nu a mos do mes mo lado, con ti nu -
a mos como com pa nhe i ros e, quem sabe, os nos sos
ca mi nhos não pos sam vir a se cru zar no va men te num 
tem po bre ve. Que Deus aben çoe V. Exª e que o nos so
tra ba lho con jun to con ti nue, in de pen den te men te da
sa í da de V. Exª do nos so Par ti do, o que re pre sen ta um 
gran de pe sar para to dos nós!

O SR. LAURO CAMPO (Sem Par ti do – DF) –
No bre Se na dor José Edu ar do Du tra, en tre as co i sas
que ad qui ri nes te Se na do e que ser vi ram para me lho -
rar a mi nha pes soa, para me en gran de cer, está ob vi a -
men te o co nhe ci men to que pude tra var com V. Exª.
Te nho cer te za de que esse de ba te, essa tro ca de
idéi as con ti nu a rá, den tro do cli ma de res pe i to mú tuo
que sem pre ti ve mos. Para mim é uma gran de sa tis fa -
ção vê-lo cres cer a cada dia. 

Eu gos ta ria, nes te mo men to, de ape nas lem brar 
aqui lo que o Se na dor Edu ar do Su plicy re la tou aqui
des ta tri bu na há pou cos dias. Eu po de ria ter sido Lí -
der do Par ti do já duas ve zes. A li de ran ça é mu i to boa
no sen ti do de que são dois ga bi ne tes, o do bro dos as -
ses so res, mais aces so e mais tem po no ple ná rio. E
abri mão duas ve zes de ser Lí der den tro do nos so cri -

té rio de ro dí zio. E o fiz cons ci en te men te, nun ca fui
Lí der, nun ca uti li zei esse es pa ço e sem pre o cedi. E
cre io que o fiz com pro ve i to para nos so Par ti do e nos -
so Blo co. E, des ta vez, tive a fe li ci da de de abrir mão
para que V. Exª, com tan ta pro fi ciên cia, com tan ta
com pe tên cia, fos se o nos so Lí der. 

E, em cer to sen ti do, pode es tar V. Exª se gu ro de
que eu con ti nu a rei a ser um li de ra do por V. Exª.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pror ro -
go a Hora do Expe di en te.

Con ce do a pa la vra ao Lí der do Go ver no, Se na -
dor José Ro ber to Arru da. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, mais ou 
me nos nes te mes mo ho rá rio, a ca mi nho des ta Casa,
já pelo rá dio do car ro, e, de po is aqui, pes so al men te,
to mei co nhe ci men to do as sun to que aca bou do mi -
nan do as aten ções na ses são de on tem.

Logo de po is da co mu ni ca ção do Pre si den te Ja -
der Bar ba lho, pedi a pa la vra e afir mei de for ma ca te -
gó ri ca que não co nhe cia, não vi, não to mei co nhe ci -
men to, não fui in for ma do e não sei se exis te a tal lis ta
de vo ta ção. Afir ma do isso, Sr. Pre si den te, fui pa ci en -
te men te aten der a to dos os que me pro cu ra ram: a im -
pren sa, co le gas Se na do res, li de ran ças po lí ti cas des -
ta Casa, da Câ ma ra dos De pu ta dos, da ci da de que
re pre sen to, até mu i to tar de. Não re cu sei ne nhu ma en -
tre vis ta, fui à te le vi são, ao rá dio, fa lei aos jor na is, en -
fim, dei os es cla re ci men tos que me eram pos sí ve is
ser da dos.

Che guei em casa, Sr. Pre si den te, já bem tar de,
fi si ca men te exa us to, psi co lo gi ca men te – con fes so –
com ba li do, como fica todo ho mem de bem quan do é
ata ca do na sua hon ra. Ain da as sim, com a mi nha
cons ciên cia tran qüi la. E por isso, Sr. Pre si den te, ab -
so lu ta men te cer to de que a pre va lên cia de uma lei bá -
si ca do Di re i to, da Jus ti ça e da de mo cra cia se ria cum -
pri da: o ônus da pro va cabe a quem acu sa.

Mas o de sen ro lar dos acon te ci men tos, Sr. Pre si -
den te, de cla ra ções aqui e ali, o no ti ciá rio, fi ze ram-me
crer, ain da na no i te de on tem, avan çan do pela ma dru -
ga da, que, no mun do de hoje, em que nós to dos vi ve -
mos pe ri go sa men te – vi ver é pe ri go so! –, mu i tas ve -
zes não se dá na ver são a pre va lên cia dos fa tos e não
se dá na vida real a pre va lên cia da que la lei bá si ca do
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Di re i to, da Jus ti ça e da de mo cra cia. Então fi quei pen -
san do: ”Estou sen do acu sa do. Só que, se de se jo – e
de se jo – pro var a mi nha ino cên cia, sair bem des te
epi só dio, não pos so es pe rar, como se ria ra zoá vel,
que os acu sa do res cum pram o de ver da pro va, se jam 
eles quem fo rem: anô ni mos e, por tan to, co var des, ou
re a is, ex plí ci tos. 

Des cul pem-me os Srs. Se na do res, os ami gos
Se na do res, os co le gas Se na do res, des cul pem-me a
mi nha con fis são, mas fiz mi nhas ora ções. Pedi a
Deus – sou um ho mem de fé – que me ilu mi nas se,
que me des se mo de ra ção, equi lí brio, sa be do ria, com -
pre en são e pa ciên cia; que me ilu mi nas se para que eu 
pu des se en xer gar a ra zão de tudo aqui lo e bus car, no
mun do da vida real, as pa la vras cor re tas, os fa tos
con cre tos, e que os pu des se tra zer à apre ci a ção des -
ta Casa e, por meio dela, ao País. 

E aí lem brei-me. Per mi tam os se nho res – a co le -
ta de do cu men tos foi fe i ta ob vi a men te a par tir da ma -
nhã de hoje – que eu me re cor de de um ter mo de de -
po i men to. Os fa tos que vou re la tar aqui, en ca de an -
do-os, são aque les que bus quei, pri me i ro, na me mó -
ria, no ra ci o cí nio ló gi co e, de po is, com o au xí lio da
agen da – que, no meu ga bi ne te, é sem pre fe i ta no
com pu ta dor. Fi cam ali os re gis tros das mi nhas ati vi -
da des. 

O pri me i ro do cu men to que tra go, Sr. Pre si den te, 
é um ter mo de de po i men to da Drª Re gi na Cé lia Pe res
Bor ges, pres ta do à co mis são de in qué ri to  no dia 5 de
mar ço des te ano. De po is de um lon go tex to, diz a Drª
Re gi na: ”A de po en te nun ca re ce beu, de ne nhu ma au -
to ri da de, or dem, so li ci ta ção ou ex pres são de de se jo
que a le vas se a en ten der que de ve ria pro vi den ci ar a
que bra do si gi lo do pa i nel de vo ta ção do Se na do Fe -
de ral“.

Re pi to, Sr. Pre si den te: tra ta-se de um de po i -
men to to ma do a ter mo pela co mis são de in qué ri to –
em bo ra, pro va vel men te por es que ci men to, não cons -
te da con clu são fi nal que foi dada a pú bli co on tem –,
de po i men to con ce di do pela Drª Re gi na Cé lia no dia 5
de mar ço. Diz: ”A de po en te nun ca re ce beu, de ne nhu -
ma au to ri da de, or dem, so li ci ta ção ou ex pres são de
de se jo que a le vas se a en ten der que de ve ria pro vi -
den ci ar a que bra do si gi lo“.

Há um se gun do de po i men to, re a li za do no dia 16 
de abril. Nes se de po i men to, diz a Drª Re gi na que, ”na
vés pe ra da vo ta ção“, que se re a li zou no dia 28 de ju -
nho... E re pi to os ter mos do de po i men to: ”na vés pe ra
da vo ta ção“ – que iria ser re a li za da no dia se guin te.
Por que gri fo isso? Por que, no iní cio do de po i men to,
pro va vel men te por al gum en ga no, cons tou 27 de

abril, quan do, na ver da de, a data é 27 de ju nho, con -
fir ma da por ela aqui como sen do ”na vés pe ra da ses -
são“ que se ria re a li za da no dia se guin te, dia 28. Foi,
por tan to, no dia 27.

No dia 27 diz a Drª Re gi na que foi cha ma da a
mi nha casa. Lá es te ve e, es tan do na mi nha casa, ou -
viu de mim uma con sul ta: ”Po de mos sa ber o re sul ta -
do da vo ta ção“? Ela dis se: ”Não“. Ela, Di re to ra do Pro -
da sen, com 30 anos de ser vi ço na área de in for má ti -
ca, re ce be des te pré-his tó ri co – não sei nem abrir o
com pu ta dor, não con si go en vi ar men sa gens pela
Inter net – uma con tra-in for ma ção: ”Ah, mas tem je i to“. 
Aí, em bo ra não dis ses se mais nada, ela sai da mi nha
casa, vai à casa de um ou tro téc ni co, He i tor Le dur, es -
pe ra-o che gar – o que ocor re de po is de 23h30 –, con -
sul ta-o e, no dia se guin te, des co bre que pode ter a lis -
ta. Con fes sa ter re ti ra do a lis ta, sai com ela e, não me
en con tran do, en tre ga-a a um as ses sor meu. Mais tar -
de, no fim da no i te, re ce be um te le fo ne ma do Se na dor 
Anto nio Car los Ma ga lhães agra de cen do a re cep ção
da lis ta. Esse é o de po i men to da Drª Re gi na Cé lia.

O que me pa re ceu ini ci al men te, ob vi a men te,
com todo o res pe i to que ela me me re ce e qual quer
ser hu ma no, se jam qua is fo rem as mo ti va ções que
pro vo quem essa du bi e da de, é que se tra ta de uma
his tó ria es qui si ta. Se o Se na dor Anto nio Car los pe diu
ou ti ves se pe di do a lis ta, ele de ve ria re ce bê-la em
mão; se eu a hou ves se pe di do, de ve ria re ce bê-la em
mão, por se tra tar de um as sun to des sa or dem e des -
sa gra vi da de. Mas não! Ela a en tre gou a um as ses sor, 
re la ta do como Dr. Do min gos.

Mu i to bem! Pen sei que como se tra ta va de uma
acu sa ção fron tal, nas ci da de uma evi dên cia téc ni ca
de que hou ve a tal fra u de e de que a lis ta foi pro va vel -
men te re ti ra da – em bo ra ain da não se sa i ba se é ver -
da de ou não a exis tên cia da lis ta; os in di ca do res téc -
ni cos mos tram que, pelo me nos, ten ta ram fazê-la –,
que de po is des sa evi dên cia, se ela dis se que fui eu ou 
que foi o Se na dor Anto nio Car los ou qual quer ou tro, é
pre ci so que se pro ve. 

Na vida real, Srs. Se na do res, meus co le gas, in -
ver te-se a or dem na tu ral das co i sas. Cabe a mim de -
fen der-me. ”Mas como?“ Pen sei. Pedi, en tão, ao  che -
fe de meu ga bi ne te que fos se ao com pu ta dor e ve ri fi -
cas se o que fiz na que la no i te do dia 27. Sin ce ra men -
te, eu não ti nha a me nor lem bran ça. Va mos ad mi tir
que eu ti ves se ido para casa, co lo ca do um pi ja ma, fi -
cas se ven do te le vi são e, hoje, dis ses se que eu es ta va 
em casa. 

E mais, Sr. Pre si den te: a co mis são de sin di cân -
cia en cer rou os seus tra ba lhos. Só que, ten do ha vi do
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algo des sa gra vi da de – uma fun ci o ná ria pe gou uma
lis ta, ori un da de uma fra u de, e en tre gou-a para ou tro
–, ou viu a pri me i ra, mas  es que ceu-se de ou vir o se -
gun do. O Dr. Do min gos não foi ou vi do. Só há um Do -
min gos no meu ga bi ne te. Ele não foi ou vi do. Fui ao
Dr. Do min gos, e ele me en ca mi nhou a se guin te cor -
res pon dên cia:

Ca u sou-me es tra nhe za o no ti ciá rio en -
vol ven do o meu nome no epi só dio da su -
pos ta vi o la ção do pa i nel do Se na do. Afir mo
que nun ca re ce bi da Srª Re gi na Cé lia Bor -
ges ou de qual quer ou tra pes soa uma su -
pos ta lis ta re la ti va ao epi só dio da vo ta ção
da cas sa ção do ex-Se na dor Luiz Este vão. 

Ca u sou-me ain da ma i or es tra nhe za o
fato de o no ti ciá rio re ve lar o tér mi no dos tra -
ba lhos da co mis são de sin di cân cia, com a
emis são do re la tó rio fi nal, que teve pu bli ci -
da de, sem que eu te nha se quer sido ou vi do, 
já que fui ci ta do como sen do a pes soa que
re ce beu a lis ta. 

Por tan to, a pes soa que a re ce beu, Sr. Pre si -
den te, nega que re ce beu e, es tra nha men te, não foi
ou vi da pela co mis são. E aí? É a pa la vra de um con -
tra a de ou tro. Ha ven do a pa la vra de um con tra a de
ou tro fica sem pre a dú vi da; e a dú vi da é uma des -
gra ça, por que é a ma le di cên cia. Sem pre acon te ce o
pior.

Ocor re, po rém, que a Drª Re gi na Cé lia faz duas
afir ma ções no seu de po i men to, e ape nas duas. Em
todo o re la tó rio, há ape nas duas afir ma ções que en -
vol vem o meu nome. A pri me i ra, que ela foi à mi nha
casa num dia à no i te; a ou tra, que en tre gou a lis ta a
um as ses sor meu. 

Já que o as ses sor nega, res ta ver a se gun da.
Como é que foi a no i te do dia 27? Fui ao com pu ta dor
– fui, não, por que não con si go aces sá-lo. O meu che fe 
de ga bi ne te aces sou-o e ti rou de lá a mi nha agen da.
Ten tei re cons ti tuí-la, Sr. Pre si den te, con ver sar com as 
pes so as, lem brar-me dos fa tos. Alguém aqui se lem -
bra, na in te i re za, o que fez na no i te do dia 27 de ju nho
do ano pas sa do? Diga ago ra, sem pen sar, re la te os
de ta lhes! Para onde foi? De onde? Alguém se lem -
bra? Eu tam bém não me lem bra va. Sou um ser hu -
ma no. 

Fui à agen da e, em bo ra num pri me i ro mo men to
nada me des se con sis tên cia, ha via um even to que me 
cha mou a aten ção. Era a pos se do Mi nis tro Fer nan do
Ne ves no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. E lem brei-me de
que lá es ti ve. Li guei para o Dr. Fer nan do Ne ves, pri -

me i ro, pe din do a con fir ma ção de que a pos se te ria
sido no dia 27. E foi. Se gun do, per gun tei se eu te ria
ido. É cla ro que ele con fir mou. Ter ce i ro, pedi a ele
que me lem bras se as cir cuns tân ci as do even to, e ele
me lem brou to das.

Em se gui da, lem brei-me de ou tras co i sas, Sr.
Pre si den te. Gra ças a Deus re cu pe rei o que fiz na no i -
te do dia 27. Saí de casa bem cedo, par ti ci pei de re u -
nião de co mis sões, in clu si ve do Con se lho de Éti ca,
tive um al mo ço na casa do De pu ta do Már cio For tes,
com vá ri os ou tros com pa nhe i ros, in clu si ve o De pu -
ta do Arthur Vir gí lio, que aqui está para com pro var
esse fato, e de lá vim ime di a ta men te para o Se na do,
onde ti ve mos uma tar de toda de tra ba lho. Antes do fi -
nal da tar de, como cons ta va na agen da, saí para uma
re u nião com fun ci o ná ri os da No va cap que es ta vam
ame a ça dos de de mis são. 

Fui atrás e, gra ças a Deus, Sr. Pre si den te, lo ca li -
zei a foto da re u nião, que está aqui. O ca re ca aqui
atrás sou eu. Fui atrás das pes so as que es ta vam na
foto. A re u nião, con for me re gis tra do não so men te na
mi nha agen da, mas na de las tam bém, por que são di -
ri gen tes sin di ca is, ocor reu às 18 ho ras do dia 27. Co -
lhi o que me foi pos sí vel até este mo men to, ou seja, a
de cla ra ção ofi ci al de três des sas pes so as di zen do
que, para os de vi dos fins, con fir ma vam que par ti ci pa -
ram de uma re u nião com a mi nha pre sen ça para tra -
tar mos de as sun to re fe ren te à de mis são de con ve ni a -
dos da No va cap, no dia 27 de ju nho de 2000, das 18
ho ras até, apro xi ma da men te, às 19 ho ras, ou um pou -
co mais, na W-3 Sul, qua dra 502, blo co C. Essa de cla -
ra ção foi as si na da por Lu cas Li bé rio Fer nan des, Ali -
céa Ma cha do e Adil son de Sou za, que, re pi to, são
três das pes so as que aqui es tão na foto da re u nião.
Às 19 ho ras a re u nião ter mi nou e saí de lá.

O in te res san te é que, por ter sido esse um dia
de mu i tos com pro mis sos, uma pes soa do meu ga bi -
ne te me acom pa nhou no car ro e, jun to com ela e o
meu mo to ris ta, pro cu rei lem brar o que fi ze mos de po is 
da qui lo. Lem bra mos que sa í mos dali di re ta men te
para o TSE, onde ha ve ria uma pos se mar ca da para
as 19 ho ras. Che guei al guns mi nu tos atra sa do de vi do
a pro ble mas de con ges ti o na men to de trân si to na en -
tra da do TSE – lem bra mos até dos de ta lhes. Com res -
pe i to a esse even to, o Dr. Fer nan do Ne ves da Sil va,
Mi nis tro do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, con fe re-me
esta de cla ra ção:

Meu caro Se na dor, 
Em res pos ta ao seu pe di do, con fir mo

sua pre sen ça, em ra zão de con vi te que lhe
en tre guei pes so al men te, na ses são so le ne
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em que to mei pos se como Juiz do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, em uma das va gas des ti -
na das a ad vo ga dos. 

Essa so le ni da de, re a li za da no dia 27
de ju nho de 2000, es ta va mar ca da para as
19 ho ras e co me çou com al gum atra so. 

Lem bro que o avis tei de lon ge, logo no 
iní cio, e que V. Exª aca bou sen do uma das
úl ti mas pes so as a me cum pri men tar, quan -
do con ver sa mos por al guns ins tan tes.

Aten ci o sa men te, – Fer nan do Ne ves
da Sil va, Mi nis tro do Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral.

Mu i to bem, essa foi uma lon ga pos se. Lá che -
guei, não pos so pre ci sar, por vol ta das 19 ho ras e
15 mi nu tos ou 19 ho ras e 30 mi nu tos, ain da du ran te
os trâ mi tes for ma is. Logo de po is a pos se pas sou
para a in for ma li da de e ser viu-se um co que tel, do
qual par ti ci pei. Ha via uma fila mu i to lon ga e fi quei no 
seu fi nal por duas ra zões bá si cas, que fo ram mu i to
cla ra men te re cor da das. Uma de las foi o am bi en te
que se for mou, in clu si ve – gra ças a Deus! – com a
pre sen ça de al guns Se na do res. 

Cum pri men tei o Dr. Fer nan do, vol ta mos a con -
ver sar com es ses mes mos Par la men ta res e sa í mos
de lá de po is das 22 ho ras. Esta vam nes se even to – e
tive o cu i da do de con sul tá-los hoje, para não co me ter
ne nhu ma im pro pri e da de de me mó ria – os Se na do res 
Pe dro Piva e Ber nar do Ca bral, cu jos tes te mu nhos so -
li ci to. Fi ca mos pra ti ca men te todo esse tem po, cu ri o -
sa men te, no mes mo can to do gran de sa lão, o es quer -
do. Está va mos, o Se na dor Pe dro Piva e eu, mais pró -
xi mos do Dr. Cé lio Sil va, pai do Mi nis tro que se em -
pos sa va, e o Se na dor Ber nar do Ca bral es ta va um
pou co mais à di re i ta. Re ve zan do-nos na que las ro di -
nhas, par ti ci pa mos do lon go co que tel com uma lon ga
con ver sa, na com pa nhia de cen te nas de pes so as, tal -
vez qua se mil, que par ti ci pa vam da que le mo men to.

Sr. Pre si den te, fui atrás e des co bri tam bém a fo -
to gra fia da mi nha pre sen ça na que le even to, que aqui
está. Eu es ta va lá, Sr. Pre si den te, e – de ta lhe – com o
mes mo ter no e a mes ma gra va ta do even to an te ri or!
É pre ci so pro var tudo ou se é con si de ra do cul pa do!
Por tan to, es tão aqui as duas fo tos. Fa tos e fo tos. Mas
isso não bas ta. 

O co que tel e a pos se ter mi na ram por vol ta das
23 ho ras, mas saí um pou co an tes, ape sar de ter sido
um dos úl ti mos a fazê-lo, como de cla rou o Dr. Fer nan -
do. Um de ta lhe in te res san te é que ha via um com pro -
mis so que não cons ta va da mi nha agen da e do qual

não me lem brei, mas re ce bi um te le fo ne ma in sus pe i -
to, de um in sus pe i to jor na lis ta, di zen do-me que es ta -
va a me es pe rar no res ta u ran te Pi an tel la, para onde
me di ri gi quan do saí do TSE. Pedi-lhe que me des se
essa de cla ra ção por es cri to, e a leio:

De cla ro a quem in te res sar pos sa que
jan tei com o Se na dor José Ro ber to Arru da
no res ta u ran te Pi an tel la, na no i te do dia 27
de abril de 2000. Encon trei o Se na dor pou -
co de po is das 22 ho ras des se dia e per ma -
ne ci na com pa nhia dele, no mes mo lo cal,
até por vol ta de 1 hora da ma nhã do dia se -
guin te.

Ri car do No blat

Tudo bem? Ah não! Quem sabe se, num des ses
tra je tos, não dei uma es ca pa de la para me re u nir, es -
con di do, na mi nha casa, pai de sete fi lhos que sou –
como se lá pu des se fa zer algo es con di do –, para uma
cons pi ra ção, idi o ta, diga-se de pas sa gem, por que
não se ria para re sol ver o pro ble ma de uma vo ta ção
para esse ou aque le re sul ta do, mas para sa ber de
seu re sul ta do de po is. Quer di zer, além de an tié ti co,
idi o ta e bur ro é do que me acu sam.

Mes mo com to das es sas de cla ra ções, pu xei
pela me mó ria, pois pre ci sa va de mais gen te. E apa re -
ceu, Sr. Pre si den te, algo mu i to in te res san te: um dos
pro pri e tá ri os ou só ci os, não sei, do res ta u ran te Pi an -
tel la, o Dr. Anto nio Car los de Alme i da Cas tro, es ta va
na pos se no TSE. Encon trou-me, cum pri men tou-me
na sa í da e des pe di mo-nos, sem que dis sés se mos um 
ao ou tro para onde iría mos, até por que não ha via ra -
zão, pois não tí nha mos mar ca do nada um com o ou -
tro. Qu an do o Dr. Anto nio Car los de Alme i da Cas tro
che gou ao res ta u ran te, eu já es ta va lá, con for me de -
cla ra:

Con for me so li ci ta do por V. Exª, pos so
afir mar, por cor res pon der à ver da de, que
en con trei-me com V. Exª du ran te a so le ni da -
de de pos se do Exmº Sr. Mi nis tro Fer nan do
Ne ves, no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. 

Con fir mo, ain da, que, logo após tal
so le ni da de, no va men te en con trei-me com
V. Exª no res ta u ran te Pi an tel la, onde V. Exª
jan ta va com o jor na lis ta Ri car do No blat.

Co lo can do-me à in te i ra dis po si ção de
V. Exª para qua is quer es cla re ci men tos
adi  ci o na is, des pe ço-me.

Anto nio Car los de Alme i da Cas tro.
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Está bom? Não! Va mos con ti nu ar. Se é para
pro var, va mos pro var. Não dor mi nes ta no i te! Per mi -
tam-me to mar mais 5 mi nu tos da aten ção de V. Exªs.
Res pe i to sa men te, per mi tam-me!

A pes soa que me acom pa nhou, Sr. Pre si den te,
aten den do o meu te le fo ne ce lu lar, aju dan do-me nes -
sas mo vi men ta ções pela ci da de, foi o Sr. Bre no Cury,
que tra ba lha co mi go – não ando com quem não tra ba -
lha co mi go –, e ele de cla ra:

De cla ro que no dia 27 de ju nho di ri -
gi-me, jun ta men te com o Se na dor Arru da,
para uma re u nião na 502 Sul, que ter mi nou
um pou co an tes das 19 ho ras e, em se gui -
da, fo mos ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, dali 
sa in do após as 22 ho ras. Como es tá va mos
com o mo to ris ta, de i xa mos, em se gui da, o
Se na dor no res ta u ran te Pi an tel la e o mo to -
ris ta le vou-me de vol ta ao Se na do para que
eu pe gas se o meu pró prio car ro.

O mo to ris ta vol tou de po is ao res ta u -
ran te e le vou-me em casa, de ma dru ga da.

Sr. Pre si den te, trou xe aqui os fa tos, as fo tos e
as de cla ra ções in sus pe i tas da mi nha tra je tó ria na
no i te do dia 27, acu sa do que es tou de ter re ce bi do
na mi nha casa a Drª Re gi na e de ter-lhe fe i to in de -
co ro sa pro pos ta, que ela ne gou, mas no se guin te
dia cum priu e en tre gou a um as ses sor. Só que eu
não es ti ve em casa, nem an tes do su pos to en con tro 
dela com o Dr. ”não sei das quan tas“ nem de po is.

Ago ra, eu que ria fa zer uma per gun ta a V. Exªs:
va mos ad mi tir, ape nas por hi pó te se, que eu ti ves se
sa í do da qui e não ti ves se tido es ses com pro mis sos,
ou que não qui ses se aten dê-los, ti ves se ido para a
casa e co lo ca do meu pi ja ma. E aí?  Mes mo tudo não
sen do ver da de, eu era cul pa do, por que o ônus da pro -
va cabe ao acu sa do e não ao acu sa dor? 

Per mi tam-me, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, com o meu so fri men to, com as vís ce ras da mi -
nha emo ção ex pos tas à exe cra ção pú bli ca, eu que
não te nho bens pes so a is, não te nho for tu na, mas te -
nho a hon ra e fi lhos que têm meu nome, os na tu ra is
e os que ado tei, a esta hon ra eu se rei fiel en quan to
vi ver.

Eu agra de cia a Deus cada li ga ção que dava. Se -
na dor Pe dro Piva, V. Exª se lem bra da que la no i te? É
ver da de que es ti ve mos jun tos? Aju de-me a lem brar!
Se na dor Ber nar do Ca bral, es ti ve mos jun tos. Como
foi? Mi nis tro Fer nan do Ne ves? Enquan to ten ta va lem -
brar-me de tudo isso, agra de cia a Deus por que os fa -
tos iam se de sen ca de an do para pro var o que pro vo

nes te mo men to. Ine qui vo ca men te, fi ca va me per gun -
tan do: se tais fa tos não ti ves sem ocor ri do? Se não ti -
ves se ha vi do es sas so le ni da des, se ria eu cul pa do?
Mu i to bem, Sr. Pre si den te, esta é a pri me i ra re fle xão
que faço. E o faço olhan do de fren te o Pre si den te
des ta Casa, Se na dor Ja der Bar ba lho e o ex-Pre si -
den te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, to dos os
ho mens e mu lhe res com res pon sa bi li da de pú bli ca.
Está na hora de dar um bas ta! Che ga! 

Dis se aqui o Se na dor Arlin do Por to, com pro -
pri e da de, ain da on tem: che ga de le vi an da de! Va mos
ser res pon sá ve is para hon rar os nos sos man da tos,
ini ci an do por fa zer pre va le cer nes ta Casa a jus ti ça e
as leis bá si cas do sis te ma de mo crá ti co, onde cabe ao 
acu sa dor o ônus da pro va, em qual quer caso. Nis so
que me fere, no que lhe fere, Se na dor Ja der Bar ba lho, 
no que even tu al men te lhe fira, Se na dor Anto nio Car -
los, ou a qual quer um.   

Não po de mos fa zer da di fa ma ção, da acu sa ção
fá cil um ins tru men to ma i or da luta po lí ti ca, por que ele
não é cons tru ti vo. Ele des trói não ape nas pes so as, re -
pu ta ções e vi das pu bli cas; des trói a ima gem des ta
Insti tu i ção, des trói os pi la res do sis te ma de mo crá ti co,
que cus tou tan to para ser er gui dos.

Sr. Pre si den te, vi ve mos um tem po em que é pre -
ci so que uma pes soa não dur ma uma no i te in te i ra, vá
atrás de co i sas, como fui – e fa rei che gar hoje à Mesa
e a quem V. Exª me in di car –, para de mons trar que os
dois fa tos ci ta dos que fa ri am a co ne xão do epi só dio
com o meu nome são fal sos.  E a cada mu dan ça de
ver são vou sair cor ren do atrás? Ah, não, Sr. Pre si den -
te! Va mos res ta be le cer a or dem na tu ral das co i sas.

Por ou tro lado, eu não po de ria ter mi nar esta mi -
nha co mu ni ca ção, com a com pre en são de V. Exªs,
sem afir mar que esse epi só dio, as duas de cla ra ções
des co ne xas, o ato que even tu al men te foi pra ti ca do e
a tal lis ta que não apa re ceu, tudo isso tem que ser in -
ves ti ga do até o fim. Mais do isso, des cul pem-me, exi jo 
que as sim seja, to dos nós exi gi mos. 

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Pois não, Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
É meu pro pó si to não tra tar des te as sun to no ple ná rio
des ta Casa e, sim, nos ór gãos com pe ten tes. Daí por
que não de se ja va se quer apar teá-lo ou usar da pa la -
vra. Entre tan to, V. Exª faz um dis cur so, com pro vas, e
ates ta a fal si da de de uma de cla ra ção. Como nes sa
de cla ra ção, se gun do esse de po i men to – aliás, não
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co nhe cia o pri me i ro, nun ca cu i dei dis so; co nhe cia o
se gun do –, afir ma-se que V. Exª te ria usa do o meu
nome. Qu e ro di zer que o mais cla ro se ria – no caso, a
Drª Re gi na Cé lia Pe res Bor ges  in for ma nes te de po i -
men to que o ex-Pre si den te do Se na do nun ca tra tou
as sun to des se tipo com ela em épo ca al gu ma –, o
cer to se ria que, ou ela ou V. Exª li gas se para mim a
fim de sa ber se era ver da de, ou, num ou tro dia, me
per gun tas se se era ver da de e se ha via al gu ma or dem 
mi nha. Como nun ca lhe dei or dem al gu ma nes se sen -
ti do, nem di re ta men te, ou mu i to me nos por in ter mé -
dio de V. Exª, ou de qual quer ou tra pes soa, fica mu i to
cla ro que não sei por que esse pa i nel foi vi o la do, por
quem foi vi o la do e qual o in te res se da vi o la ção, até
por que a vo ta ção já ha via  su ce di do. Nada ha ve ria a
fa zer se “A”, “B” ou “C” ti ves se vo ta do de uma for ma
ou de ou tra, como tam bém não há te le fo ne ma al gum
meu para a Drª Re gi na, nes se dia ou em qual quer ou -
tro, a não ser a res pe i to de co i sas fun ci o na is, até al -
gu mas ve zes para elo giá-la e ou tras para re cla mar,
in clu si ve pela no me a ção in de vi da de fun ci o ná rio que
ela fez, que obri guei a tor nar sem efe i to, e por al gu -
mas con tra ta ções que fez, no me lhor sen ti do, para
me lho rar o Pro da sen, mas que es ta vam mu i to aci ma
dos sa lá ri os atu a is. Eu ra ra men te ti nha en con tros
com a Drª Re gi na, que, aliás, con si de ro uma fun ci o ná -
ria com pe ten te. Daí por que que ro pa ra be ni zar V. Exª
por tra zer sua ver da de nes te epi só dio e di zer que
con ti nuo a de sa fi ar qual quer pes soa a pro var que eu
te nha tra ta do com a Drª Re gi na, ou com qual quer fun -
ci o ná rio, ou com qual quer Se na dor, so bre este as -
sun to ou te nha qual quer in te res se em sa ber de lis ta
que nun ca vi.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo co/PSDB 
– DF) – Aco lho o apar te de V. Exª, Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, e que ro pe dir li cen ça a V. Exª, pri me i ro 
para di zer que com ple ta ria meu dis cur so, re a fir man -
do o que já dis se on tem. Mi nha re la ção com o Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães sem pre foi res pe i to sa.
V. Exª nun ca me deu essa or dem, pois nun ca me deu
or dem al gu ma, até por que se des se eu não a cum pri -
ria. Não es tou aqui, como V. Exª, para cum prir or dem
de quem quer que seja. Nos sa re la ção sem pre foi res -
pe i to sa. Como eu era Lí der do Go ver no nes ta Casa e
V. Exª pre si dia o Se na do, é cla ro que man tí nha mos
con ta tos diá ri os e – re pi to o que dis se on tem – nun ca,
nes te caso e em ne nhum ou tro, tive do Se na dor Anto -
nio Car los, ou de quem quer que seja, qual quer in si -
nu a ção so bre um fato des se tipo, di re ta ou in di re ta -
men te, não en tre guei nem re ce bi, não vi nem sei se

exis te. Essa é mi nha afir ma ção pe remp tó ria so bre
este epi só dio. 

O Sr. Pe dro Piva (Blo co/PSDB – SP) – Per mi -
te-me um apar te, Se na dor José Ro ber to Arru da?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Ouço V. Exª, Se na dor Pe dro Piva.

O Sr. Pe dro Piva (Blo co/PSDB – SP) – Se na dor
José Ro ber to Arru da, hoje pela ma nhã, V. Exª me te -
le fo nou e tive, como sem pre, gran de pra zer em con -
ver sar com V. Exª, que é o nos so Lí der, o Lí der do Go -
ver no no Se na do, a quem ad mi ro e res pe i to por suas
atu a ções nes ta Casa. Co lo cou-me V. Exª a par do que 
es ta va acon te cen do e das acu sa ções que lhe fo ram
im pu ta das, as qua is des co nhe cia. Fa lou-me so bre o
dia 27. Obvi a men te, não sei se quer que dia foi. Não
sei, Se na dor, o que comi an te on tem. Como vou me
lem brar do dia 27 de ju nho do ano 2000, se era se -
gun da, ter ça, quar ta ou quin ta-fe i ra? A não ser que ti -
ves se acon te ci do um fato que re al men te me mar cas -
se nes se dia. Con sul tei, como V. Exª o fez, a mi nha
agen da, que tam bém é im pres sa no com pu ta dor,
para que fi que mar ca do, agen da essa de co nhe ci -
men to de todo o meu Ga bi ne te. A mi nha agen da é
pas sa da pela mi nha se cre tá ria, pela mi nha Che fe de
Ga bi ne te, por que ela é pú bli ca, à vis ta de to dos. E vi,
re al men te nes sa data, a pos se do Sr. Fer nan do Sil va.
E me lem bro, Sr. Se na dor, per fe i ta men te, des se co -
que tel, por um mo ti vo sim ples: o Sr. Fer nan do Sil va é
so bri nho do meu pri mo ir mão – o meu úni co pri mo ir -
mão –, o ar qui te to Jú lio Ne ves, que veio a essa pos se
e fi cou co mi go, na que la no i te, du ran te todo o tem po,
des de que che gou a Bra sí lia até o dia se guin te. E lem -
bro-me per fe i ta men te por quê. Fiz ques tão de apre -
sen tá-lo, Se na dor, por isso nos de mo ra mos mais, a
toda a mi nha fa mí lia, pela ami za de e res pe i to que lhe
de di co. Os meus pri mos Cé lio Sil va, pri mo tor to, mi -
nha pri ma Te re sa, irmã de Jú lio Ne ves, ao Jú lio Ne -
ves, a sua irmã, aos meus so bri nhos, en fim, toda a fa -
mí lia Fran co que aqui es ta va para a pos se de seu so -
bri nho, e nos de mo ra mos nis so. Di ver sas ve zes qui -
se mos nos re ti rar; lem bro-me per fe i ta men te que com -
bi nei com o Se na dor Ber nar do Ca bral que iría mos
jun tos à pos se, por que o Se na dor Ber nar do Ca bral
man tém re la ções de ami za de com Fer nan do Sil va, e
lá fi ca mos re al men te até o fi nal da ce ri mô nia, jun tos,
num agra dá vel bate-papo, que foi no i te aden tro até
qua se 10 ho ras, ou de po is das 10 ho ras, não me lem -
bro bem. Mas lem bro-me per fe i ta men te de que es ti -
ve mos do pri me i ro dis cur so e fo mos dos úl ti mos a
sair. E quan do V. Exª me pe diu uma car ta, eu dis se
que não, que vi ria aqui pes so al men te, de viva voz, dar 
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o meu tes te mu nho da ver da de que V. Exª ora faz nes -
ta tri bu na.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro
Piva. 

Ouço o Se na dor Ber nar do Ca bral.
O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor

José Ro ber to Arru da, na par te que me toca nes se
epi só dio, que ro di zer que é ri go ro sa men te ver da de i ra
a ver são de V. Exª. Com pa re ci, e ain da que não ti ves -
se co nhe ci men to pré vio de que V. Exª fa ria este re gis -
tro, em aqui per ma ne cen do, eu o con fir ma ria, por que
in fe liz do ho mem pú bli co que se es con de atrás do bi -
om bo do bom-mo cis mo. O que é la men tá vel é que haja 
nes te País uma in ver são do ônus da pro va. E V. Exª
pas sa por uma cir cuns tân cia al ta men te des res pe i to -
sa para um Se na dor ao ter de con fir mar aqui lo que
quem con vi ve nes ta Casa não pre ci sa fa zer. Nes te
epi só dio, a mi nha pre sen ça é ri go ro sa men te ver da -
de i ra.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Mu i to obri ga do, emi nen te Se na dor
Ber nar do Ca bral.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor José
Ro ber to Arru da?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Con ce do o apar te ao Se na dor Edu -
ar do Su plicy. 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Pre -
za do Se na dor José Ro ber to Arru da, es ta mos vi ven do 
hoje um dia de ex tra or di ná ria gra vi da de para os des ti -
nos do Se na do Fe de ral. Os 81 Se na do res es ta mos
to dos pre o cu pa dos com a si tu a ção e te mos o pro pó -
si to fir me de des ven dar a ver da de. V. Exª ex pres sou o
seu sen ti men to, a sua ora ção a Deus. Ain da hoje, pela 
ma nhã, du ran te a mis sa de Pás coa, quan do so li ci ta -
do a fa zer uma das ora ções, fiz o pe di do para que to -
dos nós, re pre sen tan tes do povo, pu dés se mos fa zer
jus àque les que nos con fi a ram o seu voto para que to -
dos nós co la bo rás se mos no sen ti do de que a ver da de 
in te i ra vi es se à tona. Não co nhe ço onde V. Exª mora,
nun ca es ti ve lá; mas fi quei sa ben do, há pou co, que é
na SQS 114, pela Sra Re gi na Cé lia Pe res Bor ges,
com quem fa lei há três mi nu tos, por te le fo ne. Ela me
in for mou, e eu a co nhe ço pou co, mas jus ta men te fo -
ram nos mo men tos de tra ba lhos de CPIs, aqui, no Se -
na do Fe de ral, que pude acom pa nhar a des tre za, a
com pe tên cia, a sua se ri e da de, e tal como V. Exª mes -
mo men ci o nou, eu pos so fa zer um do cu men to, fa lan -
do a res pe i to da sua cor re ção na sua car re i ra, na sua

vida pes so al. E vou trans mi tir a V. Exª o que ela me
dis se: ”Se na dor Edu ar do Su plicy, pe los meus três fi -
lhos, pelo fi lho que per di, que foi mor to, que ro as se -
gu rar que, no de po i men to ci ta do por V. Exª, tudo que
fa lei é a in te i ra ver da de“. Eu per gun tei a ela se po de -
ria trans mi tir al gum fato, algo que pu des se aju dar na
me mó ria, e ela en tão me re cor dou que, na que la no i -
te, como ela cos tu ma va sair tar de, ela dis se que com -
bi nou com V. Exª um en con tro, que V. Exª ti nha per -
gun ta do onde ela es ta va – ela ima gi na que te nha sa í -
do da qui por vol ta das nove ho ras – à no i te, por que
tra ba lha va até tar de. Tro ca ram idéi as se se ria me lhor
se en con tra rem onde ela mora, na 914, e V. Exª te ria
men ci o na do a 114 Sul, para onde ela se di ri giu. Eu
per gun tei se ela se re cor da va de al gum de ta lhe. Per -
gun tei se ela já ti nha es ta do na casa de V. Exª em al -
gum mo men to, an tes. Ela dis se que não.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Men ti ra!

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Ela ti -
nha es ta do an tes?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Cla ro.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –
Então, vou trans mi tir. Per gun tei se ela se lem bra va de
al gum de ta lhe que ocor re ra. Como V. Exª men ci o nou
que tem sete fi lhos, eu per gun tei a ela se ha via al -
guém na sua re si dên cia no mo men to da en con tro. Ela 
se re cor dou de que ha via uma pes soa. Eu per gun to a
V. Exª, para es cla re ci men to de to dos, se V. Exª tem
um fi lho que toca um ins tru men to de so pro.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Ter mi ne V. Exª o seu apar te que eu
lhe res pon de rei.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
gun to por que ela se lem bra de que, ao ir à 114 Sul,
onde V. Exª mora – eu não sei em que an dar é, mas
per gun tei a ela se ti nha su bi do de es ca da ou de ele -
va dor e ela se lem bra que ti nha sido de ele va dor –, ao
che gar, es ta va ha ven do um en sa io. Um de seus fi -
lhos, não sei qual, es ta va to can do um ins tru men to de
so pro. Ela se re cor da des se epi só dio, por que viu o ra -
paz, que veio e con ver sou. Então, ha ve ria uma tes te -
mu nha do en con tro, mas não per gun tei mais de ta -
lhes. Tra go essa in for ma ção a V. Exª, por que ela me
trans mi tiu a con vic ção de que te ria fa la do a ver da de
in te i ra. Como V. Exª está fa zen do esse es for ço de me -
mó ria, en tão, ava li ei ser im por tan te co nhe cer o lado
dela. É mu i to pro vá vel, Se na dor José Ro ber to Arru da, 
que o es for ço de me mó ria te nha de ser am pli a do.
Quem sabe pos sa o Con se lho de Éti ca, en tão, tra zer
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to dos os de po i men tos de to das as pes so as que pos -
sam co la bo rar para ter mos o des ven dar com ple to.
Mas faço esse apar te para que te nha mos con vic ção,
a mais com ple ta pos sí vel, so bre a re ve la ção da ver -
da de.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª é
um ho mem de bem. Se eu lhe per gun tas se ago ra se
V. Exª tem um fi lho mú si co...

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Te -
nho dois.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – V. Exª tem. Então, con cluo: V. Exª é
cul pa do e V. Exª me xeu no pa i nel.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Abso -
lu ta men te.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Então, V. Exª, da mes ma for ma que
o res pe i to, por fa vor, me res pe i te; e, da mes ma for ma
que res pe i to a sua fa mí lia, res pe i te a mi nha.

Eu, efe ti va men te, te nho um fi lho mú si co, com
mu i to or gu lho, aliás – as sim como se or gu lha V. Exª –
e não fi ca rei aqui, não mais, a que rer pro var que o que 
ela diz é fal so.

Se na dor Edu ar do Su plicy, não va mos mais in -
ver ter, Se na dor Edu ar do Su plicy, por que hoje é co mi -
go, ama nhã tal vez seja V. Exª que te nha que di zer:
”Não! Não es te ve lá em casa, em bo ra o meu fi lho re al -
men te te nha fe i to um en sa io nes ta ou na que la no i te“.

Qu e ro lhe di zer, Se na dor Edu ar do Su plicy, que
não vou co lo car nes ta ques tão a in ver são de va lo res
que se quer fa zer na vida pú bli ca. Fiz este es for ço,
Srs. Se na do res: es tão aqui as mi nhas pro vas. Só che -
guei em casa, nes se dia, de po is de uma hora da ma -
nhã; saí an tes das nove da ma nhã. Esses são os fa -
tos. Essas são as de cla ra ções.

A Drª Re gi na, por quem sem pre tive o ma i or res -
pe i to, es te ve na mi nha casa – e de cla rei isso on tem a
todo o mun do que me per gun tou. Não me lem bro exa -
ta men te se foi an tes ou de po is des sa épo ca, não sei.
Mas me re cor do de que te ria sido numa sex ta-fe i ra à
tar de, por que é o dia em que nor mal men te fico em
casa com rou pa es por te. E ela me pro cu ra va afli ta
para fa lar de um pro ble ma da tra mi ta ção de um pro -
ces so de apro va ção de um con vê nio da Inter le gis, ou
al gu ma co i sa – co i sa que di li gen ci ei e ten tei aju dar no 
sen ti do de que fos se apro va do. Ela me deu lá, na que -
le dia, uma lon ga ex pli ca ção.

Se, nes se dia em que ela foi – não sei se foi an -
tes ou de po is dis so, não te nho a me nor idéia , es ta va
lá o meu fi lho, e se es ta va to can do, não sei! Por fa vor,

Se na dor Edu ar do Su plicy, não co lo que a fa mí lia no
meio!

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor José Ro ber to Arru da...

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Eu já lhe con ce di o apar te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Sim,
mas V. Exª, em qual quer oca sião de sua vida, po de rá
fa zer toda e qual quer per gun ta à mi nha pes soa a res -
pe i to de qual quer pes soa que ri da da mi nha fa mí lia,
por que, se for para co la bo rar para o des ven dar da
ver da de em algo que seja do in te res se pú bli co, da dig -
ni da de do Con gres so Na ci o nal, do Se na do Fe de ral,
não te rei re ce io al gum de tra zer à tona a pa la vra, o
tes te mu nho da pes soa mais que ri da de mi nha fa mí -
lia, e com todo o res pe i to à dig ni da de de sua fa mí lia.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Mu i to obri ga do, Se na dor Edu ar do
Su plicy, por essa de mons tra ção de res pe i to que V. Exª
me dá.

Qu e ro di zer que tam bém, se for ne ces sá rio,
para apro var as mi nhas ver da des e as mi nhas afir ma -
ções fa rei da mes ma for ma. Ago ra, para pro var a ver -
da de alhe ia, que ela faça com os fi lhos dela! Já que
co lo cou o meu nome nis so, não sei a que in te res se
ser vin do, não sei ten tan do pro var o quê, mas ob vi a -
men te o ônus da pro va cabe a ela.

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

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Ouço o Se na dor Ro me ro Jucá, que
está so li ci tan do o apar te.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Caro
Se na dor José Ro ber to Arru da, te mos sido par ce i ros
de Li de ran ça do Go ver no e con vi vi com V. Exª du ran te 
todo esse tem po. E, sem dú vi da ne nhu ma, nes se pro -
nun ci a men to tão im por tan te que V. Exª que faz hoje,
não só para o Se na do, mas tam bém para sua vida
pes so al, que ro di zer que en ten do como con sis ten te,
como re pre sen tan te de uma ver da de e, sem dú vi da
ne nhu ma, essa ver da de vai pre va le cer e será com -
pro va da. Dou-me por sa tis fe i to com as in for ma ções
de V. Exª e te nho cer te za que tudo isso será es cla re ci -
do. V. Exª de sem pe nha um pa pel im por tan te nes te
Se na do e tem dado uma con tri bu i ção efe ti va ao Go -
ver no e ao País e, ago ra, con se gue de mons trar cla ra -
men te to das es sas ques tões que es tão en vol vi das.
Qu e ro pa ra be ni zá-lo e dar aqui o meu de po i men to, de 
um par ce i ro com quem tem tra ba lha do em con jun to e, 
du ran te todo esse tem po na Li de ran ça do Go ver no,
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te nho vis to V. Exª se ha ver com se ri e da de, ho nes ti da -
de, de cên cia e com pro mis so pú bli co.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Se na dor Ro me ro Jucá, mu i to obri -
ga do, mas per mi ta-me usar o apar te de V. Exª para
res ga tar uma li nha de ra ci o cí nio fun da men tal. Va mos
ad mi tir que, na que la no i te, eu não ti ves se tido os
even tos que tive; va mos ad mi tir que eu ti ves se fi ca do
em mi nha casa. Não com pe te a mim pro var que não
re ce bi lá al guns dos se nho res. Se al guém afir mar que 
foi, tem que pro var que foi. Como pos so fa zer isso?

Se gun do, não é o fato de que qual quer des ses
de ta lhes – se tem um fi lho, ou se de i xa de ter, se toca
al gum ins tru men to ou se não toca, ou qual quer ou tro
de ta lhe – vai mu dar uma co i sa fac tu al. Fui atrás des -
ses fa tos, até por que não ti nha ou tro ca mi nho. Trou -
xe-os: fa tos, fo tos e de po i men tos. Estão aí.

Estou ab so lu ta men te à dis po si ção des ta Casa,
do Con se lho, de todo o mun do. Vou cum prir as mi -
nhas mis sões e tudo o mais. Ago ra, é pre ci so de i xar
cla ro que não é isso que pro va a mi nha ino cên cia, não 
é isso que vai tran qüi li zar a mi nha cons ciên cia. O que
tran qüi li za a mi nha cons ciên cia é que não pedi nada a 
nin guém, não re ce bi nada de nin guém, não en tre guei
nada a nin guém, não tive aces so à in for ma ção al gu -
ma como essa. É isso que me de i xa tran qüi lo e com a
cons ciên cia tran qüi la. Os fa tos que de mons tro, gra -
ças a Deus, per mi tem-me essa com pro va ção. Ape -
nas isso!

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor José Ro ber to Arru da, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA – (Blo -
co/PSDB – DF) – Con ce do um apar te ao Se na dor Ro -
ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor José Ro ber to Arru da, V. Exª exer ceu o seu di re i to
de de fe sa com bri lho. Foi uma de fe sa con sis ten te. Fal -
ta, no en tan to, a ré pli ca, o exer cí cio do mes mo di re i to
por par te dos fun ci o ná ri os do Se na do. Um fato é in -
con tes tá vel, hoje; eu não acre di ta va nele até on tem:
foi vi o la do o pa i nel, foi vi o la do o si gi lo da vo ta ção. E o
que não po de mos ad mi tir, no Se na do da Re pú bli ca,
nós to dos, os Se na do res, é que os fun ci o ná ri os te -
nham sido os ex clu si vos res pon sá ve is pelo even to.
Na an ti ga Roma, os Se na do res se ves ti am de bran co
para sim bo li zar a lim pe za do seu ca rá ter. O Se na do
da Re pú bli ca não pode e não vai ad mi tir que os fun -
ci o ná ri os se jam res pon sa bi li za dos sem uma apu ra -
ção pro fun da do pro ces so. Após o seu de po i men to,
ou tras hi pó te ses se abrem – in clu si ve para o meu ra -

ci o cí nio. Mas o fun da men tal é que esta ques tão seja
apro fun da da nas ins tân ci as cor re tas, tal vez até numa 
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. Por que se não,
per de re mos o bri lho da sua ex po si ção, que foi re for -
ça da com a emo ção do pro nun ci a men to, que é irmã
da in dig na ção e do dis cur so da ver da de. Mas exis te o
ou tro lado, as ou tras afir ma ções e, de qual quer for -
ma, a lis ta do com pu ta dor, que va zou, não va zou pe -
las mãos da Di re to ra do Pro da sen. Ela va zou de ou -
tras for mas, cir cu lou por ou tros am bi en tes. E te mos
que apu rar esse pro ces so em pro fun di da de. Por en -
quan to, fica o seu dis cur so, re pi to, con sis ten te e bri -
lhan te. Mas o con tra di tó rio tem que se es ta be le cer,
por que o Se na do da Re pú bli ca não pode ad mi tir que
a cor da ar re ben te do lado mais fra co. Os fun ci o ná ri os
são res pon sá ve is. Ja ma is de ve ri am ter obe de ci do
qual quer or dem para que brar o si gi lo da vo ta ção.
Eles sa bi am dis so; não são ino cen tes, são fun ci o ná ri -
os gra du a dos, mas essa res pon sa bi li da de não se li -
mi ta a um cír cu lo es tre i to de qua tro ou cin co téc ni cos.
O com pro mis so des ta Casa – e nis so eu em pe nho o
meu pró prio man da to – é que a cor da não re ben te no
Se na do da Re pú bli ca do lado mais fra co.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Mu i to obri ga do, Se na dor José Re -
quião. Incor po ro o in te i ro teor do apar te de V. Exª, me -
nos a úl ti ma par te, que pro po nho mo di fi car. O que im -
por ta é que a in ves ti ga ção vá até o fim, se jam os cul -
pa dos for tes ou fra cos, Se na do res ou fun ci o ná ri os,
gra du a dos ou não, in de pen den te men te do sexo e da
cor, do po der que te nham ou não te nham. É pre ci so
que re ben te onde efe ti va men te acon te ceu o equí vo -
co. O que não dá, meu caro Se na dor José Re quião, é
usar o meu nome ou de quem quer que seja para
com pro var algo que to dos sa be mos: ja bu ti não sobe
em ár vo re; se está lá em cima, teve pé e ca be ça.

Que as in ves ti ga ções ocor ram com tran qüi li da -
de, num re gi me de mo crá ti co, pe las ins tân ci as nor ma is.
Ago ra, nem no que re fe re a mim, nem no que re fe re
ao Se na dor Anto nio Car los, nem no que re fe re a qual -
quer fun ci o ná rio e nem no que se re fe re a quem quer
que seja, pri me i ro: que não se cul pe an tes de jul gar;
se gun do: que não se in ver ta o ônus da pro va. E tam -
bém não ve nham com esta: co i ta di nha, fez, não sa bia
o que fa zer... Espe ra aí! se fez, é cul pa da, sim; é res -
pon sá vel, sim, e vai ter que di zer a ser vi ço de quem
está, ou de quem está aqui, ou de quem não está
aqui. Não im por ta, a ver da de tem que apa re cer!

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª 
me per mi te um apar te?
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Ouço com pra zer V. Exª.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor José Ro ber to Arru da, V. Exª com pre en de a es -
tu pe fa ção com que to dos nós es ta mos vi ven do mais
este mo men to da di fí cil mis são de ser Se na dor, em
que se trans for mou nos so co ti di a no, no exer cí cio do
man da to nes ses úl ti mos me ses. De mi nha par te, que -
ro con cor dar com o que afir mou o Se na dor Ro ber to
Re quião. V. Exª, numa de mons tra ção de res pe i to pelo 
Se na do e pela opi nião pú bli ca bra si le i ra, as su miu
uma ati tu de, de on tem para cá, que é exem plar, de
quem acha que tem o de ver de ex pli car a esta Casa e
de ilu mi nar to das as som bras que pos sam es tar cer -
can do a sua pes soa e a sua con du ta, além do de ver
de mos trar res pe i to pela opi nião pú bli ca, da for ma –
eu di ria – ci rúr gi ca com que o fez: pas so a pas so, num
es for ço de re cons ti tu i ção, que lhe digo, Se na dor José
Ro ber to Arru da: Deus per mi ta que eu nun ca te nha de
en fren tar um de sa fio como esse, não só pelo so fri -
men to que ele re pre sen ta, mas pela mi nha ab so lu ta
in ca pa ci da de de re cons ti tu ir com efi ciên cia e ri que za
o que fiz no mês pas sa do, quan to mais há qua se um
ano! Espe ro que a ma ni fes ta ção de V. Exª, além de
cum prir o ob je ti vo de es cla re cer dú vi das que, com
jus ta ra zão, sur gi ram no es pí ri to da so ci e da de bra si -
le i ra e no de to dos nós, por mais ami gos que se ja mos, 
o dis cur so de V. Exª mar que o iní cio de um novo mo -
men to nes ta Casa. Afi nal de con tas, Se na dor, essa
his tó ria toda, além de já ter can sa do to dos nós, está
es go tan do a au to ri da de e a res pe i ta bi li da de de uma
das mais im por tan tes ins ti tu i ções da Re pú bli ca. Faço
este re gis tro para di zer que acre di to que V. Exª te nha
con se gui do dis sol ver as dú vi das que se mul ti pli ca ram 
a par tir de on tem. Espe ro, sin ce ra men te, que se ja mos 
ca pa zes de es cla re cer o gran de mis té rio que en vol ve
essa ver são. Como bem dis se o Se na dor Ro ber to Re -
quião, pa re ce que tam bém não há dú vi da de que hou -
ve vi o la ção. Co nhe ço a Drª Re gi na. Tive a opor tu ni da -
de de tra ba lhar, como Se na dor e Mem bro da Mesa,
no man da to an te ri or, as sis tin do ra zo a vel men te de
per to ao seu de sem pe nho e ao do Pro da sen. Em re la -
ção a ela só te nho ma ni fes ta ções de ad mi ra ção pela
sua com pe tên cia pro fis si o nal e de res pe i to pela in te -
gri da de que de mons trou ao lon go de todo esse pe río -
do que com ela con vi vi. De ma ne i ra que, se por um
lado V. Exª ilu mi nou cer tas áre as de som bra, por ou tro 
lado, de i xou, a par tir de hoje, uma gran de in ter ro ga -
ção no es pa ço des te ple ná rio. Obri ga do a V. Exª. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ge ral do
Melo, pelo seu apar te .

Só que ro apro ve i tar seu apar te para fri sar o se -
guin te: ima gi nem os Srs. Se na do res al guém no meu
lu gar que ou vis se: foi você, e es ti ve na sua casa no
dia 27. E você não tem uma agen da no com pu ta dor
ou não se lem bra do que fez na que le dia, e, não lem -
bran do, aca bou, é cul pa do. Nes se caso lem brei, por -
que tive a me mó ria di gi tal, tive a me mó ria das pes so -
as com quem con vi vi. E se não ti ves se tido? É pre ci so
de i xar cla ro que a mi nha cons ciên cia está tran qüi la, e
a si tu a ção é ab so lu ta men te cla ra para mim, não por -
que tra go es ses da dos, mas por que efe ti va men te
não fiz esse ges to. E se al guém dis ser que fiz que
com pro ve. 

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – BA) – Se na dor
José Ro ber to Arru da, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Se na dor Hugo Na po leão.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – BA) – No bre Se -
na dor José Ro ber to Arru da, em bo ra o ônus da pro va
in cum ba a quem ale ga, faz V. Exª mu i to bem em dar
uma sa tis fa ção aos seus Pa res. Devo di zer que o fez
de ma ne i ra do í da, de ma ne i ra so fri da, de ma ne i ra an -
gus ti a da, mas tra zen do ao co nhe ci men to da Casa e
da Na ção to das as cir cuns tân ci as que en vol ve ram a
sua au sên cia do epi só dio que lhe im pu tam. Mas, o
que vou di zer ago ra não é para um con so lo: é para di -
zer que, la men ta vel men te, na his tó ria do Se na do, às
ve zes, nós, ho mens pú bli cos, so mos obri ga dos a as -
so mar à tri bu na para fa zer o que V. Exª está ago ra a
fa zer. No Impé rio, Luiz Alves de Lima e Sil va, o Se na -
dor, o Du que de Ca xi as, foi obri ga do a ir à tri bu na e
mos trar a sua de cla ra ção de bens, di zen do: “Não se
ati ram in fun da da men te pe dras so bre um ho mem que
nada tem a es con der”. Aliás, tão exem plar foi esse
dis cur so que fiz ques tão de en xer tar na in tro du ção da
de fe sa do ex-Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, seu
ad vo ga do que fui, pe ran te a Co mis são Ge ral de
Inves ti ga ções, jus ta men te no in trói to. Ele, o nos so sa -
u do so Jus ce li no Ku bits chek, tam bém foi obri ga do a
as so mar à tri bu na para di zer al gu mas co i sas. Então,
on tem, como hoje, como even tu al men te ama nhã,
mas em nome da Casa e da de mo cra cia, é bom que
as sim seja, é bom que V. Exª faça o que fez.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Mu i to obri ga do, Se na dor Hugo Na -
po leão, pelo seu apar te.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
José Ro ber to Arru da, V. Exª me per mi te um apar te?
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo co/PSDB
– DF) – Pois não, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
Arru da, V. Exª dis se que era um ho mem de mu i ta fé e
de mons trou isso so be ja men te, com ra ci o cí nio ló gi co.
Aliás, aqui no Se na do so mos ho mens e mu lhe res de
fé. É exa ta men te essa fé que nos le va rá à ne ces si da -
de de apro fun dar mos a in ves ti ga ção para que não pa -
i rem dú vi das a res pe i to de nin guém, nem de V. Exª.
Só o apro fun da men to da in ves ti ga ção nos le va rá ver -
da de i ra men te à de fi ni ção de res pon sa bi li da de. Sem a 
de fi ni ção de res pon sa bi li da de, não ire mos a lu gar al -
gum, in ver te re mos os pa péis, não ape nas o ônus da
pro va, e o País, evi den te men te, não nos per do a rá. Fi -
que ab so lu ta men te tran qüi lo, pois o que V. Exª pen sa
e diz não é di fe ren te do que pen sam seus co le gas Se -
na do res aqui do Se na do Fe de ral. Mais do que nun ca,
pre ci sa mos apro fun dar a in ves ti ga ção, de fi nir res pon -
sa bi li da des e, a par tir daí, fa la re mos em cul pa e em
pu ni ção, que é o que o País quer ver es cla re ci do. O
Se na do está ex pos to, o la u do anun ci a do on tem pela
Uni camp api men tou a dis cus são, as sim como o de po -
i men to da Drª Re gi na. Essas co i sas, mais do que nun -
ca, hoje, mais do que on tem, pre ci sam ser de fi ni ti va -
men te es cla re ci das.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – É ver da de, Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros. Pen so da mes ma for ma.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PSDB – PR) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Osmar Dias (Blo co/PSDB – PR) – Se na -
dor José Ro ber to Arru da, sou do Con se lho de Éti ca
do Se na do, in di ca do pelo Lí der do meu Par ti do, Se -
na dor Sér gio Ma cha do. Por tan to, não que ro pro nun -
ci ar-me so bre o mé ri to da ques tão. Mas eu, na mi nha
in ge nu i da de – não sen do ad vo ga do, tal vez pos sa co -
me ter aqui al gum equí vo co , que ro le van tar aqui uma
ques tão que , para mim, é im por tan te. Foi ins ti tu í da
uma Co mis são de Sin di cân cia. A Co mis são de Sin di -
cân cia – e eu aqui gos ta ria de ter a aten ção do Pre si -
den te do Con se lho de Éti ca , Se na dor José Ro ber to
Arru da, in ves ti gou, le van tou de po i men to, e aqui ouço
sem pre que é pre ci so es ta be le cer o con tra di tó rio.
Mas a Co mis são de Sin di cân cia, de pos se do de po i -
men to de uma fun ci o ná ria do Se na do, en cer rou os
tra ba lhos sem ou vir a ou tra par te. A não ser que eu
es te ja en ga na do, não vi, nas no tí ci as dos jor na is, que
V. Exª ou o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães ti ves -
sem sido ou vi dos pela Co mis são de Sin di cân cia.

Então, pa re ce-me que não hou ve a opor tu ni da de do
con tra di tó rio. E se não pode a Co mis são de Sin di cân -
cia ou vir os Se na do res, tam bém não po de ria o re la tó -
rio da Co mis são de Sin di cân cia ser di vul ga do por que
ali se es ta be le ce ape nas uma par te da ver são so bre a 
his tó ria, ou seja, a ver são de uma par te, por que não
se deu opor tu ni da de para que a ou tra par te se ma ni -
fes tas se. E, de re pen te, esse re la tó rio, que de ve ria
ser sub me ti do ao Con se lho de Éti ca an tes de qual -
quer co i sa, para que este ou vis se a ou tra par te, os
Se na do res que es tão ci ta dos no de po i men to já se tor -
na pú bli co. E nós, do Con se lho de Éti ca, te re mos que
es tu dar o pro ces so a par tir da aná li se já fe i ta pela im -
pren sa. Pa re ce-me que hou ve uma pre ci pi ta ção ao
se tor nar pú bli co um pro ces so que não foi com ple ta -
do ou con clu í do, por que a con clu são des se pro ces so
se dará quan do o Con se lho de Éti ca se de bru çar so -
bre ele, in ves ti gar, ou vir as pes so as de to das as par -
tes para que pos sa mos che gar aos res pon sá ve is e aí, 
sim, puni-los den tro da lei. Mas pa re ce-me, Se na dor
José Ro ber to Arru da, que hou ve uma pre ci pi ta ção ao
não se per mi tir o con tra di tó rio e, des ta for ma, pa re -
ce-me um pou co in jus to nes te mo men to o pro ces so.
Dis se que não emi ti ria ne nhu ma opi nião de mé ri to,
mas es tou fa zen do ape nas uma aná li se da qui lo que
es tou pen san do nes te mo men to.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB  DF) – Mu i to bem, Se na dor Osmar Dias, até
po de ria com pre en der que os Se na do res, qua is quer
que fos sem, como tem o Ple ná rio, como tem este fó -
rum para co lo car as suas po si ções e te rão os ou tros
das vá ri as co mis sões, po de ri am se ex pres sar. O que
se es tra nha é que uma fun ci o ná ria diz que en tre gou
para ou tro fun ci o ná rio, e a co mis são te nha en cer ra do
os seus tra ba lhos, dado pu bli ci da de a um re la tó rio de -
fi ni ti vo sem que o fun ci o ná rio re cep tor se quer fos se
ou vi do. Aí, sin to mu i to, mas é inad mis sí vel.

Ouço o Se na dor Sér gio Ma cha do.

O Sr. Sér gio Ma cha do (Blo co/PSDB – CE) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Se na dor José Ro -
ber to Arru da, V. Exª, nes ta tar de, com um gran de es -
for ço de me mó ria, fa lan do do seu co ra ção, dis se aqui -
lo que sen tia para es cla re cer to dos os fa tos. Dis se
como foi o seu dia, o que fez, para onde foi, as re u -
niões que par ti ci pou, e com todo o seu sen ti men to de
dig ni da de e de in dig na ção pe diu a apu ra ção da ver -
da de até as úl ti mas con se qüên ci as. V. Exª, até ano tei
aqui, co brou a ver da de, exi giu que ela fos se apu ra da.
V. Exª quer e de se ja que  isso seja fe i to. Expres sou,
aqui,  mos tran do, com toda a tran qüi li da de, a po si ção
de V. Exª, o que é ex tre ma men te im por tan te. Expres -
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san do a sua in dig na ção pelo fato e que ren do que a
ver da de ve nha à tona, por que, como V. Exª bem dis -
se, seu nome é uma hon ra para a sua fa mí lia. É isso
que to dos nós de se ja mos. Como seus co le gas de
Par ti do, fi ca mos sa tis fe i tos por tudo o que dis se aqui,
nes ta tar de. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ser gio Ma -
cha do. Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra de -
ço-lhes pela com pre en são.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor José Ro -
ber to Arru da?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Com mu i ta ale gria, ilus tre Se na do ra 
Mar lu ce Pin to.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
José Ro ber to Arru da, fi quei acom pa nhan do o de sen -
ro lar da con ver sa e de i xei para so li ci tar este apar te no 
fi nal. Não gos to mu i to de co i sas atro pe la das, até por -
que ain da sou des sas pes so as que usa mu i to a cons -
ciên cia e não sa i ria da qui sa tis fe i ta, se não lhe fi zes se 
esse apar te. Já pre sen ci ei co le gas nos sos cho ran do
des sa tri bu na, como o ex-Se na dor Ro nal do Ara gão. À 
épo ca, eu não era do PMDB, mas sem pre gos tei mu i -
to do ex-Se na dor, que, cer ta fe i ta, se emo ci o nou no
dia em que foi acu sa do de ter com pac tu a do com cor -
rup ção na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção.  A fi lha mais nova dele, que ti -
nha àque la épo ca 15 anos, per gun tou-lhe: ”Pai, você
é la drão?“ Ro nal do Ara gão nos dis se, des ta tri bu na,
que na que la no i te teve um en far to. Fala-se que nós
te mos a hora cer ta para mor rer, mas  Ro nal do Ara gão 
tal vez te nha en cur ta do os seus dias em de cor rên cia
da que las ca lú ni as que de po is teve sua ino cên cia
com pro va da. Acom pa nhei, tam bém, o cal vá rio da fa -
mí lia de Alce ni Gu er ra. Fui co le ga dele na épo ca da
Cons ti tu in te. Nós, de pu ta das, àque la épo ca, ti ve mos
mu i ta afi ni da de com Alce ni Gu er ra, por que ele nos
aju da va mu i to com re la ção às nos sas emen das. Sur -
giu aque la con fu são toda quan do ele foi Mi nis tro e eu
acom pa nhei de per to o so fri men to da que la fa mí lia. As 
cri an ças pe que nas iam para o co lé gio, aqui em Bra sí -
lia,  e os co le gas fi ca vam fa lan do que o pai era cor rup -
to. Fo ram es tu dar no Pa ra ná  e ocor reu a mes ma co i -
sa. Qu an do ouço pes so as di zen do co i sas que acon -
te cem – fan ta si o sas ou ca lu ni o sas – fico a pen sar,
que tais pes so as se es que cem que exis te uma fa mí lia 
que está so fren do. Então, não que ro aqui ser nem de
um lado e nem do ou tro. Não es tou a fa vor de V. Exª
nem con tra, como tam bém não es tou con tra nem a fa -

vor da fun ci o ná ria, mas pen so que os fa tos de vem ser 
mais bem es cla re ci dos. De po is do seu de po i men to
des ta tri bu na, vem aque le dra ma de cons ciên cia.
Nes ta Casa, so mos de si glas par ti dá ri as di ver sas,
mas não de i xa mos de ser ami gos, por que con vi ve -
mos di a ri a men te. Apren de mos a gos tar das pes so as
e não va mos, de uma hora para a ou tra, sen tir-nos fe -
li zes em ver al guém ser le va do ao pe lou ri nho. Qu an -
tas ve zes não saí da qui cons tran gi da por algo que li
ou es cu tei? Qu e ro di zer o se guin te: das pes so as com
quem V. Exª dis se que es te ve no dia 27, co nhe ço
uma, que pos so ava li zar: o Mi nis tro Fer nan do Ne ves.
Não por ser Mi nis tro, mas por que o co nhe ço des de
1980. Gozo da ami za de da fa mí lia e sei que é uma
pes soa de bem, que ja ma is fa ria uma de cla ra ção se,
re al men te, não ti ves se es ta do lá pre sen te. Se na dor
José Ro ber to Arru da, peço, não como Se na do ra, mas 
como mu lher e mãe de fa mí lia, que aca be mos com
es sas co i sas aqui den tro. Isso não fica bem nem para
os acu sa dos nem para aque les que es cu tam. Os 81
Se na do res che ga ram aqui por es co lha do seu povo,
são pes so as em que o povo de seus Esta dos con fia.
Va mos ter mais be ne vo lên cia para com es ses as sun -
tos e aca bar com es sas in tri gas. Che gou a hora de
co me çar mos a tra ba lhar. Ini ci a mos uma nova eta pa
com um novo Pre si den te, e não falo as sim por S. Exª
ser do PMDB. O Pre si den te da Casa po de ria ser do
PT, do PCdoB, de qual quer si gla par ti dá ria, e eu es ta -
ria agin do da mes ma ma ne i ra. La men to as ocor rên -
ci as dos úl ti mos me ses aqui no Se na do. Con cor do
com V. Exª quan do pede que tudo seja es cla re ci do e
diz ser um ho mem de fé, por que eu tam bém sou uma
mu lher de fé. Ain da hoje, na mis sa da Pás coa, aqui
no Se na do, sin ce ra men te, quan do co mun guei, pedi a 
Deus que aca bas se com es sas in tri gas, que trou xes -
se ao Se na do da Re pú bli ca a luz e que o Di vi no Espí -
ri to San to ilu mi nas se a men te de cada um de nós, a
fim de que co me ce mos a tra ba lhar, por que es ta mos
aqui para isso e não por que so mos for tes. Esta mos
aqui por que re ce be mos os vo tos do povo dos nos sos
Esta dos, e to dos es tão nos co bran do tra ba lho. Era o
que ti nha a di zer a V. Exª.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB — DF) – Se na do ra Mar lu ce Pin to, mu i to
obri ga do. V. Exª, com sen si bi li da de, an te ci pou a con -
clu são do meu dis cur so.

Sr. Pre si den te, ao con clu ir, em pri me i ro lu gar,
de se jo ape nas re a fir mar que, gra ças a Deus, à me -
mó ria ele trô ni ca e às pes so as que co mi go con vi ve -
ram, con se gui de mons trar que as afir ma ções fe i tas
con tra mim eram in ve rí di cas. No en tan to, isso não
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pode tor nar-se re gra. Não te nho que fi car de mons -
tran do, a cada mo men to – como nin guém tem –, que
não sou cul pa do. Quem acu sa tem o ônus da pro va.
Não é por isso que saio de cons ciên cia tran qüi la; es -
tou de cons ciên cia tran qüi la, Se na do ra Mar lu ce Pin -
to, Srs. Se na do res, por que, gra ças a Deus, nes te epi -
só dio não te nho nem no tí cia do que ocor reu ou de i -
xou de ocor rer.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, vol to para mi -
nhas ati vi da des nor ma is, to das elas, e re a fir mo que é
hora de esta Casa re to mar o seu ob je to fun da men tal,
a sua agen da po si ti va; se tem que ser fe i ta a in ves ti -
ga ção, que se faça nos ca na is pró pri os. Ago ra, o prin -
ci pal des ta Casa é re to mar as vo ta ções, a dis cus são
dos pro je tos de lei – é para isso que fo mos ele i tos –,
sem pre jul ga men tos, sem a obri ga ção de pro du zir
uma car ni ça por dia, como se nós, ou aque les que nos
acom pa nham, fos sem uru bus da car ni ça hu ma na.

Agra de ço, de co ra ção, Sr. Pre si den te, a opor tu -
ni da de que me deu. Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT — AL) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª a pa la vra, pela Li de -
ran ça da Opo si ção, por ces são do Se na dor José
Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, con ce de rei a pa la vra a V. Exª,
que, de mo cra ti ca men te, tem o di re i to de fa zer uso
dela em nome da Opo si ção, mas an tes gos ta ria de
dar uma in for ma ção.

De po is de ter usa do a pa la vra o Lí der do Go ver -
no, sin to-me no de ver de in for mar que, on tem, como
Pre si den te do Se na do Fe de ral, tive o de ver de dar a
no tí cia re la ti va às in ves ti ga ções da Co mis são de
Inqué ri to so bre o pa i nel do Se na do Fe de ral. Ou vi mos
o Se na dor José Ro ber to Arru da e os Srs. Se na do res
que fi ze ram di ver sas in ter ven ções, de vi do à im por -
tân cia des se epi só dio. Ouvi o Pre si den te da Co mis -
são, o Dr. Dir ceu Ma tos, e S. Sª me dis se que a Co -
mis são se sen tiu pre mi da em en cer rar os seus tra ba -
lhos e al guns de po i men tos não fo ram ou vi dos.

Enten do que, mais do que nun ca, um dos pi la -
res da de mo cra cia e das so ci e da des or ga ni za das é,
efe ti va men te, o con tra di tó rio. E, em que pese às pes -
so as en vol vi das no pro ces so, não de se jo, como Pre -
si den te do Se na do, de for ma al gu ma, fal tar com o es -
cla re ci men to da ver da de, su pri min do, em fase al gu -
ma, o con tra di tó rio. Por isso mes mo, como Pre si den te 
da Casa, após ou vir a de fe sa do Lí der do Go ver no e
os apar tes que a S. Exª fo ram di ri gi dos, e le van do em
con ta o que dis põe a Re so lu ção nº 17, so bre a Cor re -
ge do ria Par la men tar, que diz que cabe ao Cor re ge dor 

”fa zer sin di cân cia so bre de nún ci as de ilí ci tos no âm -
bi to do Se na do, en vol ven do Se na do res“, e con si de -
ran do ain da o fato de que o Cor re ge dor do Se na do é
in te gran te nato do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar, com pe tin do a ele pro mo ver as di li gên ci as de
sua al ça da ne ces sá ri as ao es cla re ci men to dos fa tos
in ves ti ga dos, sem pre ju í zo da pos te ri or apre ci a ção
por par te do Con se lho de Éti ca, en ten do que não
deva ha ver ne nhu ma dú vi da em re la ção a to dos os
fa tos.

Se fun ci o ná ri os não fo ram ou vi dos nes se epi só -
dio; se o fun ci o ná rio do Se na dor José Ro ber to Arru da 
não foi ou vi do, e se afir ma que ele re ce beu a lis ta; se
o Se na dor José Ro ber to Arru da ain da não foi ou vi do
de for ma pre li mi nar – foi ou vi do ago ra pelo Se na do –;
se o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães tam bém não 
foi ou vi do, ape nas se ma ni fes tou, sem pre ju í zo das
ações do Con se lho de Éti ca, a quem o 1º Se cre tá rio
já re me teu des pa cho no sen ti do de que o Sr. Cor re ge -
dor, Se na dor Ro meu Tuma, com ple men te o que não
foi pos sí vel ser fe i to pela Co mis são, re pi to, sem pre ju -
í zo de que o Con se lho de Éti ca ve nha to mar as pro vi -
dên ci as que en ten der ne ces sá ri as para o es cla re ci -
men to, de ter mi no, de ime di a to, que V. Exª, Se na dor
Ro meu Tuma, pro cu re ou vir os de ma is fun ci o ná ri os a
res pe i to e tam bém os dois Se na do res ci ta dos.

É o des pa cho que, nes te mo men to, faço a V. Exª,
com a re mes sa do ma te ri al re ce bi do, já fe i ta an te ri or -
men te a V. Exª pelo 1º Se cre tá rio e ao Pre si den te do
Con se lho de Éti ca, Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. ROMEU TUMA (PFL — SP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL — SP. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta ria de di zer a V. Exª
que, des de o pri me i ro des pa cho que V. Exª fez so bre
o as sun to, de ter mi nan do à Cor re ge do ria que to mas -
se as pro vi dên ci as re la ti vas à Re so lu ção nº 17, de
1993, e das de ma is pro vi dên ci as que to mou, ja ma is
abri mão da qui lo que é mi nha obri ga ção. Inclu si ve,
hoje, por de fe rên cia do 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son, que me cha mou no mo men to da en tre ga dos
re la tó ri os re fe ren tes à úl ti ma fase da apu ra ção na Co -
mis são Espe ci al de sig na da por V. Exª, eu dis se da ne -
ces si da de de ou vir o fun ci o ná rio do Se na dor José
Ro ber to Arru da, de aca re a ções, da re pro du ção de to -
dos os atos e fa tos que le va ram à que bra do si gi lo do
pa i nel, por meio de fo to gra fi as. E só após es sas pro vi -
dên ci as en tre ga ria meu re la tó rio, já pra ti ca men te
con clu í do, ao Con se lho de Éti ca, con ten do o es sen -
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ci al, a fim de, após a in ves ti ga ção, dar pros se gui men -
to, se fos se o caso, ao pro ces so por que bra de de co ro 
par la men tar.

Por tan to, fi que V. Exª tran qüi lo: não de i xa rei de
cum prir as obri ga ções que me são de le ga das pela de -
ci são de V. Exª e re gu la das pelo Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Gos ta -
ria de acres cen tar à ma ni fes ta ção de V. Exª, aler ta do
pelo 1º Se cre tá rio, que, em pri me i ro lu gar, se ria in ca -
bí vel que a Co mis são ou vis se os Srs. Se na do res. Só
quem po de rá ouvi-los se rão ou tros Se na do res  no
caso V. Exª, como Cor re ge dor da Casa, e o Con se lho
de Éti ca do Se na do, que são os fo ros ade qua dos.
Além dis so, V. Exª de ve rá ou vir os de ma is fun ci o ná ri -
os ci ta dos. La men ta vel men te, pela pre mên cia do
tem po de en cer rar o pro ces sa do, a Co mis são de
Inqué ri to não pôde fazê-lo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem; em se gui da, os Se na do res
Ro ber to Fre i re e Ra mez Te bet, an tes de con ce der a
pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu en ten do que a de ci são de V. Exª é
no sen ti do de apu rar ao má xi mo a ques tão que está
sen do dis cu ti da. Con tu do, com todo o res pe i to à de ci -
são de V. Exª, pen so que, se V. Exª e o 1º Se cre tá rio já 
en ca mi nha ram a ma té ria ao Con se lho de Éti ca, a ma -
té ria já está lá. V. Exª tem ab so lu ta ra zão em di zer que 
hou ve equí vo co da Co mis são: não ha via como a Co -
mis são não ou vir o se cre tá rio do Se na dor Arru da; de -
ve ria ter ou vi do. Mas eu pen so que, a esta al tu ra, para 
ga nhar tem po, para que as co i sas an dem com a ra pi -
dez ne ces sá ria, nós não po de mos fa zer uma di vi são
de tra ba lho. Vai ago ra o Cor re ge dor an dan do, en -
quan to o Con se lho de Éti ca tra ba lha. Eu pen so que o
Con se lho de Éti ca é que vai apu rar ago ra. O que a
Co mis são ti nha que fa zer foi fe i to. Ago ra vai para o
Con se lho de Éti ca, onde está o Cor re ge dor, e o Con -
se lho ou vi rá o fun ci o ná rio e de ci di rá o que fa zer.

Então, para que não te nha mos o Cor re ge dor
tra ba lhan do aqui e o Con se lho de Éti ca tra ba lhan do
lá, ou en tão o Con se lho de Éti ca pa ran do e es pe ran -
do o tra ba lho do Cor re ge dor, pen so que va mos di re to
ao Con se lho de Éti ca, que cha ma rá ime di a ta men te
es sas pes so as e le va rá o tra ba lho adi an te. É o ape lo
que faço a V. Exª no sen ti do da ra ci o na li da de do tra -
ba lho e da ati vi da de. Que se en tre gue o pro ces sa do

ao Con se lho de Éti ca e que ela con du za os acon te ci -
men tos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Eu ouvi 
V. Exª. Ouço ago ra o Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
mi nha opi nião é no mes mo sen ti do, in clu si ve es cla re -
cen do à Casa que a Co mis são de Inqué ri to Admi nis -
tra ti vo não era para des co brir quem foi res pon sá vel
pela so li ci ta ção de que brar o si gi lo do voto; ela foi
para apu rar se ti nha ha vi do ou não vi o la ção. E esse
re la tó rio é con clu si vo! Não tem que se es tar ou vin do
mais nin guém. Ago ra deve se apu rar quem foi res pon -
sá vel pela vi o la ção, o que deve ser fe i to pelo Con se -
lho de Éti ca, que já ha via ini ci a do es ses tra ba lhos.
Não tem mais que es tar man dan do o pro ces so para
can to al gum! É a con ti nu i da de no Con se lho de Éti ca.
A ques tão ago ra é apu rar se hou ve ou não um res -
pon sá vel por ter so li ci ta do a vi o la ção! A vi o la ção exis -
tiu, a Co mis são de Inqué ri to Admi nis tra ti vo com pro -
vou, por in ter mé dio da au di to ria da Uni camp, e isso
era o re la tó rio fi nal. A apu ra ção da res pon sa bi li da de
deve ser fe i ta pelo Con se lho de Éti ca, por que en vol ve
Se na dor na acu sa ção ini ci al! Não é pro ble ma de fun -
ci o ná rio. O fun ci o ná rio será ou vi do para es cla re cer. E
se, no fi nal, for res pon sá vel ou co-au tor de cri me ou
de aten ta do ao de co ro do Se na dor, será res pon sa bi li -
za do pelo Re la tó rio do Con se lho de Éti ca. Não é Co -
mis são de Inqué ri to que tem que ser ou vi da nem mais 
Cor re ge dor.

Qu e ro di zer que a de ci são de V. Exª evi den te -
men te não en con tra am pa ro nas me di das que já vi -
nham sen do to ma das, por que o Con se lho de Éti ca já
ha via ini ci a do o tra ba lho de apu ra ção des se fato e
tem que con ti nu ar apu ran do esse fato. E é lá o fó rum
com pe ten te!

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Ouvi
V. Exª. Ouço ago ra o Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, esta Pre si dên cia do Con se lho de Éti -
ca, e não só a Pre si dên cia, mas o fato de per ten cer ao 
Con se lho de Éti ca é mu i to hon ro so, é ver da de, mas
ár duo. É di fí cil o exer cí cio des se mu nus no Con se lho
de Éti ca: en quan to as CPIs têm o con dão de apu rar
fa tos que di zem res pe i to aos Par la men ta res, a qual -
quer ho mem pú bli co, a quem es te ja en vol vi do em ilí ci -
tos na Admi nis tra ção Pú bli ca, o Con se lho de Éti ca é
um lu gar in gra to, por que so men te apu ra, por com pe -
tên cia le gal, a con du ta éti ca e mo ral de um Par la men -
tar. Tem que apu rar, de ci dir e opi nar so bre a vida de
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quem sen ta ao nos so lado, de quem tra ba lha ao nos -
so lado, de quem foi ele i to jun to co nos co para de fen -
der os in te res ses do seu Esta do e do País. O Con se -
lho de Éti ca não vai ana li sar a vida fun ci o nal de ser vi -
dor do Se na do da Re pú bli ca, de ne nhum par ti cu lar.
Se, por aca so, no de sem pe nho do seu de si de ra to,
en ten der que uma pes soa que não exer ce man da to
par la men tar co me teu al gum ilí ci to, seu de ver é en ca -
mi nhar a quem de di re i to a apu ra ção dos fa tos.

Dito isso, Sr. Pre si den te, o Con se lho de Éti ca
está ins ta la do para apu rar esse fato. Foi pro vo ca do
para isso, foi con vo ca do e está pro cu ran do exer cer
sua com pe tên cia com se re ni da de e equi lí brio, com a
aju da sem pre efi ci en te do Cor re ge dor  e ago ra me di -
ri jo a V. Exª com toda a cla re za , que é mem bro nato,
tem di re i to a voz e voto no Con se lho e tem tido uma
pos tu ra in ve já vel! O Se na dor Ro meu Tuma tem sido
dig no e hon ra do, pelo me nos no seu re la ci o na men to
com a Pre si dên cia do Con se lho de Éti ca.

Esta Pre si dên cia tem pro cu ra do pa u tar-se com
toda a se re ni da de. Ago ra, peço li cen ça a V. Exª: sei
que V. Exª pro ce deu as sim por es pí ri to de mo crá ti co; e 
ha via, sim, a obri ga ção  e de fato V. Exª a cum priu,
meu caro Pre si den te , de ins ta lar um in qué ri to, uma
sin di cân cia ad mi nis tra ti va, para apu rar res pon sa bi li -
da de fun ci o nal dos ser vi do res do Se na do. Se essa
Co mis são de Inqué ri to Admi nis tra ti vo pre ci pi tou-se
ou não, pen so que ela vem re a li zan do e re a li zou um
gran de tra ba lho, que de ve rá ser apro ve i ta do por nós,
do Con se lho de Éti ca. Se al guns fun ci o ná ri os não fo -
ram ou vi dos, que se abra a opor tu ni da de a es ses fun -
ci o ná ri os, pois esse pro ces so não é her mé ti co, não é
fe cha do! Que se re a bra, em nome do pro ces so de mo -
crá ti co, em nome do ma i or e do me lhor co nhe ci men to
dos fa tos, a opor tu ni da de a ou tros fun ci o ná ri os que
não fo ram ou vi dos de se rem ou vi dos lá na ins tân cia
ad mi nis tra ti va, que apu ra se hou ve vi o la ção ou não.

Ago ra, com a de ci são de V. Exª, o Con se lho de
Éti ca pa ra rá? V. Exª aca ba de atri bu ir a fun ção de ou -
vir os en vol vi dos a um mem bro tão ilus tre, é ver da de,
com pe ten te e com vas ta ex pe riên cia, o Se na dor Ro -
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Há um
pro ble ma no sis te ma de som. Va mos aguar dar. (Pa u sa.)

V. Exª já pode re to mar seu dis cur so, Se na dor
Ra mez Te bet. So li ci to a V. Exª que uti li ze o mi cro fo ne
da tri bu na en quan to o sis te ma é res ta be le ci do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre si -
den te, V. Exª so li ci tou aber tu ra de in qué ri to ad mi nis -
tra ti vo, que será di ri gi do pelo 1º Se cre tá rio da Casa, o
emi nen te Se na dor Car los Wil son, que já no me ou

uma co mis são de alta no me a da – a cu jos mem bros
pres to a mi nha sin ce ra ho me na gem. Se, por aca so,
de i xa rem de ou vir al guns fun ci o ná ri os, que se lhes re -
a bra o pra zo para que o fa çam, para que con clu am o
seu tra ba lho. E nós, do Con se lho de Éti ca, de ve mos
pros se guir as nos sas ati vi da des. Se en ten di bem, fi -
ca rá a car go do Se na dor Ro meu Tuma, na qua li da de
de Cor re ge dor, ou vir os fun ci o ná ri os e os Se na do res.
E o Con se lho de Éti ca tem ho rá rio mar ca do hoje para
ou vir o pe ri to da Uni camp so bre a fita e deve de ci dir
quem mais pres ta rá de po i men to, para que con ti nu em 
as suas in ves ti ga ções. Se ocor re rem as sim de for ma
tão pa ra le la as ati vi da des do Con se lho e do Cor re ge -
dor, Sr. Pre si den te, devo pa rar o meu tra ba lho? Qu -
an do digo ”eu“, re fi ro-me ao Con se lho de Éti ca, por -
que eu não sou o Con se lho de Éti ca. Eu o di ri jo mo -
men ta ne a men te – o meu man da to vai até 30 de ju nho 
–, mas que ro exer cê-lo na sua ple ni tu de, com se re ni -
da de e equi lí brio, sem abrir mão de prer ro ga ti va ne -
nhu ma. Digo isso ao Se na do da Re pú bli ca, ao meu
País e ao meu Esta do.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ja der Bar ba lho, não es -
tou cen su ran do a Mesa – lon ge de mim –, e V. Exª o
sabe bem. Mas não pos so sair des ta ses são sem sa -
ber o que vou fa zer, por que as co i sas co me çam a se
em ba ra lhar, a se com pli car no meio do ca mi nho.

Peço vê nia a V. Exª, com todo o res pe i to à Pre si -
dên cia da Mesa, a toda a Mesa, aos Se na do res da
Re pú bli ca, para que pos sa mos es cla re cer os fa tos.
No meu en ten di men to, Se na dor Ja der Bar ba lho, o
Con se lho de Éti ca deve con ti nu ar a sua mis são, au xi -
li a do pelo Cor re ge dor, e nada im pe de que o in qué ri to
ad mi nis tra ti vo seja re a ber to.

As mi nhas pa la vras não são con tra a Mesa, Sr.
Pre si den te. V. Exª res sal tou que in ves ti ga rão os fa tos
o Con se lho de Éti ca e o Cor re ge dor; en tão fi quei sem
en ten der como ía mos pro ce der nes se caso.

Apro ve i to a opor tu ni da de para co mu ni car aos
mem bros do Con se lho de Éti ca que re a li za re mos a
re u nião, as sim que ter mi nar esta ses são, para ou vir o
pe ri to Dr. Mo li na, da Uni camp, e para de ci dir o ro te i ro
dos nos sos tra ba lhos.

Mu i to obri ga do.
O SR. NEY SUASSUNA  – Sr. Pre si den te, peço

a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Eu pe -

di ria ao Se na dor Ney Su as su na que me re le vas se. 
Cre io que, mais uma vez, fica cla ro o con tra di tó -

rio, um dos pi la res da de mo cra cia. Até quan do há
uma con cor dân cia, aca ba se es ta be le cen do uma ele -
va da po lê mi ca, como a que es ta mos a tra var. 
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A Mesa es cla re ce que não en ten de, em mo -
men to al gum, que o seu des pa cho te nha es ta be le ci -
do qual quer di fi cul da de à ação do Con se lho de Éti ca
do Se na do. Pri me i ra men te, só te mos lou vo res à co -
mis são dos ser vi do res da Casa, que, es go ta do o seu
pra zo e ten do ou vi do dois de po i men tos que in di ca -
vam Par la men ta res no epi só dio, deu por en cer ra do o
caso – e o fez cor re ta men te.

Não vejo, por tan to, que di fi cul da de es te ja es ta -
be le ci da. O meu des pa cho como Pre si den te não im -
pe de, de for ma al gu ma, que o Con se lho de Éti ca
pros si ga os seus tra ba lhos. O que re co men dei e re co -
men do mais uma vez é por en ten der que cabe ao
Cor re ge dor es ta be le cer, de acor do com Re so lu ção
pró pria, as di li gên ci as, e sen do S. Exª mem bro do
Con se lho de Éti ca, com ele co la bo ra rá, le van do os re -
sul ta dos das di li gên ci as que não pu de ram ser com -
ple men ta das pela co mis são. Não vejo, pois, que pre -
ju í zo pos sa ha ver. Esta mos, na ver da de, di ver gin do
na con cor dân cia.

Por isso mes mo, deve o Con se lho de Éti ca pros -
se guir as suas ta re fas e o Sr. Cor re ge dor man ter o
meu des pa cho, para ou vir fun ci o ná ri os que ain da não 
fo ram ou vi dos e, se con si de rar con ve ni en te, para ou -
vir tam bém os Se na do res José Ro ber to Arru da e
Anto nio Car los Ma ga lhães. Isso ocor re rá sem ne -
nhum pre ju í zo, por tan to, das ati vi da des do Con se lho
de Éti ca.

Os meus re no va dos cum pri men tos aos mem -
bros da co mis são que con clu í ram os seus tra ba lhos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem,
para so li ci tar es cla re ci men to à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, exis te um pro ces so tra mi tan do no Con se lho de 
Éti ca, re la ta do pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. O
Cor re ge dor, re gi men tal men te, é mem bro do Con se -
lho de Éti ca. Está V. Exª en car re gan do o Cor re ge dor
da re a li za ção de di li gên ci as. Os re sul ta dos des sas di -
li gên ci as se rão en ca mi nha dos ao Re la tor do pro ces -
so no Con se lho de Éti ca. É isso, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Exa ta -
men te. Agra de ço que V. Exª, em um mi nu to ou me nos, 
te nha con se gui do dar uma me lhor in ter pre ta ção às
mi nhas pa la vras.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu es -
ta va te me ro so de que, nes sa con fu são, ter mi nás se -
mos com pou ca cla re za e não ti vés se mos, no fi nal,
um ve re dic to. Não po de mos ago ra per mi tir, de ma ne i -
ra ne nhu ma, que da qui a pou co o pa i nel seja ”au to -
cul pá vel“, ten do fe i to a au to vi o la ção. É ób vio que al -
guém é cul pa do e é ób vio que te mos de che gar ao fi -
nal. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa He le na, 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, no mês pas sa do, no auge
des sa con fu são toda, o Se na dor Pa u lo Har tung di zia
que a ca lú nia era uma pes soa que su bia no mais alto
pré dio de uma ci da de com um tra ves se i ro che io de
pena, abria esse tra ves se i ro e jo ga va as pe nas. As
pe nas iam cor rer be cos, ruas e o ven to as le va ria para 
os mais di ver sos lu ga res. Aí, quem ia ter de res pon der 
à ca lú nia era o ca lu ni a do; ca be ria ao ca lu ni a do ir bus -
car, em cada beco, em cada rua, em cima de qual quer 
pré dio cada uma das pe ni nhas que lem bra vam as
pes so as da ca lú nia que ti nha sido fe i ta.

Sei, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que
te nho mu i tas pes so as que ri das, es ti ma das, res pe i ta -
das que es tão aju dan do a bus car cada uma das pe ni -
nhas nas ruas, nos be cos, em vá ri os lu ga res, com re -
la ção ao que foi fe i to con tra mim.

Acom pa nhei, ten tan do ter mu i ta se re ni da de, o
pro nun ci a men to do Se na dor José Ro ber to Arru da. E
re lem brei a mi nha pró pria in dig na ção nes ta Casa, re -
lem brei mi nhas do res, re lem brei como es tou ten tan do 
jun tar os ca qui nhos da alma, re lem brei como te nho
ten ta do di zer aos meus fi lhos: ”Ora, Sa cha e Ian não
se jam cor rup tos, não par ti ci pem do co vil de la drões
to le ra dos des te País, não so nhem com uma casa na
be i ra do mar, não so nhem com uma vi a gem que vo -
cês não po dem ter, se jam ho nes tos, ape sar des te
mun do, des te País ser fe i to para dar van ta gem sem -
pre ao co vil dos la drões to le ra dos.“

Qu e ro di zer tam bém, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que, ape sar de o meu tem pe ra men to, di an -
te de to das es sas ques tões, ser mu i to mais pro pí cio a
re pe tir um ve lho di ta do – vin gan ça é um pra to que se
come frio –, eu, de po is de 38 anos, so nhei com o meu
pai. Qu an do meu pai mor reu, eu ti nha ape nas três
me ses de ida de. So nhei com o meu pai, Luís, re pe tin -
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do a ve lha fra se de Ecle si as tes: ”Tudo tem o seu tem -
po de ter mi na do, e há tem po para todo o pro pó si to de -
ba i xo do Céu“.

É exa ta men te com esse es pí ri to que te nho pas -
sa do por to dos es ses dias. Qu an do ouvi um jor na lis ta
hoje, no Bom Dia Bra sil, di zer que o si lên cio me in te -
res sa va. Não! O si lên cio não me in te res sa. E não me
in te res sa, não in te res sa ao Blo co da Opo si ção, não
in te res sa ao Se na dor José Edu ar do Du tra, ao Se na -
dor Pa u lo Har tung e ao Se na dor Se bas tião Ro cha, Lí -
de res dos Par ti dos que es tão no Blo co da Opo si ção.
O si lên cio não me in te res sa, por que que ro ver a mi -
nha hon ra e a mi nha dig ni da de res ga ta das. Não pre -
ci sa ria de mu i to des ta Casa, por que pela mi nha vida,
a mi nha dig ni da de, a mi nha con di ção de mãe, de mu -
lher, de tra ba lha do ra e de Se na do ra pelo Esta do de
Ala go as nem pre ci sa va que eu vi es se a esta tri bu na
dar sa tis fa ção. Mas faço ques tão de di zer, a quem
pos sa ou vir, a quem os con du tos au di ti vos se dis po -
nham a ou vir, que o si lên cio não me in te res sa, que
não fa ze mos par te de ne nhu ma ope ra ção para aba far 
esse caso, por que o si lên cio não me in te res sa; que ro
ver o caso es cla re ci do até o fim.

O Se na dor Edu ar do Su plicy di zia que a fun ci o -
ná ria cho ra va ao te le fo ne. S. Exª pas sou-me o te le fo -
ne e a fun ci o ná ria ain da cho ra va. Cho rá va mos jun tas, 
tal vez, eu e ela, e que ro di zer tam bém, Sr. Pre si den te, 
que, por uma ques tão de jus ti ça, ape sar de o ato por
ela pra ti ca do ter ge ra do toda essa po lê mi ca, não ace -
i ta re mos que a cor da ar re ben te do lado mais fra co,
por que não é jus to. Não é jus to a essa se nho ra, que
es ta va ao te le fo ne cho ran do, ju ran do pe los seus fi -
lhos que di zia a ver da de, que a cor da ar re ben te sim -
ples men te do lado dela. E é por isso que a nos sa von -
ta de – o Se na dor Ra mez Te bet aca bou de di zer – é no 
sen ti do de que es ta re mos no Con se lho de Éti ca para
ga ran tir to dos os pro ce di men tos in ves ti ga tó ri os para,
de uma vez por to das, ver mos esse caso es cla re ci do.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pela
or dem, con ce do a pa la vra a V. Exª. ”Pela or dem“.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – É so bre o
”pela or dem“ an te ri or, por que, a dú vi da que le van tei, e 
V. Exª deu a res pos ta, é no sen ti do de que tive uma in -
ter pre ta ção di fe ren te da do Se na dor Pe dro Si mon.

Então, que ria que fi cas se bem es cla re ci do: o
Se na dor Ro meu Tuma, na con di ção de Cor re ge dor,
fará di li gên ci as. Só que exis te um pro ces so, no Con -
se lho de Éti ca, e em cur so, re la ta do pelo Se na dor Ro -

ber to Sa tur ni no. Entre es sas di li gên ci as, in clui ou vir
de po i men tos.

Então, nes se sen ti do, que é o en ten di men to que 
tive, e que o Se na dor Pe dro Si mon teve di fe ren te, en -
ten do que es sas di li gên ci as, que são fe i tas pelo Se -
na dor Ro meu Tuma – es sas que en vol vam de po i men -
tos; não ou tras di li gên ci as, mas as que en vol vam de -
po i men tos –, se ri am fe i tas con co mi tan te men te no
âm bi to do Con se lho de Éti ca.

Qu e ro sa ber se pro ce de essa in ter pre ta ção,
por que, se não pro ce de, que ro re gis trar que apóio o
en ca mi nha men to pro pos to pelo Se na dor Ro ber to
Fre i re, por en ten der que pode ha ver su per po si ção ou
re pe ti ção de tra ba lhos, ten do em vis ta que o Con se -
lho de Éti ca tem ple nas con di ções de, ao ana li sar o
pro ces so, apro var o de po i men to de quem quer que
seja. Ora, se es ses de po i men tos fo rem to ma dos sob
a for ma de di li gên cia pelo Se na dor Ro meu Tuma e
de po is o Con se lho de Éti ca re sol ver ouvi-los tam bém, 
te re mos aí uma su per po si ção de tra ba lhos que po de -
rá con tri bu ir para adi ar.

Pa re ce-me que a con ver gên cia se ria as sim:
den tre as di li gên ci as, aque las que sig ni fi ca rem to ma -
da de de po i men tos, até por eco no mia pro ces su al, se -
ri am fe i tas no âm bi to do Con se lho de Éti ca; ou tras se -
ri am fe i tas pelo Se na dor Ro meu Tuma, que é Mem bro 
do Con se lho e, por tan to, es ta rá na Co mis são, tan to
quan to o Re la tor, fa zen do per gun tas como qual quer
ou tro Mem bro da Co mis são.

Gos ta ria de sa ber de V. Exª, que dis se que a mi -
nha pri me i ra ques tão re su miu o seu en ten di men to, se 
é essa a ques tão ou não, por que con ti nua a exis tir
uma di ver gên cia de en ten di men to em re la ção a mim
e ao Se na dor Pe dro Si mon. Se V. Exª en ten der que
es sas di li gên ci as se rão fe i tas, pri me i ro, pelo Cor re ge -
dor, para, de po is, irem ao Con se lho de Éti ca, que ro
re gis trar que a mi nha po si ção é se me lhan te àque la
que foi pro fe ri da pelo Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, per mi ta-me um es cla re ci men to?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pois
não, Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para es cla re ci -
men to. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, eu só que ria es cla re cer, por que,
des de o pri me i ro ins tan te, es ti ve no Con se lho de Éti -
ca, e a ati vi da de da Cor re ge do ria não é con cor ren te
ao Con se lho de Éti ca.

O Con se lho de Éti ca tem o pa pel de fa zer uma
in ves ti ga ção, um in qué ri to pre li mi nar. Então, to dos os
do cu men tos que fo ram vis tos nas apu ra ções, nas co -
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mis sões es pe ci a is de sig na das e to dos os fa tos que
cir cuns cre vem o que ocor reu com o pa i nel es tão sen -
do con cen tra dos num re la tó rio fi nal. 

Estou com a ad vo ga da do Se na do, e fal tam um
ou dois de po i men tos, que é o con tra di tó rio. E a re pro -
du ção dos fa tos que fo ram apu ra dos pela Uni camp,
que se re pi ta atra vés de fo to gra fi as, para ter um la u do
com pro ba tó rio das pro vas cir cuns tan ci a is.

Então, é isso que se quer bus car por meio da
Cor re ge do ria, que é uma atri bu i ção sua, de ter mi na da 
pela Re so lu ção nº 17. 

Não se vai fa zer nada em con cor rên cia ao Con -
se lho de Éti ca. Pelo con trá rio, todo re la tó rio será en -
ca mi nha do à Mesa, para, de po is, ser en ca mi nha do
ao Con se lho de Éti ca. Então, não será ne ces sá rio re -
pe tir atos de di li gên ci as que não po de rão ser fe i tos no 
Con se lho de Éti ca; a Co mis são terá de sair para re a li -
zá-los. Cabe ao Cor re ge dor fazê-lo, para fa ci li tar o tra -
ba lho. Por tan to, ela não é con cor ren te; não se tra ta de 
um tra ba lho con cor ren te, mu i to me nos há su per po si -
ção ao Con se lho de Éti ca, que é quem vai de ci dir,
mas é de co la bo ra ção e de apo io. Por isso, a Re so lu -
ção nº 17 cri ou a Cor re ge do ria.

Não sei se isso es cla re ce o Se na dor Ra mez Te -
bet e o Se na dor Arru da. A Cor re ge do ria está co la bo -
ran do, vai ”ur gen ci ar“. E o re la tó rio está se mi pron to
di an te de tudo aqui lo que já che gou à Cor re ge do ria,
atra vés dos en ca mi nha men tos que a Se cre ta ria fez. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ro meu Tuma, a Pre si dên cia en ten de que não há,
ab so lu ta men te, ne nhum pre ju í zo de cor ren te das ati -
vi da des do Con se lho de Éti ca e da Cor re ge do ria, que
são dois ins tru men tos dis tin tos, re gu la dos por re so lu -
ções dis tin tas. Man te nho o seu des pa cho. Que V. Exª
pro ce da às di li gên ci as que são da com pe tên cia da
Cor re ge do ria da Casa, que não pre ju di ca rão em
nada as ati vi da des do Con se lho de Éti ca do Se na do
Fe de ral.

A Pre si dên cia aler ta as Sras e os Srs  Se na do res
que, logo após esta dis cus são, pas sa re mos à Ordem
do Dia. É fun da men tal, por tan to, a pre sen ça dos Srs.
Par la men ta res em ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra, como úl ti mo ora dor an tes da Ordem do
Dia, ao 1º Se cre tá rio da Casa, Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE.
Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, de se jo fa zer ape nas um co mu ni ca do rá pi -
do. É que au to ri zei hoje a ins ta u ra ção de um pro ces so
ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, nos ter mos da Lei nº 8.112/90, 
para in ves ti gar a par ti ci pa ção dos ser vi do res do Pro -

da sen Re gi na Cé lia Pe res Bor ges, Ivar Alves Fer re i -
ra, Her mi lo Go mes da Nó bre ga, He i tor Le dur, e do
ser vi dor re qui si ta do pelo Se na do da CEB, que não foi
ou vi do pela Co mis são de Inqué ri to, Do min gos La mo -
glia de Sa les Dias, pela vi o la ção do si gi lo da vo ta ção
se cre ta re gis tra da no sis te ma de vo ta ção ele trô ni ca
do Se na do Fe de ral, no dia 28 de ju nho de 2000.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Car -
los Wil son, co mu ni co a V. Exª que ele já está in ti ma do
a de por ama nhã ao meio-dia.

O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE) –
Estou ape nas co mu ni can do uma por ta ria que as si nei
como 1º Se cre tá rio.

E de sig nei os ser vi do res do Se na do Fe de ral
Pa u la Cu nha Can to de Mi ran da, Má rio Lú cio La cer da
de Me de i ros e Andréa Pi res Isa ac Fre i re para, sob a
pre si dên cia da pri me i ra, in te gra rem a Co mis são in -
cum bi da de con du zir o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci -
pli nar re fe ri do.

Era o co mu ni ca do que eu gos ta ria de fa zer à
Casa, Sr. Pre si den te.

PORTARIA DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
Nº 21, DE 2001

O Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral, no
de sem pe nho de suas atri bu i ções re gi men ta is e re gu -
la men ta res, e à vis ta das con clu sões da Co mis são de 
in qué ri to ins ti tu í da pelo Ato do Pre si den te nº 30, de
2001, e pela Por ta ria do Pri me i ro-Se cre tá rio nº 7, de
2001, cons tan tes do Pro ces so nº 3.129/01-2, resol ve:

I – au to ri zar a ins ta u ra ção de pro ces so ad mi nis -
tra ti vo dis ci pli nar,, nos ter mos da Lei nº 8.112/90, para 
in ves ti gar a par ti ci pa ção dos ser vi do res do Pro da sen
Re gi na Cé lia Pe res Bor ges, matr. 101, Ivar Alves
Fer re i ra, matr. 093, Her mi lo Go mes da Nó bre ga,
matr. 361, e He i tor Le dur, matr. 416, e do ser vi dor da
Ceb Do min gos La mo glia de Sa les Dias, à dis po si ção
do Se na do Fe de ral, na vi o la ção do si gi lo da vo ta ção
se cre ta re gis tra da no sis te ma de vo ta ção ele trô ni ca
do Se na do Fe de ral, no dia 28 de ju nho de 2000;

II – de sig nar os ser vi do res do Se na do Fe de ral
Pa u la Cu nha Can to de Mi ran da, matr. 1607, Má rio Lú -
cio La cer da de Me de i ros, matr. 1688, e Andréa Pi res
Isa ac Fre i re, matr. 5325, para, sob a pre si dên cia da
pri me i ra, in te gra rem a Co mis são in cum bi da de con -
du zir o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar re fe ri do.

Se na do Fe de ral, 18 de abril de 2001. – Se na dor
Car los Wil son, Pri me i ro-Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre 
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.
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É lido o se guin te:

OF. GSLCAM Nº 50/2001

Bra si lia, 17 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que a par tir des ta 

data me des li go da Ban ca da Par la men tar do Par ti do
dos Tra ba lha do res, per ma ne cen do sem par ti do.

Cor di al men te, Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O ofí -
cio lido vai à pu bli ca ção.

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
Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 65, DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vos à 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, com o ob -
je ti vo de isen tar da apli ca ção de pe na li -
da des os ve í cu los des ti na dos a so cor ro
de in cên dio e sal va men to, os de po lí cia,
os de fis ca li za ção e ope ra ção de trân si to
e as am bu lân ci as.

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

Art. 1º O in ci so VII do art. 29 da Lei nº 9.503, de
23 de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do
das se guin tes alí ne as e e f:

“Art. 29. .................................................
VII – ......................................................
..............................................................
e) aten di das as con di ções fi xa das nes -

te in ci so, não se apli ca rão aos ve í cu los as
pe na li da des e me di das ad mi nis tra ti vas pre -
vis tas nes te Có di go para os ca sos de inob -
ser vân cia às re gras ge ra is de cir cu la ção, es -
ta ci o na men to e pa ra da;

f) para efe i to da isen ção pre vis ta na
alí nea an te ri or, os ve í cu los de ve rão ser
iden ti fi ca dos e ca das tra dos jun to ao ór gão
de trân si to com pe ten te, na for ma es ta be le ci -
da pelo Con tran; (AC)

............................................................."

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

Jus ti fi ca ção

O in ci so VII do art. 29 do Có di go de Trân si to Bra -
si le i ro es ta be le ce que “os ve í cu los des ti na dos a so -
cor ro de in cên dio e sal va men to, os de po lí cia, os de
fis ca li za ção e ope ra ção de trân si to e as am bu lân ci as,
além de pri o ri da de de trân si to, go zam de li vre cir cu la -
ção, es ta ci o na men to e pa ra da, quan do em ser vi ço de 
ur gên cia e de vi da men te iden ti fi ca dos por dis po si ti vos 
re gu la men ta res de alar me so no ro e ilu mi na ção ver -
me lha in ter mi ten te.” Na se qüên cia, o Có di go acres -
cen ta al gu mas con di ções, en tre as qua is a res tri ção
do uso dos ci ta dos dis po si ti vos de iden ti fi ca ção às si -
tu a ções de efe ti va pres ta ção de ser vi ço de ur gên cia.

Inobs tan te a lei ter con fe ri do “li ber da de” aos ve í -
cu los des se tipo, quan do uti li za dos em ser vi ço de ur -
gên cia, não há, em con tra par ti da, ga ran ti as ex pres -
sas de que eles não es te jam su je i tos a mul tas e ou -
tras pe na li da des, tal como ocor re com to dos os con -
du to res ou pro pri e tá ri os de ve í cu los em ge ral. Sen do
as sim, hos pi ta is, po lí ci as e as se me lha dos – na pes -
soa dos con du to res ou do pro pri e tá rio dos ve í cu los
de ser vi ço –, per ma ne ce ri am, em prin cí pio, pas sí ve is
de pu ni ção como in fra to res de trân si to.

La men ta vel men te, a im po si ção de mul tas a ve í -
cu los en qua dra dos nas ca te go ri as e con di ções pre -
vis tas no in ci so VII do art. 29 do Có di go de Trân si to é
uma re a li da de. Por for ça das cir cuns tân ci as do ser vi -
ço, as mul tas de vem-se, pre do mi nan te men te, à prá ti -
ca de ve lo ci da des su pe ri o res aos li mi tes re gu la men -
ta res, as qua is são, em ge ral, apu ra das por ins tru -
men tos ele trô ni cos ins ta la dos nas vias os “par da is.” 
Se, por um lado, os “par da is” são ex tre ma men te efi ca -
zes em fla grar mo to ris tas apres sa dos, por ou tro, não
dis põem de re cur so ca paz de, por exem plo, cap tar a
emis são dos si na is so no ros, in di ca ti vos da ur gên cia,
exi gi dos pela lei. Daí por que os re gis tros fo to grá fi cos
for ne ci dos por es ses equi pa men tos não per mi tem
ava li ar as re a is cir cuns tân ci as em que o ve í cu lo es ta -
va sen do con du zi do.

O que vis lum bra mos, en tão, com a pre sen te ini -
ci a ti va é evi tar que ser vi ços de ta ma nha re le vân cia
para uma co mu ni da de se jam pre ju di ca dos por uma
apli ca ção dis tor ci da da lei. Tal como se en con tra
anun ci a da no in ci so VII do art. 29, era in ten ção do le -
gis la dor con fe rir àque les ve í cu los con di ções de cir -
cu la ção e con du ta com pa tí ve is com a pres ta ção dos
ser vi ços a que se des ti nam.
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Para ga ran tir que, nes ses ca sos, as su pos tas in -
fra ções co me ti das em ve í cu los des sa ca te go ria pas -
sem a ser re co nhe ci das, pela au to ri da de de trân si to,
como uma con tin gên cia da ati vi da de, es pe ra mos
con tar com o apo io dos no bres par la men ta res.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2001. – Se na -
do ra Ma ria do Car mo Alves

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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 29. O trân si to de ve í cu los nas vias ter res -

tres aber tas a Cir cu la ção obe de ce rá às se guin tes
nor mas:
....................................................................................

VII – os ve í cu los des ti na dos a so cor ro de in cên -
dio e sal va men to, os de po lí cia, os de fis ca li za cão e
ope ra cão de trân si to e as am bu lân ci as, além de pri o -
ri da de de trân si to, go zam de li vre cir cu la cão, es ta ci o -
na men to e pa ra da, quan do em ser vi ço de ur gên cia e
de vi da men te iden ti fi ca dos por dis po si ti vos re gu la -
men ta res de alar me so no ro e ilu mi na cão ver me lha in -
ter mi ten te, ob ser va das as se guin tes dis po si cões:

a) quan do os dis po si ti vos es ti ve rem aci o na dos,
in di can do a pro xi mi da de dos ve í cu los, to dos os con -
du to res de ve rão de i xar li vre a pas sa gem pela fa i xa da 
es quer da, indo para a di re i ta da via e pa ran do, se ne -
ces sá rio;

b) os pe des tres, ao ou vir o alar me so no ro, de ve -
rão aguar dar no pas se io, só atra ves san do a via quan -
do o ve í cu lo já ti ver pas sa do pelo lo cal;

c) o uso de dis po si ti vos de alar me so no ro e de
ilu mi na ção ver me lha in ter mi ten te só po de rá ocor rer
quan do da efe ti va pres ta ção de ser vi ço de ur gên cia;

d) a pri o ri da de de pas sa gem na via e no cru za -
men to de ve rá se dá com ve lo ci da de re du zi da e com
os de vi dos cu i da dos de se gu ran ça, obe de ci das as
de ma is nor mas des te Có di go;
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro -
je to lido será pu bli ca do e re me ti do à com pe ten te, em
de ci são ter mi na ti va.

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 se guin te:

REQUERIMENTO Nº 199, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, e se guin -
do as tra di ções da Casa, seja apre sen ta do, pelo Se -
na do Fe de ral, voto de pe sar pelo fa le ci men to do Sr.
Edmo Edmun do Pi nhe i ro, im por tan te em pre sá rio do
Esta do de Go iás, ocor ri do na ma dru ga da do dia de
hoje, na ci da de de Go iâ nia – GO, com o in dis pen sá -
vel en vio de men sa gem de con do lên ci as à fa mí lia
en lu ta da.

Jus ti fi ca ção

Nas ci do na ci da de de Ita be raí, no Esta do de
Go iás, em 9-12-1941, o Sr. Edmo Edmun do Pi nhe i ro
mu dou ain da jo vem para a ca pi tal do Esta do, sen do
pi o ne i ro na im plan ta ção de in dús tri as e no for ta le ci -
men to do co mér cio lo cal. Re co nhe ci do pelo seu ca rá -
ter fir me e de di ca ção ao tra ba lho, o Sr. Edmo foi res -
pon sá vel pelo de sen vol vi men to de em pre sas sé ri as e 
bem es tru tu ra das, dis tri bu í das em di ver sos ra mos do
co mér cio go i a no. Sua ges tão fren te aos ne gó ci os foi
mar ca da pelo di na mis mo, por uma vi são mo der na de
ad mi nis tra ção e por uma pos tu ra hu ma ni tá ria no tra to
com sua equi pe de tra ba lho.

Além de em pre sá rio, in dus tri al e agro pe cu a ris -
ta, foi gran de lí der na área de des por tos, ten do pre si -
di do o Go iás Espor te Clu be e a Fe de ra ção Go i a na de
Fu te bol.

Ca sa do com Cle o ni ce Men don ça Pi nhe i ro, com -
pa nhe i ra de lon ga jor na da, de i xa três fi lhos: Edmo
Men don ça Pi nhe i ro, Ro sa na Men don ça Pi nhe i ro e
Ma ria das Gra ças Men don ça Pi nhe i ro.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2001. – Ma u ro
Mi ran da, Se na dor – Iris Re zen de, Se na dor – Ma gui -
to Vi le la, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção o re que ri men to que aca ba de ser lido.

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

Apro va do. 
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros.

É lido se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 200, DE 2001

Nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, re que i ro a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 156, de 2001, de mi nha au to ria,
em que so li ci to a tra mi ta ção con jun ta do PLS nº 245, de
2000, com os PLS nºs 122, 131, 198, 223 e 356, de
1999 e 18, 73 e 203, de 2000.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2001. – Se na -
dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia de fe re o re que ri men to que aca ba de ser 
lido. 

Os pro je tos vol tam ao exa me das Co mis sões as 
qua is fo ram dis tri bu í dos.

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 201, DE 2001

Em aten di men to ao dis pos to no art. 164 do Re -
gi men to Inter no, re que i ro o de sa pen sa men to dos
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 131/99 e 18/2000 dos
PLS nºs 122, 198, 223 e 356, de 1999 e 73 e 203, de
2000 com os qua is tra mi tam em con jun to.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2001. – Se na -
dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in -
clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos no Re gi men to
Inter no.

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
Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2001

Alte ra o Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral para es ta be le cer a for ma de
exe cu ção das vo ta ções se cre tas.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Os arts. 295 e 297 do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 295. A vo ta ção se cre ta re a li -
zar-se-á por meio de es fe ras, sal vo nas ele i -
ções.

§ 1º Anun ci a da a vo ta ção, o Pre si den -
te con vi da rá os Se na do res a de po si ta rem
os seus vo tos nas ur nas pró pri as, dan do,
em se gui da, iní cio à fase de apu ra ção.

§ 2º Ve ri fi ca da a fal ta de quo rum, pro -
ce der-se-á na for ma do art. 293, VIII, fi can -
do adi a da a vo ta ção se ocor rer, no va men te,
fal ta de nú me ro."

“Art. 297. A vo ta ção por meio de es fe -
ras obe de ce rá às se guin tes nor mas:

I – uti li zar-se-ão es fe ras bran cas, re -
pre sen tan do vo tos fa vo rá ve is, e pre tas, re -
pre sen tan do vo tos con trá ri os;

II – a es fe ra que for uti li za da para ex -
pri mir voto será lan ça da em uma urna e a
que não for usa da, em ou tra que ser vi rá
para con fe rir o re sul ta do da vo ta ção."

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

Jus ti fi ca ção

Os fa tos re cen tes en vol ven do o pa i nel ele trô ni -
co de vo ta ções do Se na do Fe de ral vem de mons trar a
to tal in con ve niên cia da re a li za ção de vo ta ções se cre -
tas uti li zan do o equi pa men to.

O pa i nel foi pro je ta do, exa ta men te, para per mi tir 
a iden ti fi ca ção dos vo tos dos Se nho res Se na do res,
uma vez que a vo ta ção os ten si va é, como não po de -
ria de i xar de ser, a re gra para as de li be ra ções de to -
das as Ca sas Le gis la ti vas. Assim, na ver da de, a uti li -
za ção do sis te ma para as vo ta ções se cre tas re pre -
sen ta rá, sem pre, uma ex ce ção às suas ro ti nas nor -
ma is, res tan do, em to das as oca siões, uma dú vi da
so bre a in vi o la bi li da de dos vo tos.

Adi te-se que, do pon to de vis ta prá ti co, não há
qual quer pro ble ma na uti li za ção de sis te mas ma nu a is 
nas ra ras vo ta ções se cre tas que têm lu gar nes ta
Casa, con si de ran do a sua di men são nu mé ri ca. A
con ta gem de vo tos den tro de co lé gio ele i to ral de 81
in te gran tes será sem pre rá pi da e pou co con tro ver sa,
como, aliás se de mons tra quan do se uti li zam cé du las
no pro ces so.

Des ta for ma, es ta mos apre sen tan do a pre sen te
pro po si ção vi san do re ti rar a pre vi são da uti li za ção do
sis te ma ele trô ni co nos pro ces sos de vo ta ção se cre ta
no Se na do Fe de ral, ten do a cer te za de que essa pro -
vi dên cia ser vi rá para au men tar a cre di bi li da de das
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de ci sões des ta Casa, es pan can do, de vez, dú vi das
por ven tu ra exis ten tes so bre elas.

Sala das ses sões, 18 de abril de 2001. – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

Re gi men to in ter no do Se na do Fe de ral.

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

CAPÍTULO XIII
Da Apre ci a ção das Pro po si ções

Art. 295. A vo ta ção se cre ta re a li zar-se-á pelo
sis te ma ele trô ni co, sal vo nas ele i ções.

§ 1º Anun ci a da a vo ta ção, o re si den te con vi da rá 
os Se na do res a aci o na rem o dis po si ti vo pró prio, dan -
do, em se gui da, iní cio à fase de apu ra ção.

§ 2º Ve ri fi ca da a fal ta de quo rum, pro ce der-se-á 
na for ma do art. 293, VIII, fi can do adi a da a vo ta ção se
ocor rer, no va men te, fal ta de nú me ro.
....................................................................................

Art. 297. A vo ta ção por meio de es fe ras re a li -
zar-se-á quan do o equi pa men to de vo ta ção ele trô ni -
co não es ti ver em con di ções de fun ci o nar, obe de ci -
das as se guin tes nor mas:

I – uti li zar-se-ão es fe ras bran cas, re pre sen tan -
do vo tos fa vo rá ve is, e pre tas, re pre sen tan do vo tos
con trá ri os;

II – a es fe ra que for uti li za da para ex pri mir voto
será lan ça da em uma urna e a que não for usa da, em
ou tra que ser vi rá para con fe rir o re sul ta do da vo ta ção.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O
pro je to lido será pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá so -
bre a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce -
ber emen das, nos ter mos do art. 401 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros.

É lido o se guin te:

Bra sí lia, 16 de abril de 2001

Exmº Sr. Pre si den te,
Com os meus cor di a is cum pri men tos, va lho-me

des te para in di car o nome do no bre Se na dor Fer nan -
do Ma tu za lém, como su plen te, para com por a Co mis -
são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a Me di da 
Pro vi só ria nº 2.080-61, que ”ins ti tui o Có di go Flo res tal 
e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Na opor tu ni da de, re no vo-lhe os meus pro tes tos
de con si de ra ção e apre ço.

Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, Lí der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O ex -
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à Ordem do Dia Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 14, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do 
Re gi men to Inter no, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 175, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2001 (nº 61/99,
na Casa de ori gem), que dis põe so bre o
cri me de as sé dio se xu al e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia).

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. A Re la to ra é a Se na do -
ra He lo í sa He le na. O re la tó rio será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 172, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça so bre o Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 14, de 2001, que dis põe so bre o cri -
me de as sé dio se xu al e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Re la to ra: Se na do ra He lo í sa He le na

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2001, da
De pu ta da Iara Ber nar di (PT – SP), al te ra o De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go
Pe nal), in clu in do o as sé dio se xu al en tre os cha ma dos 
”cri mes con tra os cos tu mes e a li ber da de se xu al“ (es -
tu pro, aten ta do vi o len to ao pu dor e pos se se xu al me -
di an te fra u de).

O as sé dio se xu al é de fi ni do no pro je to como
“cons tran ger al guém com o in tu i to de ob ter van ta gem
ou fa vo re ci men to se xu al, pre va le cen do-se o agen te
de sua con di ção de su pe ri or hi e rár qui co ou as cen -
dên cia ine ren tes ao exer cí cio de em pre go, car go ou
fun ção“. A pena pre vis ta é de de ten ção de 1 (um) ano
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a 2 (dois) anos. Incor re na mes ma pena quem co me -
ter o cri me pre va le cen do-se de re la ções do més ti cas,
de co a bi ta ção ou de hos pi ta li da de; ou com abu so ou
vi o la ção de de ver ine ren te a ofi cio ou mi nis té rio.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to tra mi tou
em re gi me de ur gên cia de vi do à apro va ção de re que -
ri men to de li de ran ças, e re ce beu pa re cer em ple ná rio, 
em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Re da ção. A pro pos ta foi apro va da con tra o voto do
de pu ta do Mar cos Ro lim (PT–RS), que não con cor dou 
com as pe nas pre vis tas no subs ti tu ti vo.

Envi a do ao Se na do Fe de ral para re vi são, nos
ter mos do ca put do art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral e
do art. 134 do Re gi men to Co mum, veio à apre ci a ção
des ta Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.

II – Aná li se

O pro je to de lei que ora exa mi na mos nes ta Co -
mis são é fru to de in ten sa dis cus são de pes so as, en ti -
da des e or ga nis mos en vol vi dos no mo vi men to fe mi -
nis ta bra si le i ro. Essa dis cus são co me çou ain da na le -
gis la tu ra pas sa da e se con subs tan ci ou num pro je to
apre sen ta do pela en tão De pu ta da Mar ta Su plicy, que
foi ar qui va do ao tér mi no do seu man da to.

A re a pre sen ta ção do pro je to pela Dep. Iara Ber -
nar di e o em pe nho da ban ca da fe mi ni na do Con gres -
so Na ci o nal em vê-lo apro va do con fir mam sua im por -
tân cia para a so ci e da de bra si le i ra como um todo e
prin ci pal men te para um con tin gen te enor me de mu -
lhe res, ví ti mas des te tipo de vi o lên cia em nos so país.
A par tir de sua trans for ma ção em lei, os agres so res fi -
ca rão fi nal men te su je i tos a pe na li da des, o que até
hoje era ex tre ma men te di fí cil de acon te cer.

A esse res pe i to, é pre ci so que fi que cla ro para
to dos que a pena de de ten ção não im pli ca re clu são
(pena de pri são em re gi me fe cha do). A de ten ção
pode ser cum pri da em re gi me aber to, semi aber to ou
em sis te ma de pena al ter na ti va, com pres ta ções de
ser vi ços à co mu ni da de, con for me de ter mi na o Có di -
go Pe nal e a Lei nº 9.714/98, que o al te ra.

Re fe ri da Lei de ter mi na que as pe nas res tri ti vas
de di re i to (as sim con si de ra das as pe nas sob a for ma
de pres ta ção pe cu niá ria, per da de bens e va lo res,
pres ta ção de ser vi ço à co mu ni da de ou a en ti da des
pú bli cas, in ter di ção tem po rá ria de di re i tos e li mi ta ção
de fim de se ma na, subs ti tu em as pri va ti vas de li ber -
da de (ou seja, de re clu são) sem pre que es tas úl ti mas
não fo rem su pe ri o res a 4 (qua tro) anos e o cri me não
for co me ti do com vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa
ou se o cri me for cul po so. Tam bém te rão di re i to à subs ti -
tu i ção os réus não re in ci den tes em cri mes do lo sos e

aque les cuja cul pa bi li da de, con du ta so ci al e per so na -
li da de in di ca rem que a mes ma seja su fi ci en te.

Ain da que con cor de mos que não é uni ca men te
com a pro mul ga ção de uma lei que se com ba te rá o
as sé dio, pos to que são in dis pen sá ve is cam pa nhas
edu ca ti vas ori en ta das a pro mo ver o res pe i to mú tuo
en tre as pes so as, con si de ra mos que a apro va ção
des ta ini ci a ti va cons ti tu i rá um pas so im por tan te no re -
co nhe ci men to de que tal con du ta é so ci al men te cen -
su rá vel e ina ce i tá vel.

Cabe res sal tar ain da que o pro je to em tela con fi -
gu ra como cri me de as sé dio se xu al aque les onde al -
guém, uti li zan do-se de as cen dên cia so bre a ví ti ma,
ten ta ob ter fa vo res se xu a is, con tra a sua von ta de. Ë
pre ci sa men te o ca rá ter não de se ja do e im po si ti vo
que dis tin gue o as sé dio das in te ra ções afe tu o sas ou
re la ções con sen su a is que po dem sur gir den tro de um 
con tex to de tra ba lho, sa las de aula, con sul tó ri os mé -
di cos ou re si dên ci as par ti cu la res.

A pro pos ta apro va da na Câ ma ra cri mi na li za o
as sé dio in de pen den te do sexo do agen te e da vi ti ma.
Con tu do é ne ces sá rio re co nhe cer que a imen sa ma i o -
ria dos ca sos de as sé dio se dá con tra mu lhe res, co -
me ti da por ho mens. Pes qui sa re a li za da em fe ve re i ro
de 2001 pela Se cre ta ria da Mu lher da For ça Sin di cal
bus cou des co brir qual o pro ble ma que mais pre o cu pa -
va as tra ba lha do ras de todo o país no am bi en te de
tra ba lho. Assé dio e vi o lên cia se xu al apa re cem em se -
gun do lu gar, atrás ape nas de va lor e igual da de sa la ri al.

A Con fe rên cia Inter na ci o nal de Di re i tos Hu ma -
nos, era li za da em Vi e na, em 1993, re co nhe ceu a es -
pe ci fi ci da de dos di re i tos das mu lhe res e as obri ga -
ções do Esta do em pro te ger e pro mo ver es ses di re i -
tos, in clu in do o di re i to a vi ver li vre da dis cri mi na ção e
da vi o lên cia. Entre tan to, con for me as si na lam a Dou -
to ra em Fi lo so fia do Di re to Sil via Pi men tel (PUC – SP) 
e a ad vo ga da Va lé ria Pand ji ar ji an (CLADEM – Bra síl), 
a ma i o ria dos me ca nis mos e sis te mas de de fe sa dos
di re i tos hu ma nos se de sen vol veu e foi im ple men ta da
com base em um mo de lo mas cu li no e, até hoje, o sis -
te ma de di re i tos hu ma nos não in clui, de for ma ade -
qua da, as ex pe riên ci as e cir cuns tân ci as que são pró -
pri as das mu lhe res, O as sé dio se xu al é um caso
exem plar des sa re a li da de.

Para as ju ris tas aci ma ci ta das, a cul tu ra pa tri ar -
cal e ma chis ta, ain da im pe ran tes na so ci e da de, di fi -
cul ta so bre ma ne i ra o re co nhe ci men to do as sé dio
como uma dis cri mi na ção e vi o lên cia con tra a mu lher.
Isso vale tan to para aque le que as se dia quan to para
aque la, no caso, que é as se di a da. A fal ta de um me -
lhor e ma i or de ba te so bre o tema no cam po cul tu ral e
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le gal tem to ma do ain da mais di fí cil o re co nhe ci men to
de que o as sé dio se xu al per pe tua as re la ções de po -
der his to ri ca men te de si gua is es ta be le ci das en tre ho -
mens e mu lhe res.

Pen se mos um pou co em nos so país, onde há
uma per ver sa ten dên cia a na tu ra li za ção do as sé dio.
O his to ri a dor Ro nal do Va in fas, em bri lhan te ar ti go in -
ti tu la do Mo ra li da des Bra sí li cas, apon ta para a for ça
que tem como mo de lo ex pli ca ti vo da so ci e da de bra si -
le i ra o pa ra dig ma da casa-gran de, ce le bra do so bre tu -
do por Gil ber to Frey re. Tal mo de lo, afir ma, ten de a
ado ci car os ri go res da es cra vi dão co lo ni al e a ne gar o
pre con ce i to ra ci al dos por tu gue ses.

Frey re iden ti fi ca no co lo ni za dor por tu guês uma
ten dên cia a mis ci bi li da de que se re ve la ria, an tes de
tudo, no pla no se xu al. Ao seu ”en con tro“ com as ín di as
ter-se-ia se gui do o en la ce com as ne gras, de po is com 
as mu la tas, e as sim te ria se for ma do o povo bra si le i ro, 
com pen san do-se a pre ca ri e da de da vida no tró pi co
pelo ado ci ca men to das re la ções en tre di fe ren tes cul -
tu ras.

Va in fas con si de ra que tal en con tro im pli cou so -
bre tu do em re la ções de po der que não ex clu íam a vi o -
lên cia fí si ca e, no li mi te, o es tu pro. Alfre do Bosi, ou tro
gran de his to ri a dor bra si le i ro, em seu li vro Di a lé ti ca da
Co lo ni za ção, afir ma que a li bi do do con quis ta dor te ria 
sido an tes fa lo crá ti ca do que de mo crá ti ca, na me di da
em que se exer cia qua se sem pre em uma só di men -
são, a do con ta to fí si co.

Se gun do Va in fas, acos tu ma dos a ver nos es cra -
vos bens pes so a is, os se nho res, mes mo que po bres,
es ten di am seu se nho rio à es fe ra se xu al, de ma ne i ra
que não se ria exa ge ro di zer que a es cra vi dão não
raro im pli ca va a pos si bi li da de de con cu bi na to. Nas
Cons ti tu i ções do sí no do ba i a no de 1707, con tu do, a
Igre ja con si de ra va como con cu bi na to ape nas o fato
de um ho mem man ter em sua casa al gu ma mu lher
que dele en gra vi das se, não sen do com ela ca sa da e
des de que a mes ma fos se li vre. Re co nhe cia-se, as -
sim, ta ci ta men te, o di re i to de os se nho res en gra vi da -
rem, com ple na li ber da de, as es cra vas da casa.

Ou seja, ao tão fes te ja do pa drão plu riét ni co de
nos sa for ma ção como na ção, não fal ta ram as hu mi -
lha ções das mu lhe res, os es tig mas ra ci a is de todo o
tipo e a vi o lên cia fí si ca com bi na da à ex plo ra ção da
mi sé ria. Dos qui nhen tos e um anos de nos sa his tó ria,
qua se qua tro cen tos fo ram mar ca dos pela es cra vi dão
e pela co i si fi ca ção do in fe ri or hi e rár qui co, so bre tu do
da mu lher. A es cra vi dão aca bou le gal men te a ape nas
cen to e tre ze anos, mas a tra di ção de bru ta li da de e
ar ro gân cia das clas ses do mi nan tes des te país per -

ma ne ce pre sen te, im preg nan do nos sa vida po lí ti ca,
so ci al e pri va da. Daí, re pi to, a im por tân cia his tó ri ca
que re pre sen ta rá a apro va ção do pre sen te pro je to.

É im por tan te as si na lar que já são mu i tos os pa í -
ses que re co nhe ce ram o pro ble ma do as sé dio se xu al
e ado ta ram me di das de todo tipo para re pri mi-lo. No
Mé xi co, por exem plo, está ti pi fi ca do no Có di go Pe nal,
en quan to que na Espa nha foi in clu í do no Có di go de
Tra ba lho e nas re gu la ções do Có di go Ci vil. Na União
Eu ro péia, o Con se lho de Mi nis tros fez uma con vo ca -
ção aos pa í ses-mem bros para que har mo ni zem suas
le gis la ções so bre a chan ta gem se xu al no em pre go e
exor tou as au to ri da des na ci o na is de cada país a ado -
tar uma de fi ni ção le gal para o as sé dio se xu al, de ma -
ne i ra que as ví ti mas e tal prá ti ca con tem com uma
base le gal a qual re cor rer para apre sen tar suas que i -
xas. Da mes ma for ma, Aus trá lia, Ale ma nha, Irlan da,
Nova Ze lân dia, Su é cia e Esta dos Uni dos, en tre ou -
tros, ado ta ram ins tru men tos le ga is para com ba ter o
pro ble ma.

Não es que ça mos, fi nal men te, que o as sé dio se -
xu al é uma for ma de vi o lên cia e agres são que vi o la os 
di re i tos hu ma nos, so bre tu do das mu lhe res. Nes te
sen ti do, vale a pena lem brar que o Bra sil já ra ti fi cou
dois im por tan tes ins tru men tos in ter na ci o na is de de fe -
sa dos di re i tos da mu lher:

A Con ven ção so bre a Eli mi na ção de
To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra a
Mu lher – CEDAW, apro va da em 1979 – fun -
da men ta-se na du pla obri ga ção dos Esta -
dos em as se gu rar a igual da de en tre ho -
mens e mu lhe res e eli mi nar a dis cri mi na ção
con tra a mu lher no exer cí cio de seus di re i -
tos ci vis e po lí ti cos, eco nô mi cos, so ci a is e
cul tu ra is, tan to na es fe ra pú bli ca como na
pri va da, com des ta que para a igual da de de
con di ções e opor tu ni da des no mun do do
tra ba lho. O Co mi tê que mo ni to ra o cum pri -
men to da Ce daw pe los Esta dos es ta be le ceu 
nas suas re co men da ções ge ra is que “o as -
sé dio se xu al afe ta se ri a men te o di re i to à
igual da de no em pre go”.

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, mais co nhe ci da como Con ven ção
de Be lém do Pará, de 1994 – con si de ra le -
gal men te a vi o lên cia con tra a mu lher como
uma vi o la ção dos di re i tos hu ma nos e das li -
ber da des fun da men ta is; re co nhe ce a ca te -
go ria “gê ne ro” como ca u sa da vi o lên cia; de -
fi ne em que con sis te o “di re i to a uma vida li -
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vre de vi o lên cia”, in clu in do a dis cri mi na ção;
vi si bi li za a vi o lên cia se xu al e psi co ló gi ca e
con si de ra o âm bi to pú bli co e pri va do como
es pa ços de ocor rên cia de atos vi o len tos
con tra a mu lher, in clu in do o mun do do tra -
ba lho. A Con ven ção de Be lém do Pará, em
seu ar ti go 20, alí nea b, de ter mi na que a vi o -
lên cia con tra a mu lher in clui a vi o lên cia fí si -
ca, se xu al e psi co ló gi ca, es pe ci fi ca men te
in clu in do o as sé dio se xu al no lo cal de tra -
ba lho.

Cha mo a aten ção que, ao ra ti fi car a Ce daw e a 
Con ven ção de Be lém do Pará, o Esta do bra si le i ro
se com pro me teu a ado tar uma sé rie de po lí ti cas e
me di das de pre ven ção, pu ni ção e er ra di ca ção da
dis cri mi na ção e vi o lên cia con tra a mu lher, no âm bi to 
dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio.

A Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT)
tem tam bém avan ça do no de ba te so bre o tema, a
par tir de uma re a li da de mun di al so fri da por mu i tas
mu lhe res tra ba lha do ras. O as sé dio se xu al, se gun do a 
en ti da de, vi o la o di re i to das tra ba lha do ras à se gu ran -
ça no tra ba lho e à igual da de de opor tu ni da des; pode
cri ar con di ções de tra ba lho pre ju di ci a is ao seu
bem-es tar fí si co e psi co ló gi co; in ter fe re no am bi en te
de tra ba lho ao cri ar uma at mos fe ra que fra gi li za e
des mo ra li za a mu lher tra ba lha do ra. Além dis so, quan -
do ig no ra do, o as sé dio se xu al pode ter alto cus to para 
as em pre sas em ter mos de di mi nu i ção da pro du ti vi -
da de, de alto ní vel de fal tas ao tra ba lho en tre mu lhe -
res afe ta das, fal ta de con ti nu i da de no tra ba lho por li -
cen ças mé di cas, tre i na men to de novo pes so al, etc.; e
pode afe tar a ima gem pú bli ca da em pre sa e di mi nu ir
os lu cros de vi do à pos si bi li da de de ações ju di ci a is, o
que acar re ta tam bém cus tos le ga is.

Pi men tel e Pand ji ar ji an res sal tam, com acu i da -
de, que o as sé dio se xu al é um pro ble ma que ser ve
para ilus trar a per ver sa ten são en tre glo ba li za ção
eco nô mi ca e glo ba li za ção ju rí di ca. Se as re so lu ções
aci ma ana li sa das de mons tram a exis tên cia de um
pro ces so de re co nhe ci men to ju rí di co in ter na ci o nal
dos di re i tos à não dis cri mi na ção e vi o lên cia se xu al no
cam po das re la ções do tra ba lho, ao mes mo tem po há
uma pre ca ri za ção das re la ções de em pre go – com
ris co de de sem pre go e su bem pre go – de cor ren tes da 
eco no mia glo ba li za da, o que faz com que mu i tas mu -
lhe res se sub me tam, cons ci en te ou in cons ci en te -
men te, ao as sé dio se xu al e ou tras for mas de des res -
pe i to no lo cal de tra ba lho como for ma de ga ran tia de
sua so bre vi vên cia e de seus fa mi li a res.

Con cluo este pa re cer me con gra tu lan do com a
De pu ta da Iara Ber nar di, a Pre fe i ta Mar ta Su plicy e
toda a ban ca da fe mi ni na do Con gres so Na ci o nal.
Con fio na apro va ção ime di a ta e ur gen te des te pro je -
to, para que pos sa mos ga ran tir de uma vez por to das
que o as sé dio se xu al nun ca mais man cha rá a re pu ta -
ção dos vi ti ma dos, e sim dos agres so res.

To dos con cor da mos que a so lu ção do pro ble ma
pas sa por uma edu ca ção, ou re e du ca ção, que en si ne
o res pe i to mú tuo en tre am bos os se xos. Este pro je to,
te nho cer te za ab so lu ta, pre ten de ser um pri me i ro
pas so nes se pro ces so.

III – Voto

Em vir tu de das con si de ra ções ex pos tas, o voto
é pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14,
de 2001.

Sala da Co mis são, 18 de abril de 2001. – Ber nar -
do Ca bral, Pre si den te – He lo i sa He le na, Re la to ra.

PLC Nº 14, DE 2001
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Sala das Re u niões, 18 de abril de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – He lo i sa He le na, Re la to -
ra – Bel lo Par ga – José Edu ar do Du tra – Anto nio
Car los Ma ga lhães – Ro me ro Jucá – Alva ro Dias –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Iris Re zen de – Jef fer son
Pé res – Ger son Ca ma ta – Ma gui to Vi le la – Amir
Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pa -
re cer con clui fa vo ra vel men te. Có pi as do re fe ri do en -
con tram-se à dis po si ção das Sras e dos Srs Se na do -
res em suas ban ca das.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
dis cus são do pro je to. 

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.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Para

dis cu tir, con ce do a pa la vra à Re la to ra, 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, este pro je to, de au to ria da
De pu ta da Iara Ber nar di, foi re a pre sen ta do. Ante ri or -
men te apre sen ta do pela en tão De pu ta da e hoje Pre -
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fe i ta de São Pa u lo, Mar ta Su plicy, e pela De pu ta da
Ma ria La u ra, do Dis tri to Fe de ral. 

É um pro je to ex tre ma men te im por tan te, e é ne -
ces sá rio que seja dito logo no iní cio que, em bo ra sa i -
ba que ne nhum Se na dor fa ria uma in ter pre ta ção tão
sim pló ria que che gas se a pen sar que o pro je to diz
uma co i sa di fe ren te, e como te nho re ce bi do mu i tos
e-ma ils, al guns de les con trá ri os ao pro je to, deve-se
fa zer a ca rac te ri za ção de que o pro je to, de fato, não
im pe de flo res, po e sia ou ca ri nho. O pro je to não tra ta
dis so. 

O pro je to não im pe de que mu lhe res, se nho ras,
do nas de seu pró prio des ti no, que se ve jam no di re i to
de se du zir ou ser se du zi das, con for me sua von ta de,
de i xem de fazê-lo, des de que o fa çam de uma for ma
amo ro sa, res pe i to sa, ca ri nho sa. O pro je to traz algo
que me re ce con si de ra ção, pois im pe de e con de na
uma prá ti ca im po si ti va, au to ri tá ria, cru el, de al guém
que se apro ve i ta de sua con di ção de su pe ri o ri da de
para, usan do a in fe ri o ri da de hi e rár qui ca de ou tra, fa -
zer va ler ape nas a sua von ta de. Isso quer seja em
casa, nos tem plos, nas ruas ou no tra ba lho.

O pro je to de fi ne o as sé dio se xu al como: cons -
tran ger al guém com in tu i to de ob ter van ta gem ou fa -
vo re ci men to se xu al, pre va le cen do-se o agen te de
sua con di ção de su pe ri or hi e rár qui co ou as cen dên cia
ine ren tes ao exer cí cio do car go, em pre go ou fun ção. 

A pena pre vis ta é a de ten ção de um a dois anos.
Incor re na mes ma pena, quem co me teu o cri me pre -
va le cen do-se de re la ções do més ti cas, co a bi ta ção,
hos pi ta li da de, ou com abu so ou vi o la ção de de ver
ine ren te a ofí cio ou mi nis té rio.

É mu i to im por tan te tam bém, até por que exis te
um gran de de ba te so bre a ques tão da po lí ti ca car ce -
rá ria, so bre o sis te ma pri si o nal, so bre os pro je tos de
re e du ca ção e de pe nas al ter na ti vas, de i xar cla ro que
esse pro je to de ter mi na que a pena de de ten ção não
im pli ca re clu são, pena de pri são em re gi me fe cha do. 

A de ten ção pode ser cum pri da em re gi me aber -
to, semi-aber to, ou em sis te ma de pena al ter na ti va,
com pres ta ção de ser vi ço à co mu ni da de, con for me
de ter mi na o Có di go Pe nal e a Lei nº 9.714, de 1998.
A re fe ri da lei de ter mi na que as pe nas res tri ti vas de
di re i to, as sim con si de ra das as pe nas sob a for ma de
pres ta ção pe cu niá ria, per da de bens e va lo res, pres -
ta ção de ser vi ços à co mu ni da de ou en ti da des pú bli -
cas, in ter di ção tem po rá ria de di re i tos e li mi ta ção de
fim de se ma na, subs ti tu em as pri va ti vas de li ber da de, 
ou seja, de re clu são, sem pre que es sas úl ti mas não
fo rem su pe ri o res a qua tro anos e o cri me não for co -

me ti do com vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa, ou
se o cri me for cul po so.

Tam bém te rão di re i to à subs ti tu i ção os réus
não-re in ci den tes em cri mes do lo sos e aque les cuja
cul pa bi li da de, con du ta so ci al, per so na li da de in di ca -
rem que a mes ma seja su fi ci en te. Ain da que con cor -
de mos que não é uni ca men te com a pro mul ga ção
que se com ba te rá a per ver si da de, a cru el da de, a su -
je i ra do as sé dio se xu al, pos to que são in dis pen sá ve is
cam pa nhas edu ca ti vas ori en ta das a pro mo ver o res -
pe i to mú tuo en tre as pes so as, con si de ra mos que a
apro va ção des sa ini ci a ti va, que, de fato, já foi da De -
pu ta da Mar ta Su plicy, hoje Pre fe i ta de São Pa u lo, da
De pu ta da Fe de ral Ma ria La u ra, da De pu ta da Iara
Ber nar di e de toda a Ban ca da fe mi ni na do Con gres so
Na ci o nal. Fi ze mos um gran de es for ço para pos si bi li -
tar o re gi me de ur gên cia. A Ban ca da fe mi ni na do Con -
gres so Na ci o nal, em ar ti cu la ção com o Pre si den te da
Casa, Se na dor Ja der Bar ba lho, pos si bi li tou que, por
meio de um acor do de Li de ran ças, fi zés se mos algo
que não é cos tu me da Casa, qual seja, es ta bi li zar o
re gi me de ur gên cia an tes dos pa re ce res das co mis -
sões, no sen ti do de que nós pu dés se mos ga ran tir a
apro va ção dos pro je tos dis cu ti dos na Se ma na da
Mu lher.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se rei rá pi do, Se na do ra He lo í sa He le na. Eu gos ta ria
ape nas de re a fir mar nos so apo io a esse pro je to e fa -
zer um co men tá rio: V. Exª re gis trou a ini ci a ti va da
De pu ta da Iara Ber nar di, da Mar ta Su plicy e da Ma ria 
La u ra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Tam bém há o subs ti tu ti vo do De pu ta do Mar ce lo
Déda, hoje pre fe i to de Ara ca ju.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Não era esse, eu nem sa bia.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mas foi S. Exª quem apre sen tou o subs ti tu ti vo e pro -
por ci o nou o acor do.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Então va leu esse re gis tro. Eu gos ta ria de di zer que a
nos sa com pa nhe i ra Be ne di ta da Sil va, quan do era
Se na do ra, ha via apre sen ta do tam bém um pro je to
nes sa di re ção de cri mi na li zar o as sé dio se xu al, mas,
como o pro je to não re ce beu pa re cer de ne nhu ma co -
mis são en quan to S. Exª es ta va aqui, na Le gis la tu ra
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pas sa da, e S. Exª não con ti nu ou no Se na do, o pro je to 
aca bou sen do ar qui va do. Era esse o re gis tro que eu
que ria fa zer. O pro je to de ini ci a ti va da com pa nhe i ra
Be ne di ta da Sil va es ta va aqui no Se na do na Le gis la -
tu ra pas sa da.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – É 
ab so lu ta men te ne ces sá rio esse re gis tro do meu Lí -
der, José Edu ar do Du tra.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – V. Exª
me con ce de um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor Pa u lo Har tung, ouço V. Exª.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, eu gos ta ria, an tes de mais
nada, de pa ra be ni zar a Ban ca da fe mi ni na do Con -
gres so Na ci o nal, a do Se na do e a da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, por que sei – fui con vi da do no dia – que es -
ses pro je tos es tão na pa u ta hoje fru tos da mi li tân cia
da Ban ca da fe mi ni na no Con gres so Na ci o nal.
Diga-se de pas sa gem, Ban ca da fe mi ni na que, em ter -
mos nu mé ri cos, é mu i to pe que na, mas, em ter mos de 
atu a ção, mu i to sig ni fi ca ti va. Tem tra zi do para a agen -
da de tra ba lho do Se na do e da Câ ma ra pro je tos im -
por tan tís si mos. Eu des ta co o tra ba lho da De pu ta da
Fe de ral do Espí ri to San to Rita Ca ma ta, que já con se -
guiu tra zer para a agen da te mas da ma i or im por tân cia 
para o nos so País e que aca ba ram sen do dis cu ti dos
por todo o Con gres so. Em re la ção à prá ti ca do as sé -
dio se xu al e a sua trans for ma ção em cri me, que ro
aqui ex pres sar a po si ção não só mi nha, mas do meu
Par ti do, o PPS. É im por tan te que os Par ti dos fa lem a
res pe i to do tema, até por que so mos uma so ci e da de
de tra di ção mu i to pa tri ar cal em que a pre sen ça do
ma chis mo é mu i to for te. Pen so que é um avan ço que
a so ci e da de bra si le i ra con se gue nes se mo men to e
te nho cer te za de que esse pro je to será apro va do aqui 
por to dos os Par la men ta res e por to das as Ban ca das.
Faço este re gis tro, pe gan do ca ro na no pro nun ci a -
men to de V. Exª, para de i xar con sig na da a po si ção do
meu Par ti do, o PPS. Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª. É ex tre ma men te im por -
tan te lem brar a par ti ci pa ção da De pu ta da Rita Ca ma -
ta em mo men tos tão im por tan tes da vida do Par la -
men to, mu i to es pe ci al men te em re la ção à aten ção da
cri an ça e do ado les cen te em nos so País.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na do ra 
He lo í sa He le na, per mi te um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, Se na dor Ger son Ca ma ta. 

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Pri me i ro
agra de ço a re fe rên cia do Se na dor Pa u lo Har tung e de 
V. Exª. De po is que ro cum pri men tá-la, e já o fiz hoje na 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pelo
bri lhan tis mo do seu pa re cer. Eu já es ta va a fa vor do
pro je to mas o seu pa re cer ti ra ria qual quer dú vi da e ti -
rou de to dos, foi apro va do por una ni mi da de. E di zer
que es tou es ten den do aqui, re pe tin do as pa la vras do
Pa u lo Har tung, não só o apo io ao pri me i ro mas a essa 
tría de de pro je tos que vão en trar ago ra e que são im -
por tan tes. Me re cem cum pri men to não só a Ban ca da
fe mi ni na mas tam bém as mu lhe res bra si le i ras, que
con se gui ram um avan ço ex tra or di ná rio pela mi li tân -
cia tão for te, como o Pa u lo Har tung re gis trou, des sas
va lo ro sas mu lhe res que es tão aqui no Con gres so Na -
ci o nal. E di zer até que pre ci sa mos de mais Se na do -
ras e mais De pu ta das. Mas di zer que esse pro je to que 
dis põe so bre a obri ga to ri e da de da ci rur gia plás ti ca
quan do ocor re a ope ra ção de cân cer de mama é tam -
bém im por tan te, por que as ca ma das mais ri cas têm
esse aces so e as mais po bres não ti nham, vão pas sar 
a tê-lo a par tir de ago ra, e a obri ga to ri e da de de a po lí -
cia co mu ni car à mu lher que ela tem o di re i to, não é
obri ga da – já ouvi al guns co men tá ri os so bre obri gar a 
mu lher – ela tem o di re i to, na rede pú bli ca, de op tar
pelo abor to no caso de es tu pro. São três im por tan tís -
si mos pro je tos, um avan ço ex tra or di ná rio, e cum pri -
men to V. Exª pelo bri lhan tis mo do seu re la tó rio.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Hoje ti ve mos uma opor tu ni da de mu i to gran de na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, sob a
Pre si dên cia do Se na dor Ber nar do Ca bral, de fa zer
um gran de de ba te so bre todo o pro ces so co lo ni al e,
por tan to, so bre o pa pel da mu lher há mu i to tem po. Foi 
algo, sem dú vi da, ex tre ma men te im por tan te ter mos a
pos si bi li da de de dis cu tir essa he ran ça co lo ni al – o Se -
na dor La u ro Cam pos fala mu i to da he ran ça co lo ni al
em re la ção às ques tões eco nô mi cas. Ti ve mos a opor -
tu ni da de de pro mo ver um gran de de ba te so bre a his -
tó ria da vida pri va da, so bre a se xu a li da de hu ma na, o
pa pel hi e rar qui za do per ver sa men te en tre ho mens e
mu lhe res na nos sa so ci e da de e so bre a re le van te
pos si bi li da de de es ta be le cer mos a todo mo men to
ações con cre tas, áge is e efi ca zes para que, mo di fi -
can do a Le gis la ção, pro por ci o ne mos igual da de en tre
ho mens e mu lhe res. Evi den te men te, uma so ci e da de
jus ta, igua li tá ria e fra ter na só se cons trói com ho mens 
e mu lhe res de bra ços da dos. Mas não po de mos ace i -
tar o man to da hi po cri sia que faz par te dos dis cur sos
ofi ci a is se gun do os qua is ho mens e mu lhe res são ab -
so lu ta men te igua is pe las nor mas es ta be le ci das em
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so ci e da de, em bo ra, de fato, não o se jam. Há essa hi -
e rar quia per ver sa, à qual, cada vez mais, de for ma
anô ni ma, as mu lhe res do Bra sil têm re sis ti do. Exis -
tem tam bém mu lhe res que tal vez nem te nham a opor -
tu ni da de de sen tar nas ca de i ras do Par la men to, mas
que são ma ra vi lho sas e, to dos os dias, der ru bam o gi -
gan te, en go lem seus pró pri os me dos, re nas cem a
cada dia para que pos sa mos, de fato, um dia cons tru ir 
uma so ci e da de jus ta, igua li tá ria e fra ter na.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na do ra He lo í -
sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, ilus tre Se na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – Se -
na do ra He lo í sa He le na, es tou per fe i ta men te sa tis fe i to
e, como sem pre, en can ta do com a ex po si ção de V. Exª. 
Gos ta ria ape nas de fa zer uma su ges tão para um mo -
men to fu tu ro de re fle xão. Con si de ro que se ria útil
acres cen tar um pa rá gra fo a esse pro je to, di zen do que 
a pena atri bu í da ao as sé dio se ria au men ta da em 50% 
se do as sé dio re sul tar uma re la ção in ces tu o sa. O in -
ces to, prin ci pal men te o do més ti co, tem au men ta do
mu i to e eu acho que se ria o mo men to de ape ná-lo
com mais ri gor.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor La u ro Cam pos, agra de ço o apar te de V. Exª.
A pre o cu pa ção de V. Exª com re la ção às cha ma das
re la ções do més ti cas, co a bi ta ção ou hos pi ta bi li da de
es tão pre vis tas. O pro je to se des ti na a su pe rar o ”pa -
drão de mo ra li da de“, mu i tas ve zes dis cur sa do por
mu i tos, mas no am bi en te pri va do ou nas ca sas, nos
tem plos ou nas ruas, ou no am bi en te de tra ba lho,
aca ba sen do um me ca nis mo de co a ção. A pre o cu pa -
ção de V. Exª está pre vis ta no pro je to da De pu ta da
Iara Ber nar di.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na do ra He lo í sa He le na?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na do ra
He lo í sa He le na, com mu i to pra zer faço este apar te ao 
pro nun ci a men to de V. Exª. Além do pro je to so bre as -
sé dio se xu al, do qual V. Exª é Re la to ra, apro va mos
hoje na Co mis são de Assun tos So ci a is um pro je to
que dis põe so bre a obri ga to ri e da de da ci rur gia plás ti -
ca re pa ra do ra de mama por pla nos e se gu ros pri va -
dos de as sis tên cia à sa ú de, nos ca sos de mu ti la ção
de cor ren te de tra ta men to de cân cer. Há ape nas duas
se ma nas, es ti ve mos no ga bi ne te do Pre si den te do
Se na do, Se na dor Ja der Bar ba lho, e so li ci ta mos que

os três pro je tos apro va dos na Câ ma ra dos De pu ta -
dos fos sem apre ci a dos aqui no Se na do em re gi me de 
ur gên cia ur gen tís si ma. Nes te mo men to, V. Exª dis cu -
te o pro je to aqui no ple ná rio e, bre ve men te, apre ci a -
re mos os ou tros dois. Essa é uma me di da de alto al -
can ce para o nos so tra ba lho como Par la men tar no
Con gres so Na ci o nal. Te mos de agra de cer não só ao
nos so Pre si den te, mas tam bém a to dos os mem bros
das Co mis sões e ao Ple ná rio, por que so mos mi no ria.
Se não fos se a com pre en são dos nos sos co le gas, os
nos sos pro je tos não se ri am apro va dos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

Como dis se an te ri or men te, além da par ti ci pa -
ção da Pre si dên cia da Casa e das Co mis sões, foi de
fun da men tal im por tân cia a uni da de de toda a Ban ca -
da fe mi ni na, in de pen den te da fi li a ção par ti dá ria, da
con cep ção ide o ló gi ca, pro gra má ti ca e in di vi du al. Tan -
to na Câ ma ra dos De pu ta dos como no Se na do, o es -
for ço foi co le ti vo.

Como V. Exª e o Se na dor Pa u lo Har tung lem bra -
ram, é cla ro que ain da so mos pou cas. Às ve zes, pre -
ci sa mos até ser mais fe ro zes para nos fa zer res pe i tar.
Ain da so mos pou cas, em bo ra se ja mos ma i o ria da po -
pu la ção e res pon sá ve is di re tas – qua se que agüen -
tan do a ou tra par te da po pu la ção, que são os ho -
mens. Embo ra seja jus ta a nos sa pe que na par ti ci pa -
ção, é fun da men tal re gis trar o es for ço gi gan tes co fe i -
to pela Ban ca da fe mi ni na na Câ ma ra dos De pu ta dos
e no Se na do para que pu dés se mos apro var este im -
por tan te pro je to.

É evi den te que to dos têm aces so ao pa re cer. Di -
ver sos lu ga res do mun do – Mé xi co, Aus trá lia, Ale ma -
nha, Irlan da, Nova Ze lân dia, Su é cia, Esta dos Uni dos
– e vá ri as con ven ções ado ta ram ins tru men tos le ga is
para com ba ter o pro ble ma. A Con ven ção so bre a Eli -
mi na ção de to das as For mas de Dis cri mi na ção con tra 
a Mu lher, apro va da em 1979, 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, mais co nhe ci da como Con ven ção
de Be lém do Pará, em 1994, e a Orga ni za ção Inter na -
ci o nal do Tra ba lho tam bém ado ta ram os mes mos ins -
tru men tos le ga is.

Sr. Pre si den te, gos ta ria ain da de re gis trar a par -
ti ci pa ção das en ti da des que lu ta ram mu i to para que
este pro je to fos se de fi ni ti va men te apro va do e, tam -
bém, a par ti ci pa ção de mu lhe res ex tre ma men te im -
por tan tes no cam po de Di re i to, como a Dou to ra em
Fi lo so fia do Di re i to, Sil via Pi men tel, da PUC de São
Pa u lo, e a Advo ga da Va lé ria Pand ji ar ji an, do Cla dem
do Bra sil.
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Esse tra ba lho não foi fe i to iso la da men te pela
De pu ta da Iara Ber nar di ou por qual quer ou tra De pu -
ta da ou Se na do ra. Foi um tra ba lho co le ti vo e so li dá -
rio, que vá ri as en ti da des se pre dis pu se ram a dis cu tir,
para que pu dés se mos, de fi ni ti va men te, apro var o pro -
je to.

O pa re cer é fa vo rá vel, ten do sido apro va do por
una ni mi da de na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. É fun da men tal que o povo bra si le i ro en -
ten da que o pro je to não im pe de flo res, ca ri nho, po e -
sia nem im pos si bi li ta que ne nhu ma mu lher, se nho ra
do seu pró prio des ti no, pos sa se du zir ou ser se du zi -
da, des de que de for ma amo ro sa, res pe i to sa, ca ri -
nho sa. O pro je to tem algo fun da men tal: im pe dir, con -
de nar essa prá ti ca mal di ta, im po si ti va, au to ri tá ria,
cru el de pes so as que se apro ve i tam da sua su pe ri o ri -
da de hi e rár qui ca para usar a in fe ri o ri da de do ou tro e
fa zer va ler ape nas o seu de se jo, a sua von ta de.

É só, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, pelo pra zo
má xi mo de dez mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, tam bém que ro ho me na ge ar a De pu ta da Iara Ber -
nar di, do PT de São Pa u lo, ela, que é de So ro ca ba; a
ex-De pu ta da Ma ria La u ra, do Dis tri to Fe de ral, tam -
bém do PT; a ex-De pu ta da Mar ta Su plicy, hoje pre fe i -
ta de São Pa u lo, que ha via dado en tra da a este pro je -
to; e, tam bém, à ex-Se na do ra Be ne di ta da Sil va, no
tem po em que es ta vam aqui, na Le gis la tu ra pas sa da.
Tra ta-se de uma me di da de ex tra or di ná ria im por tân -
cia do pon to de vis ta qua li ta ti vo, so bre tu do para as
mu lhe res. No ven ta e nove por cen to dos ca sos de as -
sé dio se xu al nor mal men te re gis tra dos são con tra as
mu lhe res e 1%, con tra os ho mens.

A De pu ta da Iara Ber nar di me pro me te tam bém
fa zer algo para a pro te ção dos ho mens, que, ain da
que em bem me nor pro por ção, são ob je to de as sé dio.
É pre ci so as si na lar que o as sé dio, por tan to, pas sa a
ser cri me por esta lei. Em mu i tos pa í ses, a lei já o de fi -
ne como cri me.

O as sé dio é de fi ni do como cons tran ger al guém
com o in tu i to de ob ter van ta gem ou fa vo re ci men to se -
xu al, pre va le cen do-se o agen te de sua con di ção de
su pe ri or hi e rár qui co ou as cen dên cia ine ren tes ao
exer cí cio de em pre go, car go ou fun ção.

Como a pena pre vis ta é de um a dois anos, está
jus ta men te no caso em que pode ser trans for ma da ou 
cum pri da em re gi me aber to, semi-aber to ou no sis te -
ma de pena al ter na ti va com pres ta ções de ser vi ços à

co mu ni da de, con for me de ter mi na o Có di go Pe nal e a
Lei 9.714/98, que o al te ra.

A re fe ri da lei de ter mi na que pe nas res tri ti vas de
di re i to, as sim con si de ra das as pe nas sob for ma de
pres ta ção pe cu niá ria, per da de ser vi ços e va lo res,
pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de ou en ti da des
pú bli cas, in ter di ção tem po rá ria de di re i tos e li mi ta ção
de fim de se ma na, subs ti tu em as pri va ti vas de li ber -
da de, como a de re clu são, sem pre que es sas úl ti mas
não fo rem su pe ri o res a qua tro anos e o cri me não for
co me ti do com vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa,
ou se o cri me for cul po so. Tam bém te rão di re i to à
subs ti tu i ção os réus não re in ci den tes em cri mes do lo -
sos e aque les cuja cul pa bi li da de, con du ta so ci al e
per so na li da de in di ca rem que a mes ma seja su fi ci en te.

É pre ci so as si na lar que pes qui sa re a li za da pela
OIT, em 1997, so bre a mu lher bra si le i ra in di ca que
52% das tra ba lha do ras já fo ram ví ti mas de as sé dio.
Não é à toa, por tan to, que a Orga ni za ção Inter na ci o -
nal do Tra ba lho con si de ra mu i to im por tan te essa de fi -
ni ção de cri me de as sé dio como uma me di da pro te ti -
va da mu lher no tra ba lho.

Ago ra, Sr. Pre si den te, con clu in do, res sal to a im -
por tân cia da re a li za ção de cam pa nhas pre ven ti vas
que de vam ser fe i tas, so bre tu do nas em pre sas, pe los
sin di ca tos, pe los di ver sos ór gãos, para se de fi nir isso, 
com cla re za, para que to dos os ho mens, to dos os se -
res hu ma nos es te jam ci en tes do mal que pode pro -
por ci o nar o as sé dio se xu al e de como isso ago ra está
de fi ni do em lei. E que haja os me ca nis mos de de fe sa
à mu lher quan do esta faz a de nún cia, pois, mu i tas ve -
zes, de ví ti ma, ela aca ba-se tor nan do ré, e isso pre ci -
sa ser evi ta do.

Por tan to, so mos a fa vor do pro je to.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ti -

nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -

ro a dis cus são.
Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14,

de 2001.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -

si dên cia pror ro ga o tem po da ses são ne ces sá rio para 
a con clu são da Ordem do Dia.

Com a pa la vra o Se na dor José Fo ga ça, para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se, sem dú vi da,
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de um pro je to da ma i or im por tân cia. Há al gum tem po, 
a Se na do ra Be ne di ta da Sil va ha via to ma do a ini ci a ti -
va de apre sen tar pro je to nes se sen ti do. Infe liz men te,
o de ba te ain da es ta va em seus pri mór di os, ain da era
em bri o ná rio, e pou co se sa bia, pou co se dis cu tia a
res pe i to des sa ques tão fun da men tal. Pa re ce-me que
o mais ex pres si vo e mais no tó rio no pro je to é o fato de 
es tar ba se a do na idéia do cons tran gi men to, da uti li -
za ção do po der, da as cen dên cia que al guém ve nha a
ter so bre ou trem, a fim de se va ler de fa vo res se xu a is. 
Isso é o que ca rac te ri za o cri me de as sé dio se xu al.

Na ver da de, quan do a Se na do ra Be ne di ta da
Sil va trou xe o tema ao Se na do, à Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, re cor do-me que, en tre
ou tros ar gu men tos, foi uti li za do o de que es ta va em
cur so a re for ma do Có di go Pe nal. E, em es tan do o
Có di go Pe nal pron to para ser re vi sa do, era de se
aguar dar sua com ple ta re for mu la ção para aí in tro du -
zir os cha ma dos ”no vos cri mes“, as no vas prá ti cas so -
ci a is ca rac te ri za das, ti pi fi ca das como con du ta cri mi -
no sa. E na que le épo ca, tam bém nós dis se mos que a
for ma de esta ques tão so ci al men te can den te ser en -
fren ta da, era por meio do Có di go Pe nal e da re for ma
ime di a ta do atu al Có di go Pe nal. Aguar dar a re for ma
am pla que está para ser re a li za da nos co lo ca va numa 
pers pec ti va e num ho ri zon te in de fi ni do. Ou seja,
quan do isso iria acon te cer? Qu an do iria ocor rer a re -
for ma do Có di go Pe nal? Den tro de 10, 15 ou 20
anos?

É bom lem brar que o Có di go Ci vil per cor reu um
lon go cur so nes ta Casa. Dé ca das e dé ca das se pas -
sa ram para que nós apro vás se mos a re for ma do Có -
di go Ci vil. Por tan to, é lí ci to pen sar que aguar dar mos
uma re for ma do Có di go Pe nal se ria em pur rar essa
ques tão para as ca len das gre gas. E eu con cor da va,
na que la mo men to, com a Se na do ra Be ne di ta da Sil -
va, hoje Vice-Go ver na do ra. Era pre ci so, sim, uma re -
for ma tó pi ca, par ti cu lar, es pe cí fi ca e pe cu li ar do Có di -
go Pe nal, para que essa con du ta cri mi no sa fos se in -
tro du zi da no nos so sis te ma pu ni ti vo. Eu não te nho ne -
nhu ma dú vi da de que esta é uma das ques tões mais
can den tes, mais im por tan tes que nós te mos en fren -
ta do nes ta Le gis la tu ra.

Tra ta-se de um avan ço ex tra or di ná rio e a de -
mons tra ção ine quí vo ca de que a igual da de en tre os
gê ne ros vai aos pou cos de i xan do de ser ape nas um
dis cur so, uma con cep ção fi lo só fi ca, um po si ci o na -
men to ide o ló gi co e pas sa a ser prá ti ca con cre ta de
vida, prá ti ca so ci al.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, o en ca mi nha -
men to que fa ze mos é pela apro va ção e o voto evi den -
te men te é fa vo rá vel.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

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

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re co men da ção
da Li de ran ça do PMDB é pela apro va ção do pa re cer
da Se na do ra He lo í sa He le na e, con se quen te men te,
do pro je to ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com
o cum pri men to à Ban ca da fe mi ni na, que tem de -
mons tra do, in de pen den te men te de po si ção po lí ti -
co-par ti dá ria, uni da de de pro pó si to na luta.

Meus cum pri men tos.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem

V. Exª a pa la vra, para en ca mi nhar.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, a Ban ca da do PSDB vo ta rá fa vo ra vel -
men te ao re la tó rio da Se na do ra He lo í sa He le na, por
en ten der a im por tân cia do pro je to e tam bém por re co -
nhe cer a qua li da de do re la tó rio de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2001.

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

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de
2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio,  Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Estan -
do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se a 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.)
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Apro va da. 
A ma té ria vai à san ção.
A Pre si dên cia do Se na do cum pri men ta a De pu -

ta da Iara Ber nar di, aqui pre sen te, e a Ban ca da fe mi ni -
na do Con gres so Na ci o nal, pela apro va ção des se
pro je to.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 17, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 176, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 17, de 2001 (nº 3.107/2000,
na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
obri ga to ri e da de da ci rur gia plás ti ca re pa ra -
do ra da mama por pla nos e se gu ros pri va -
dos de as sis tên cia à sa ú de nos ca sos de mu -
ti la ção de cor ren te de tra ta men to de cân cer.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Assun tos So ci a is).

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são de
Assun tos So ci a is que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

E lido o se guin te:

PARECER Nº 173, 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 14, de 2001 (nº 61, 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 14, de 2001 (nº 61, de
1999, na Casa de ori gem), que dis põe so bre o cri me
de as sé dio se xu al e dá ou tras pro vi dên ci as, com al te -
ra ções re da ci o na is para ade qua ção à Lei Com ple -
men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car -
los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 173 , DE 2001

Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal,
para dis por so bre o cri me de as sé dio se -
xu al e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 do 
se guin te art. 216-A:

“Assé dio se xu al” (AC)*
“Art. 216-A. Cons tran ger al guém com o 

in tu i to de ob ter van ta gem ou fa vo re ci men to
se xu al, pre va le cen do-se o agen te da sua
con di ção de su pe ri or hi e rár qui co ou as cen -
dên cia ine ren tes ao exer cí cio de em pre go,
car go ou fun ção.” (AC)

“Pena – de ten ção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos.” (AC)

“Pa rá gra fo úni co. Incor re na mes ma
pena quem co me ter o cri me:” (AC)

“I – pre va le cen do-se de re la ções do -
més ti cas, de co a bi ta ção ou de hos pi ta li da -
de;” (AC)

“II – com abu so ou vi o la ção de de ver
ine ren te a ofí cio ou mi nis té rio.” (AC)

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

* AC = acrés ci mo.

PARECER Nº 174, DE 2001-CAS

Da Co mis são de Assun tos So ci a is
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 17,
de 2001, que “Dis põe so bre a obri ga to ri e -
da de da ci rur gia plás ti ca re pa ra do ra da
mama por pla nos e se gu ros pri va dos de
as sis tên cia à sa ú de nos ca sos de mu ti la -
ção de cor ren te de tra ta men to de cân cer”.

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 17, de 2001, obri -
ga a co ber tu ra, pe los pla nos pri va dos de as sis tên cia
à sa ú de, da ci rur gia plás ti ca re pa ra do ra da mama,
nos ca sos de mu ti la ção de cor ren te de tra ta men to de
cân cer.

No dia 4 do cor ren te, foi apro va do o Re que ri -
men to nº 176, de 2001, de ur gên cia para apre ci a ção
da ma té ria.

Ven ci do o pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen -
ta das emen das.

Não exis tem pro je tos que ver sem so bre esse
mes mo tema em tra mi ta ção nes ta Casa.

II – Aná li se
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O Cân cer de mama é uma pa to lo gia de ele va da
in ci dên cia em nos sa po pu la ção, sen do es ti ma da a
ocor rên cia em cer ca de trin ta mil ca sos no vos por
ano.

O tra ta men to ci rúr gi co, in di ca do para gran de
par te das mu lhe res afe ta das, tem re per cus sões im -
por tan tes na vida pes so al, se xu al, pro fis si o nal e so -
ci al des sas mu lhe res e a ci rur gia plás ti ca re pa ra do ra
é uma so lu ção ade qua da para a ma i o ria dos ca sos.

Não se tra ta, aqui, de uma ques tão pu ra men te
es té ti ca, mas da pos si bi li da de de uma in ter ven ção
mé di ca com po ten ci al de li mi tar ou mes mo pôr fim
aos gra ves so fri men tos e pre ju í zos so ci a is e afe ti vos
que de cor rem da mu ti la ção ci rúr gi ca da mama.

A res ta u ra ção da mama é, as sim, a con clu são
de uma eta pa de do en ça e so fri men to fí si co, psi co ló -
gi co e so ci al a que são sub me ti das as mu lhe res que
têm cân cer de mama, e ab so lu ta men te es sen ci al
para o res ta be le ci men to de sua sa ú de fí si ca e psi co -
ló gi ca.

Em vis ta do ex pos to é inad mis sí vel que esse pro -
ce di men to não te nha co ber tu ra dos pla nos de sa ú de.
O Con gres so Na ci o nal já se ma ni fes tou so bre a ma té -
ria quan do apro vou lei tor nan do o pro ce di men to obri -
ga tó rio no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O pro je to em aná li se vem pre en cher uma la cu na.

III – Voto

Em face do ex pos to, o voto é pela Apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 17, de 2001.

Sala da Co mis são, 18 de abril de 2001. – Ro -
meu Tuma – Pre si den te, Tião Vi a na – Re la tor, Ge -
ral do Althoff – Mo re i ra Men des – La u ro Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – Ma ri a na Sil va – Ma gui to Vi -
le la – Ju vên cio da Fon se ca – Mar lu ce Pin to – Ade -
mir Andra de – Lú cio Alcân ta ra – Ma u ro Mi ran da –
Luiz Pon tes – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Wal -
deck Orné las – Se bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pa -
re cer con clui fa vo ra vel men te à ma té ria. Có pi as do
re fe ri do pa re cer en con tram-se à dis po si ção das Srªs 
e dos Srs. Se na do res em suas ban ca das. 

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

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

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 17, de
2001, que vem as so ci ar-se ao pro je to an te ri or, traz
uma ho me na gem à mu lher bra si le i ra, ago ra numa si -
tu a ção mu i to es pe ci al, pois tra ta da sa ú de.  

O cân cer de mama tra gi ca men te vi ti ma mais de
8.600 mu lhe res no nos so País por ano – é o nú me ro
que pos si vel men te te re mos, nes te ano, de mor tes por 
ca u sa des sa do en ça. São mais de 32 mil ca sos di ag -
nos ti ca dos so men te no ano de 2001, com a agra van te 
de que mais de 40% dos ca sos es tão já no cha ma do
es tá gio qua tro de di ag nós ti co, que é um es tá dio avan -
ça do, em que pou ca co i sa pode ser fe i ta con tra a do -
en ça, a não ser uma in ter ven ção mu i to rá pi da e pre ci -
sa por par te do pla no te ra pêu ti co.

É uma si tu a ção gra ve em to dos os sen ti dos; em
to das as re giões bra si le i ras, cres ce o nú me ro de ví ti -
mas do cân cer de mama. Vale lem brar que, nos Esta -
dos Uni dos, o nú me ro de mu lhe res ví ti mas do cân cer
de mama é de uma em cada dez, e, no Bra sil, são
três em cada dez mu lhe res. E a do en ça exa cer -
bou-se mu i to nas dé ca das de ses sen ta e se ten ta;
além do fa tor he re di tá rio, te mos aque les de cor ren tes
do meio am bi en te, quan do ocor re ra di a ção io ni zan te,  
e do uso de es tro gê ni os em an ti con cep ci o na is, fa to -
res têm con tri bu í do de ci si va men te para o au men to da 
in ci dên cia do cân cer de mama no País.

Qu e ro pres tar uma ho me na gem à De pu ta da
Jan di ra Feg ha li, que, de uma ma ne i ra mu i to fe liz, vem 
com ple men tar um tra ba lho ini ci a do pela De pu ta da
Ma ria Elvi ra, que, no ano de 2000, apre sen tou um
pro je to de lei na Câ ma ra dos De pu ta dos, já vo ta do e
apro va do no Se na do, be ne fi ci an do to das as mu lhe res 
em re la ção ao Sis te ma Úni co de Sa ú de.   

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – 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) – Com
imen so pra zer, com a anuên cia da Pre si dên cia.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Tião Vi a na, V. Exª, no ano que pas sou, de di cou-se 
bas tan te a uma pri me i ra eta pa do pro ces so, con ven -
cen do o Se na do, aju dan do a con ven cer o Mi nis té rio
da Sa ú de, para que essa me di da fos se im plan ta da no 
Sis te ma Úni co de Sa ú de. Ago ra, vem a par te com ple -
men tar com os pla nos de sa ú de. Pa ra be ni zo V. Exª e a 
De pu ta da Jan di ra Feg ha li. Essa é mais uma con quis -
ta, mais um pas so. Qu e ro, em meu nome, em nome
do PPS, sa u dar os au to res e to dos aque les que es tão
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par ti ci pan do des sa luta. Hoje te mos três pro je tos im -
por tan tes. Acre di to que, de va gar, va mos cum prir
essa agen da.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de -
ço, com mu i ta hon ra, o no bre Se na dor Pa u lo Har tung, 
que, como Lí der do PPS, ex pres sa o seu res pe i to
pes so al e do seu Par ti do à mu lher bra si le i ra, que, sem 
dú vi da al gu ma, será be ne fi ci a da com esse pro je to de
lei.

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 a V. Exª.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Tião Vi a na, gos ta ria de pa ra be ni zar a De pu ta -
da Jan di ra Feg ha li e tam bém V. Exª por sua luta para
as se gu rar os di re i tos da mu lher. O pro je to é de alto al -
can ce do pon to de vis ta hu ma ni tá rio e é ab so lu ta -
men te jus to. É mais um pas so que nós do Con gres so
Na ci o nal es ta mos dan do  no sen ti do de as se gu rar os
di re i tos da mu lher e per mi tir-lhe avan çar na so ci e da -
de bra si le i ra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de -
ço, de for ma pe nho ra da, o Se na dor Ri car do San tos
pela sen si bi li da de em res sal tar a fun ção so ci al do
pro je to.

Sr. Pre si den te, en cer ro fa lan do do or gu lho que
te nho de ser Re la tor des sa ma té ria da De pu ta da Jan -
di ra Feg ha li, que com ple men ta o am pa ro de lei já es -
ta be le ci do pela De pu ta da Ma ria Elvi ra no Sis te ma
Úni co de Sa ú de e ago ra obri ga as se gu ra do ras e os
pla nos de sa ú de ao cum pri men to des sa ação de dig -
ni da de à sa ú de da mu lher. Ago ra, aque la afli ção psi -
co ló gi ca que os pro fis si o na is de sa ú de têm tes te mu -
nha do – ou seja, a cri se da se xu a li da de por que pas sa 
a mu lher ví ti ma do cân cer de mama, que so fre uma ci -
rur gia mu ti lan te, ci rur gia que mu i tas ve zes tem que
ser fe i ta – ,en con tra uma res pos ta do Con gres so Na -
ci o nal, da De pu ta da Jan di ra Feg ha li. As se gu ra do ras
e os pla nos de sa ú de têm mais uma res pon sa bi li da de 
com a apro va ção des se pro je to: par ti lhar ações que 
ga ran tam que a mu lher bra si le i ra te nha me ca nis mos
bá si cos de pre ven ção de cus to zero, que é o
auto-exa me de mama to dos os me ses, o acom pa nha -
men to mé di co uma vez a cada dois anos após a ida de 
de qua ren ta anos e a ma mo gra fia, quan do in di ca da.
Com isso, re du zi re mos em pelo me nos dez ve zes a
in ci dên cia do cân cer de mama no Bra sil e es ta re mos
evi tan do que a mu lher seja sub me ti da a uma ci rur gia
tão gra ve e tão vi o len ta como essa.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Encer ro
mi nha ma ni fes ta ção como Re la tor con ce den do um
apar te à 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 Tião Vi a na, que ro cum pri men tar V. Exª, a De pu -
ta da Jan di ra Feg ha li e toda a Ban ca da fe mi ni na que
tem se es for ça do tan to em re la ção a esta ma té ria.  To -
dos nós sa be mos  e V. Exª, que é da área de sa ú de,
sabe bem  o quan to é do lo ro so para a mu lher uma ex -
pe riên cia como essa. Mexe com a nos sa auto-es ti ma, 
com a ima gem que te mos do nos so cor po, com a nos -
sa es tru tu ra ana to mo fi si o ló gi ca, com a nos sa sen su -
a li da de e se xu a li da de. É mu i to di fí cil para a mu lher
uma ex pe riên cia como essa. A am pu ta ção, a re ti ra da
de um pe da ço do pró prio cor po é uma ex pe riên cia ex -
tre ma men te do lo ro sa. E, na re a bi li ta ção, há dor fí si ca
tam bém. Além da emo ci o nal, há a dor fí si ca em fun -
ção da re ti ra da dos gân gli os lin fá ti cos. É uma co i sa
ter rí vel. Então, a pos si bi li da de de mi ni mi zar, por ci rur -
gia re pa ra do ra, o aba lo à auto-es ti ma é de fun da men -
tal im por tân cia. Por tan to, que ro pa ra be ni zar V. Exª
pelo pa re cer, o es for ço que fez no sen ti do de que fos -
se apro va do o mais rá pi do pos sí vel, e man dar o meu
abra ço à De pu ta da Jan di ra Feg ha li, a toda a Ban ca da 
fe mi ni na e a to dos que se en vol ve ram na apro va ção
do pro je to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, que ro tam bém sa u dar a De -
pu ta da Jan di ra Feg ha li e o Se na dor Tião Vi a na, Re la -
tor da ma té ria. Du ran te a mi nha for ma ção pro fis si o -
nal, tive opor tu ni da de de li dar di re ta men te com mu -
lhe res que, em fun ção des sa pa to lo gia mu ti lan te, o tu -
mor de mama, ti ve ram sua mama ex tir pa da. E como
fiz es pe ci a li za ção exa ta men te em ci rur gia ma má ria,
en tre ou tras, pude par ti ci par de al guns atos ci rúr gi cos 
e acom pa nhar a pa ci en te des de o mo men to em que é 
in for ma da de que é por ta do ra de um tu mor até a so lu -
ção fi nal, quan do é fe i ta, se o tu mor já tem uma cer ta
di men são, a mas tec to mia, a re ti ra da com ple ta da
mama. 

Pude, por tan to, vi ven ci ar esse dra ma que é a
mu lher per ce ber que uma par te do seu cor po, cer ta -
men te uma das par tes mais es sen ci a is do pon to de
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vis ta da sua psi co lo gia, da sua for ma ção de mu lher,
pre ci sa ser re ti ra da.

Com es ses as pec tos to dos, so ci a is, psi co ló gi -
cos, fa mi li a res, sem dú vi da ne nhu ma, este pro je to se
re ves te de uma re le vân cia so ci al mu i to gran de. É cla -
ro que te mos que apro ve i tar este mo men to para pre -
gar mos a ne ces si da de da pre ven ção do cân cer ma -
má rio, por que, quan do o tu mor ma má rio é de tec ta do
com me nos de dois cen tí me tros, a chan ce de cura to -
tal e a pos si bi li da de de pre ser va ção da mama é mu i to
gran de. 

Gos ta ria de di vul gar que o SUS, por tan to o Po -
der Pú bli co, o Go ver no, está res pon sa bi li za do por co -
brir as des pe sas com a ci rur gia re pa ra do ra no caso
das pa ci en tes que não têm pla no de sa ú de. O Con -
gres so está dan do um gran de pas so ago ra para aten -
der as mu lhe res que, even tu al men te, ne ces si tem de
uma ci rur gia re pa ra do ra de cor ren te do cân cer ma -
má rio.

Eu, que es tou re la tan do no Se na do o pro je to
que es ta be le ce re gras para o uso de si li co ne no or ga -
nis mo hu ma no, te nho que bus car me i os de ga ran tir
que não só as mo de los, não só as ar tis tas, não só a
eli te bra si le i ra te nha aces so à ci rur gia plás ti ca, que,
na ma i o ria das ve zes, visa ape nas a par te do em be le -
za men to do cor po, ao con trá rio des te caso es pe ci al e
par ti cu lar, em que se pro cu ra re pa rar uma per da que
traz mu i tos pre ju í zos à mu lher e à fa mí lia.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, apro ve i to a opor tu ni -
da de para men ci o nar que fui de sig na do, na Co mis são 
de Assun tos So ci a is, Re la tor do item 3, da Ordem do
Dia de hoje, ati nen te à in for ma ção que deve ser pres -
ta da à pa ci en te ví ti ma de vi o lên cia se xu al pela de le ga -
cia de po lí cia quan to a pos si bi li da de de in ter rup ção de
gra vi dez. Hou ve con sen so das Li de ran ças no sen ti do
de re ti rar a ur gên cia des te pro je to – pa re ce-me que va -
mos vo tar, da qui a pou co, um re que ri men to nes se sen -
ti do , que con si de ro o me lhor po si ci o na men to do Se -
na do, a fim de que te nha mos o tem po ne ces sá rio para 
exa mi nar esta ma té ria com tran qüi li da de, em bo ra seja
tam bém um as sun to tra ta do com mu i ta ên fa se pe las
mu lhe res, pela Ban ca da fe mi nis ta no Con gres so Na -
ci o nal. Con tu do, pre ci sa mos dar um pou co mais de
aten ção à pro po si ção e, se pos sí vel, me lho rar este
pro je to ori un do da Câ ma ra dos De pu ta dos, vi san do
não ape nas ga ran tir a in for ma ção que a mu lher pre ci -
sa ter da pos si bi li da de que lhe está as se gu ra da no Có -
di go Pe nal de in ter rup ção da gra vi dez, mas so bre tu do
das ou tras pos si bi li da des que tem no sen ti do de pre -
ser var a vida, no caso de en gra vi dar, e até de evi tar a
gra vi dez de cor ren te da vi o lên cia se xu al.

Então, acre di to que há pos si bi li da de de apri mo -
rar mos este pro je to no Se na do.

A mi nha pro pos ta é que nos de bru ce mos exa ta -
men te na bus ca de al ter na ti vas e, para não ter de de -
ba ter o re que ri men to, que será vo ta do em se gui da,
an te ci po a mi nha po si ção fa vo rá vel à re ti ra da da ur -
gên cia des te pro je to.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -

ta ção. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá

para en ca mi nhar a vo ta ção por cin co mi nu tos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape nas para
re gis trar a im por tân cia des te pro je to de lei e do ob je ti -
vo que ele al can ça. Qu an do dis cu ti mos a ques tão dos 
pla nos de sa ú de – in clu si ve par ti ci pei des sa dis cus -
são jun to com o Se na dor Se bas tião Ro cha –, esse
era um tema ex tre ma men te gra ve que era to ca do.

Por tan to, ao apro var mos hoje este pro je to de lei, 
sem dú vi da al gu ma, pre en che mos uma la cu na im por -
tan te na le gis la ção e da mos a con di ção às mu lhe res
de te rem uma ci rur gia que é de fun da men tal im por -
tân cia.

Por tan to, en ca mi nho e voto fa vo ra vel men te ao
pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção o Pro je to de lei da Câ ma ra n.º 17, de 2001.
(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 vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do re -
da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 17, de
2001 (nº 3.107/2000, na Casa de ori gem), que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 175, 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 17, de 2001 (nº 3.107, de 2000,
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 17, de 2001 (nº 3.107,
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de 2000 na Casa de ori gem), que dis põe so bre a obri -
ga to ri e da de da ci rur gia plás ti ca re pa ra do ra da mama
por pla nos e se gu ros pri va dos de as sis tên cia à sa ú de
nos ca sos de mu ti la ção de cor ren te de tra ta men to de
cân cer, com al te ra ções re da ci o na is para ade qua ção
à Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Ante ro Paes
de Bar ros, Re la tor – Mar lu ce Pin to – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 175, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.656, de 3 de ju nho
de 1998, para dis por so bre a obri ga to ri e -
da de de ci rur gia plás ti ca re pa ra do ra de
mama por pla nos e se gu ros pri va dos de
as sis tên cia à sa ú de nos ca sos de mu ti la -
ção de cor ren te de tra ta men to de cân cer.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998,

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 10-A:

“Art. 10-A. Cabe às ope ra do ras de fi ni -
das nos in ci sos I e II do § 1º do art. 1º des ta
lei, por meio de sua rede de uni da des con -
ve ni a das, pres tar ser vi ço de ci rur gia plás ti ca 
re cons tru ti va de mama, uti li zan do-se de to -
dos os me i os e téc ni cas ne ces sá ri os, para o 
tra ta men to de mu ti la ção de cor ren te de uti li -
za ção de téc ni ca de tra ta men to de cân cer.”
(AC)*

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

* AC = acrés ci mo.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro va -
do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur gên -
cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -

si dên cia cum pri men ta a De pu ta da Jan di ra Feg ha li e a 
ban ca da fe mi nis ta por mais esta vi tó ria, e pela de -

mons tra ção, mais uma vez, da agen da po si ti va do
Se na do Fe de ral.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 18, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 177, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 18, de 2001 (nº 605/99,
na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
obri ga to ri e da de de os ser vi do res das De le -
ga ci as de Po lí cia in for ma rem as ví ti mas de
es tu pro so bre o di re i to de abor to le gal. 

(De pen den do de pa re ce res das Co -
mis sões de Assun tos So ci a is e de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia).

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 202, DE 2001

Re quer a ex tin ção da tra mi ta ção em
ca rá ter de ur gên cia do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 18, de 2001, para que a pro po -
si ção seja sub me ti da ao exa me da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral Se na dor Ja der Bar ba lho,

Re que re mos, nos ter mos do art. 352, pa rá gra fo
úni co, in ci so I, a ex tin ção da tra mi ta ção em ca rá ter de
ur gên cia do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 18, de 2001,
para que a pro po si ção seja sub me ti da ao exa me da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Jus ti fi ca ção

O PLC nº 18/2001, que “dis põe so bre a obri ga -
to ri e da de de os ser vi do res das De le ga ci as de Po lí cia
in for ma rem as ví ti mas de es tu pro so bre o di re i to de
abor to le gal”, en con tra-se tra mi tan do nes ta Casa em
re gi me de ur gên cia, sen do aqui dis tri bu í do para exa -
me das Co mis sões de Assun tos So ci a is e de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Ten do em vis ta que so bre
a ma té ria não há pa re cer da CCJC, e que pa i ram dú -
vi das so bre a ju ri di ci da de, le ga li da de e cons ti tu ci o na -
li da de, é que re que re mos a ex tin ção do re gi me de ur -
gên cia de tra mi ta ção para o exa me do pro je to com
mais se re ni da de e acu ro.
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Sala das Ses sões, 18 de abril de 2001. – Se na -
dor Pe dro Si mon – Edu ar do Su plicy – Re nan Ca -
lhe i ros – Hugo Na po leão – Sér gio Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
A ma té ria vol ta à tra mi ta ção nor mal, re tor nan do

à Co mis são de Assun tos So ci a is e indo, pos te ri or -
men te, à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 1996

(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 19, de 1996, ten do como
1º sig na tá rio o Se na dor Wal deck Orné las,
que dis põe so bre os be ne fí ci os fis ca is re fe -
ren tes ao ICMS, ten do

Pa re cer sob nº 92, 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, 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 mé ri to.

Trans cor re hoje a ter ce i ra e úl ti ma ses são de
dis cus são, em se gun do tur no.

Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

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

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, nós, da Ban ca da do Espí ri to San to – o Se na dor
Ger son Ca ma ta, o Se na dor Ri car do San tos e eu – em 
co mum acor do com o Se na dor Wal deck Orné las,
apre sen ta mos um re que ri men to que, em hora opor tu -
na, será apre ci a do, no sen ti do de que a ma té ria vol te
para a vo ta ção da qui a 15 dias.

A idéia é o en cer ra men to da dis cus são no dia de
hoje – esse é o acor do –, ha ven do ain da um tem po mí -
ni mo para ana li sar mos os des do bra men tos e as con -
se qüên ci as des sa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, que re mos, de pú bli co, em nome
da Ban ca da ca pi xa ba, agra de cer a com pre en são do
Se na dor Wal deck Orné las em re la ção ao nos so ple i to.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 203, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 1996, a fim de
ser fe i ta na ses são de 31 de maio de 2001.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2001. – Pa u lo
Har tung – Ri car do San tos – Ger son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 196, de 1995, de au to ria do Se na dor
José Edu ar do Du tra, que con ce de anis tia a
di ri gen tes ou re pre sen tan tes sin di ca is e tra -
ba lha do res pu ni dos por par ti ci pa ção em
mo vi men to re i vin di ca tó rio, ten do

Pa re cer sob nº 121, de 2001, da Co -
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Edi son
Lo bão, ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

Em dis cus são o Subs ti tu ti vo, em tur no su ple -
men tar.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Peço a pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José 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, este pro je to foi vo ta do, em pri me i ro tur no, há
cer ca de dez dias. Como hou ve um subs ti tu ti vo in te -
gral, ne ces si ta-se do tur no su ple men tar.
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Tra ta-se de um pro je to apro va do por con sen so
de to dos os Par ti dos. Infe liz men te, me pa re ce que os
Lí de res par ti dá ri os não es tão mais pre sen tes. Me lhor
di zen do, vejo um, o Se na dor Hugo Na po leão.

Este pro je to está há seis anos na Casa. O Se na -
dor Ro me ro Jucá apre sen tou uma emen da a este
pro je to. A emen da im pli ca o re tor no do pro je to à Co -
mis são. O pro je to foi apro va do por con sen so. O Se na -
dor Ro me ro Jucá afir ma que apre sen tou emen da a
pe di do do Go ver no. Ora, o Go ver no tem os seus Par ti -
dos que lhe dão sus ten ta ção nes ta Casa. O pro je to
está há seis anos aqui e, se for apro va do, ain da vai
para a Câ ma ra dos De pu ta dos. Então, gos ta ria de fa -
zer um ape lo ao Se na dor Ro me ro Jucá – par ti cu lar -
men te ao Se na dor Ro me ro Jucá, que é o au tor da
emen da, por que S. Exª dis se que foi a pe di do do Go -
ver no, mas a emen da é de S. Exª – para que re ti re a
emen da e pos si bi li te que esse pro je to que está há
seis anos no Se na do vá para a Câ ma ra dos De pu ta -
dos, onde está sen do es ta be le ci da a ten ta ti va de um
acor do em di re ção se me lhan te à pro pos ta na emen -
da do Se na dor Ro me ro Jucá. 

Se na Câ ma ra che gar-se a um con sen so em
tor no da emen da, o pro je to vol ta ria ao Se na do, que
apre ci a ria ape nas a emen da da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, por que a ma nu ten ção des sa emen da sig ni fi ca
que o pro je to que está nes ta Casa há seis anos e que
foi apro va do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e que fi cou em di li gên cia so bre a mesa, vai
pas sar mais al guns anos. 

Não que ro, Sr. Pre si den te, fi car com a im pres -
são de que o pro je to so men te foi apro va do na que la
oca sião por que ain da es ta vam sob o cli ma da mor te
de nove pe tro le i ros; se não, da qui há pou co, vão di zer
que o pro je to só vai ser vo ta do quan do mor re rem
mais nove, dez ou quin ze pe tro le i ros quan do o Se na -
do se dis po rá a votá-lo. 

Sr. Pre si den te, é o ape lo que faço. Se o Se na dor
Ro me ro Jucá não pu der res pon der ago ra, eu po de ria
man ter o re que ri men to de adi a men to da dis cus são
para a pró xi ma ter ça-fe i ra e, nes te pe río do, se hou -
ves se um en ten di men to por par te dos Lí de res do
PMDB, do PFL e do PSDB para con ven ce rem o Go -
ver no de re ti rar a emen da, po de ría mos fa zer isso na
pró xi ma ter ça-fe i ra. To da via, se é uma po si ção fi nal
do Go ver no de que não há a pos si bi li da de de re ti rar a
emen da, pre fi ro que a emen da seja apre sen ta da
hoje, por que já ga nha três ou qua tro dias.

Fica o ape lo ao Se na dor Ro me ro Jucá, que
apre sen tou emen da. E, como eu já dis se, o acor do
que se está cos tu ran do na Câ ma ra é exa ta men te na

di re ção da emen da dele. Não faz sen ti do vol tar mos
para a Co mis são, quan do esse acor do po de rá ser fe i -
to na Câ ma ra dos De pu ta dos, já que este pro je to está 
aqui, vol to a di zer, há seis anos.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, ape nas gos ta ria de re gis trar que esta é uma po si -
ção do Go ver no. A emen da fi ca rá man ti da, até por que 
ela vai exa ta men te na di re ção do en ten di men to que o
Go ver no pre ten de ver ne go ciá vel. 

Por tan to, a emen da fica man ti da. Infe liz men te,
não pos so aten der ao pe di do do Se na dor José Edu ar -
do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, emen da que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

EMENDA Nº 1 – PLEN

O art. 1º do pro je to de lei pas sa a ter a se guin te
re da ção:

“Art. 1º É con ce di da anis tia a di ri gen tes
ou re pre sen tan tes sin di ca is e tra ba lha do res in -
te gran tes da ca te go ria dos tra ba lha do res na in -
dús tria de ex tra ção, ex plo ra ção, es to ca gem,
trans fe rên cia, per fu ra ção, des ti la ção, pro du ção
e re fi na ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás
na tu ral e ou tros si mi la res da in dús tria pe tro quí -
mi ca, quí mi ca e de plás ti cos e afins, que no
pe río do com pre en di do en tre 1º de se tem bro
de 1994 e a data da pu bli ca ção des ta lei, so -
fre ram pu ni ções em vir tu de de par ti ci pa ção em 
mo vi men to re i vin di ca tó rio ou con tra mo da li da -
de de exer cí cio do man da to ou re pre sen ta ção
do di re i to de gre ve, aos de mi ti dos, a re ad mis -
são ao em pre go, com pa ga men to de sa lá rio e
de ma is van ta gens a par tir do efe ti vo re in gres so 
na em pre sa, sem que o tem po de afas ta men to 
seja con ta do para qual quer efe i to.”

Jus ti fi ca ção

Não se jus ti fi ca, no mo men to atu al, a re in te gra -
ção dos ser vi do res de mi ti dos, pois tal si tu a ção im pli -
ca ria o pa ga men to de sa lá ri os e de ma is di re i tos tra -
ba lhis tas re fe ren tes ao lon go pe río do de afas ta men to, 
má xi me quan do se sabe que a gre ve que deu ori gem
às pu ni ções foi de cla ra da abu si va pelo Po der Ju di -
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ciá rio. O ide al se ria a re ad mis são, com efe i tos pe cu -
niá ri os e ju rí di cos, ape nas, a par tir do efe ti vo re in -
gres so do em pre ga do no ser vi ço.

Por ou tro lado, tam bém não se jus ti fi ca a anis tia
de me ras pe nas de sus pen são dis ci pli nar, e o pa ga -
men to dos va lo res cor res pon den tes aos des con tos,
pois tais si tu a ções já fo ram per fe i ta men te as si mi la das 
pe los em pre ga dos.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2001. – Ro me -
ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
en cer ra da a dis cus são.

Como hou ve emen da, a ma té ria re tor na à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para exa me.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 240, de 1999
(nº 120/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Assun ção de Ja les So ci e da de 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 Ja les, Esta do
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 568, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Car los Wil son, com abs ten ções
dos Se na do res Ge ral do Cân di do, Jef fer son
Pé res e da Se na do ra He lo í sa He le na.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 240,
de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 176, 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 240, de 1999 (nº 120, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 240, de 1999 (nº 120,
de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a con ces são da Rá dio Assun ção de
Ja les So ci e da de 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 Ja les,
Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, em 18 de abril
de 2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edil son
Lo bão, Re la tor – Ro nal do Cu nha Lima – Antô nio
Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 176, DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº     , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de ”Rá dio Assun ção de Ja les So ci e -
da de 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 Ja les, Esta do de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 20 de agos to de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são de ”Rá dio Assun ção de Ja les So ci e da de 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
Ja les, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 264, de 1999
(nº 149/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que re no va a con ces são da
So ci e da de Rá dio Di fu so ra San ta Cruz Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
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em onda mé dia na ci da de de San ta Cruz do 
Rio Par do, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 491, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ções da
Se na do ra He lo í sa He le na e do Se na dor Jef -
fer son Pé res.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 264,
de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 177, 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 264, de 1999 (nº 149, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 264, de 1999 (nº 149,
de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a con ces são da So ci e da de Rá dio Di -
fu so ra San ta Cruz 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 San ta 
Cruz do Rio Par do, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Ro nal do Cu nha Lima – Anto nio Car -
los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 177, DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da “So ci e da de Rá dio Di fu so ra San ta

Cruz 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 San ta Cruz do Rio Par do, Esta do
de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 4 de fe ve re i ro de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
“So ci e da de Rá dio Di fu so ra San ta Cruz 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 San ta
Cruz do Rio Par do, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 26, de 2000
(nº 274/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Diá -
rio de Su za no Ra di o di fu são Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Sa le só -
po lis, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 493, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com voto con trá rio
da Se na do ra He lo í sa He le na e abs ten ção
do Se na dor Jef fer son Pé res.

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

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

Em vo ta ção o pro je to.

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

Apro va do, com o voto con trá rio da Se na do ra
He lo í sa He le na e a abs ten ção do Se na dor Jef fer son
Pé res.
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A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre 
a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do
a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
26, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 178, 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 26, de 2000 (nº 274, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ria apre sen ta a re da ção fi nal do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 26, de 2000 (nº 274, de 
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao Diá rio de Su za no Ra di o di -
fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Sa le só -
po lis, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, em 18 de abril
de 2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Edson Lo -
bão, Re la tor – Ro nal do Cu nha Lima – Antô nio Car -
los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 178, DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº       , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a ”Diá rio de Su za no Ra di o di fu são Ltda.“
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na lo ca li da -
de de Sa le só po lis, Esta do de São Pa u lo.

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

ria nº 245, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a ”Diá rio de Su za no Ra di o di fu são Ltda.“
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na lo ca li da de de Sa le só po lis, Esta do de
São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de 2000
(nº 287/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá -
dio Col méia Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da -
de de Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 728, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com a abs ten ção do Se na dor Ge ral -

do Cân di do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 28,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 179, 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 28, de 2000 (nº 287, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de 2000 (nº 287, de 
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Col méia Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.
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Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Ro nal do Cu nha Lima – Anto nio Car -
los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 179, DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº    , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da “Rá dio Col méia Ltda.” para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Cas ca vel, Esta -
do do Pa ra ná.

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

to s/nº de 27 de maio de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
“Rá dio Col méia 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 Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 125, de 2001, do Se na dor José
Ro ber to Arru da, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 3, de 2001, com a de nº 20, de
1999, que já se en con tra apen sa da à de
nº 18, de 1999, por re gu la rem a mes ma
ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de
2001, pas sa a tra mi tar em con jun to com as de nºs 18
e 20, de 1999.

As ma té ri as re tor nam à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -
to nº 197, de 2001, lido no Expe di en te, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra e de ou tros Se na do res, so li -
ci tan do que o tem po des ti na do aos ora do res na Hora
do Expe di en te, da ses são do dia 23 de maio pró xi mo,
seja de di ca do a ho me na ge ar a me mó ria de Ho nó rio
Her me to Car ne i ro Leão, Mar quês do Pa ra ná, pelo bi -
cen te ná rio de seu nas ci men to.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não há 
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Le o mar Qu in ta ni lha, Edi son
Lo bão, Lú cio Alcân ta ra e Edu ar do Si que i ra Cam pos
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de vi do
aos avan ços da ciên cia, a po pu la ção bra si le i ra tem
au men ta do cada vez mais a sua pers pec ti va de  vida.
Hoje o ho mem bra si le i ro vive em mé dia 68 anos, en -
quan to a mu lher já al can ça 72 anos. Já exis tem al gu -
mas pro je ções de que che ga re mos aos  80 anos, já
na pró xi ma dé ca da.  Essa é uma boa no tí cia, mas
esse o au men to do nú me ro de ido sos está pro mo ven -
do uma gama  im pres si o nan te de di fi cul da des, pela
fal ta de me di das  do Go ver no e da so ci e da de em ge -
ral para pro por ci o nar uma boa qua li da de de vida para
es sas pes so as. 

A ciên cia da sa ú de, que tan to tem evo lu í do, não
está for man do mé di cos es pe ci a lis tas  para cu i dar da
sa ú de des sas pes so as. 

A fal ta des ses es pe ci a lis tas é tão gri tan te, Sr.
Pre si den te,  que che ga às ra i as do ri dí cu lo, pelo fato
do Bra sil  abri gar hoje mais de 14 mi lhões de pes so as
ido sas.  

Aqui no Dis tri to Fe de ral, para aten der aos 150
mil ido sos, exis tem ape nas 4 mé di cos com cur so
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com ple to em ge ri a tria! Por tan to, cabe a cada um de -
les aten der mais de  37 mil ido sos! 

Em se tra tan do de Bra sil, Sr. Pre si den te, a si tu a -
ção ain da é mais gra ve, alar man te até, pois para
aten der aos mais de 14 mi lhões de ido sos exis tem so -
men te 550 Ge ri a tras! O que re pre sen ta o ab sur do de:
um mé di co ge ri a tra para aten der e tra tar mais de 2 mi -
lhões e 500 mil ido sos!... 

Se não me lho rar o aten di men to es pe ci a li za do, a 
ma i o ria  dos ido sos não con se gui rá ob ter uma boa
qua li da de de vida, o que vai im pe dir o exer cí cio ple no
de  sua ci da da nia, e sem ci da da nia eles con ti nu a rão a 
ser tra ta dos como ”pro ble mas“, como ”es tor vo des -
car tá vel“ e, de pen den do de sua si tu a ção pe ran te a fa -
mí lia, cor re rão sé rio ris co de se rem aban do na dos ou
le va dos para ins ti tu i ções asi la res, tris tes lu ga res onde  
aguar da rão a che ga da da mor te! 

A Lei nº8.842, de 4 de ja ne i ro de 1994, é uma
das  mais mo der nas e com ple tas do mun do no que
diz res pe i to ao aten di men to às ne ces si da des e aos
an se i os dos ido sos. Ela teve sua ori gem no PLS
112/90, da 1ª Sub co mis são do Ido so do Se na do Fe -
de ral, cri a da em 1990 sob a Pre si dên cia do emi nen te
Se na dor Car los Pa tro cí nio, ten do como seu Re la tor o
Se na dor Ju ta hay Ma ga lhães, de sa u do sa me mó ria.
Esta lei, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,  está
em vi gor  há mais de 7 anos, e até ago ra não está sen -
do cum pri da. Ela  pre ce i tua em seu  art. 10, ítem III,
alí nea  c, a obri ga ção do Mi nis té rio da Edu ca ção de
”in clu ir a Ge ron to lo gia So ci al e a Ge ri a tria como dis ci -
pli nas cur ri cu la res nos cur sos su pe ri o res“, mes mo
as sim são ra ros os cur sos exis ten tes.

Pre ci sa mos cor ri gir essa fa lha e mo di fi car essa
si tu a ção com toda ur gên cia, co bran do dos res pon sá -
ve is pela edu ca ção su pe ri or no Bra sil, o cum pri men to
ri go ro so des sa im por tan te lei, exi gin do dos Srs. Re i to -
res que ex pli quem o mo ti vo pelo qual ain da não foi co -
lo ca da como pri o ri da de ur gen te a cri a ção dos  cur sos
de Ge ri a tria e de Ge ron to lo gia So ci al, nas ins ti tu i ções 
que eles di ri gem. 

A si tu a ção é tão gra ve que tor na-se  im pe ri o so
que o Po der Le gis la ti vo, den tro de suas prer ro ga ti vas, 
mas com toda a fir me za, co bre do Po der Exe cu ti vo a
ado ção ime di a ta des sas me di das de apo io a va lo ri za -
ção das pes so as en ve lhe ci das. 

Mu i to es pe ci al men te ago ra que sa be mos, atra -
vés da ONU, que den tro de 20 anos o Bra sil abri ga rá
a 5ª po pu la ção de  ido sos do mun do! 

Além das ações que ci tei, Sr. Pre si den te, apro -
ve i to esta tri bu na para fa zer um ve e men te ape lo ao

Exce len tís si mo Pro fes sor de So ci o lo gia e Pre si den te
da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so: 

Exce lên cia, peço que re co men de aos seus Mi -
nis tros o  fiel cum pri men to da Po lí ti ca Na ci o nal do Ido -
so, em todo o seu am plo al can ce! Só en tão o Bra sil
terá um ma i or nú me ro de pro fis si o na is qua li fi ca dos
em Ge ri a tria e Ge ron to lo gia So ci al, pos si bi li tan do a
cri a ção de  en fer ma ri as e clí ni cas ge riá tri cas em to -
dos os  hos pi ta is do nos so país! Esses lo ca is es pe ci a -
li za dos pro por ci o na rão aos ido sos, aten di men tos
com mais dig ni da de e res pe i to, igua lan do-os  aos ou -
tros seg men tos etá ri os, que re ce bem aten di men to di -
fe ren ci a do atra vés da Pe di a tria, Psi qui a tria, Car di o lo -
gia, Ma ter ni da de e tan tas ou tras es pe ci a li da des mé -
di cas. 

A dura re a li da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, é que hoje as pes so as ido sas não pos su em
lo cal es pe ci a li za do e nem a quan ti da de ide al de pro -
fis si o na is qua li fi ca dos  para cu i da rem de sua sa ú de.
Qu an do um ido so ado e ce, é in ter na do em en fer ma ria
co mum, ao lado de pes so as jo vens e até de cri an ças,
o que não re pre sen ta um aten di men to mé di co ide al.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Ma ra nhão tem apre -
sen ta do uma das ma i o res ta xas de cres ci men to mé -
dio do PIB den tre to dos os Esta dos bra si le i ros. Com
um PIB em 1999 de cer ca de R$16,1 bi lhões e uma
po pu la ção de 5,6 mi lhões de ha bi tan tes (IBGE), o
Ma ra nhão é, hoje, a quar ta eco no mia da Re gião Nor -
des te. 

Me re cen do des ta que tan to no ce ná rio re gi o nal
como no con tex to na ci o nal por suas fi nan ças pú bli cas 
sob con tro le e uma eco no mia ex tre ma men te di nâ mi -
ca, o Ma ra nhão tem ob ti do um ex pres si vo su pe ra vit
na sua ba lan ça co mer ci al. E nes te ce ná rio ex tre ma -
men te pro mis sor, Sr. Pre si den te, que ro, nes ta oca -
sião, des ta car o se tor in dus tri al do es ta do cuja atu a -
ção, bas tan te sig ni fi ca ti va, tem se vol ta do para a si de -
rur gia, a mí ne ro-me ta lur gia, as ter mo e lé tri cas, os de -
ri va dos de alu mí nio, ma de i ras, mó ve is, ce lu lo se,
pro du tos mi ne ra is, cons tru ção na val e ter mi na is mul -
ti mo da i s.

Tudo isso é re sul ta do de uma lon ga e mu i to tra -
ba lho sa es tra da, Sr. Pre si den te, que fe liz men te, como 
re sul ta do de tan to es for ço, co lo ca o Ma ra nhão, hoje,
na con di ção de se gun do ma i or ex por ta dor de toda a
re gião Nor des te, com ên fa se para o fer ro, o alu mí nio
e a soja. 

Esse de sem pe nho nas ex por ta ções, é pre ci so
res sal tar, con tri bui sig ni fi ca ti va men te para o de sen -
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vol vi men to não só do Ma ra nhão – pois o mes mo ga -
ran te um per ma nen te sal do po si ti vo na ba lan ça co -
mer ci al do Esta do – mas do país, pois in je ta re cur sos
na eco no mia na ci o nal.

No pró xi mo dia 20 de abril será ele i ta a nova di -
re ção da Fe de ra ção das Indús tri as do Ma ra nhão, a
Fi e ma. O atu al pre si den te da en ti da de, Jor ge Men -
des, al can çou o con sen so dos seus co le gas e é o úni -
co can di da to. Será,  na ver da de, acla ma do para mais
uma ges tão: sua re e le i ção con ta com o apo io unâ ni -
me de to dos os 21 sin di ca tos fi li a dos à Fe de ra ção. 

E é essa de mons tra ção de união do em pre sa ri a -
do in dus tri al do Ma ra nhão, Se nho ras e Se nho res, que 
ani ma a luta pelo de sen vol vi men to da in dús tria no
Ma ra nhão. 

Qu e ro, en fim, res sal tar que, nes te mo men to,
mais do que nun ca, acre di to no po ten ci al do se tor in -
dus tri al ma ra nhen se que hoje, en fren tan do e su pe ran -
do tan tas di fi cul da des, me re ce os nos sos apla u sos. 

Não te nho dú vi das de que, a con ti nu ar ca mi -
nhan do de for ma co e sa, in te gra da e uni da, o em pre -
sa ri a do do Esta do irá trans for mar o Ma ra nhão numa
das mais sig ni fi ca ti vas por tas bra si le i ras de ne gó ci os
des te sé cu lo que se ini cia.  

Era o que eu ti nha a di zer. Obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me mo -
ra-se nes te 18 de abril o Dia Na ci o nal do Li vro. Essa
data foi es co lhi da por as si na lar o nas ci men to de um
gran de bra si le i ro – es cri tor ex cep ci o nal, ho mem de
ação in can sá vel e co ra jo so, ser hu ma no ad mi rá vel.
Entre tan tos fe i tos no tá ve is da vida de José Ben to
Mon te i ro Lo ba to, há um que nos cala mais fun do – em 
mim e em tan tos ou tros bra si le i ros. Impos sí vel, para
to dos aque les que le ram Mon te i ro Lo ba to na in fân cia, 
fa lar nele com dis tan ci a men to ou ne u tra li da de. 

Para os que ti ve ram a sor te e a fe li ci da de de ler
sua li te ra tu ra in fan til, Mon te i ro Lo ba to é mais do que o 
mes tre: ele é o ami go, ali a do e cúm pli ce em in con tá -
ve is aven tu ras, na des co ber ta de ter ras fa bu lo sas do
sa ber e da ima gi na ção. O es cri tor pa u lis ta, que em
cer to mo men to, de cla rou-se ”en jo a do de es cre ver
para mar man jos“, ja ma is su bes ti mou os cé re bros in -
fan tis. Seus li vros ob ti ve ram, as sim, como res pos ta, a
ade são en tu si as ma da e o flo res ci men to, li vre e exu -
be ran te, de mu i tas ca be ças em for ma ção. Pois não é
ape nas quan do tra ta va, de um modo lú di co e al ta -
men te efi ci en te, dos con te ú dos das ciên ci as e de di -
ver sas dis ci pli nas es co la res – como nos li vros Se rões 
de Dona Ben ta, His tó ria do Mun do para Cri an ças e
Emí lia no País da Gra má ti ca – não é ape nas en tão

que Mon te i ro Lo ba to en si na va – e in flu ía de ci si va -
men te na for ma ção de seu pú bli co mi ú do. 

Já sa bía mos, de modo in tu i ti vo, que nin guém
atra ves sa im pu ne men te o mun do ma ra vi lho so cri a do
por Mon te i ro Lo ba to; que nin guém sai o mes mo do Sí -
tio do Pi ca pau Ama re lo. Uma tese, de fen di da por
José Ro ber to Pen te a do na Uni ver si da de Fe de ral do
Rio de Ja ne i ro em 1996, foi mais lon ge, mos tran do,
com base em pes qui sas re a li za das com adul tos bra -
si le i ros en tre 40 e 60 anos, como a gran de ma i o ria
dos que le ram Lo ba to na in fân cia ”ab sor ve ram ... va -
lo res como o na ci o na lis mo, o res pe i to pela in di vi du a li -
da de e pela de mo cra cia, a cons ci en ti za ção para pro -
ble mas so ci a is como o da mu lher“, ao mes mo pas so
que ”abri ram-se para um ca be dal de co nhe ci men tos
que se es ten dia da mi to lo gia gre ga à ge o gra fia, à his -
tó ria uni ver sal, à ciên cia e ao fol clo re na ci o nal“1. 

Não pre ten do aqui es ten der-me so bre o fan tás -
ti co mun do en gen dra do pela li te ra tu ra in fan til de Lo -
ba to. Nem é este o mo men to para ex plo rar me lhor a
fas ci nan te per so na li da de, tan tas ve zes po lê mi ca, do
seu cri a dor. Per mi to-me ape nas as si na lar sua ex -
cep ci o nal im por tân cia na re no va ção da pro du ção
edi to ri al bra si le i ra; sua apa i xo na da li de ran ça na cam -
pa nha pelo pe tró leo na ci o nal, que lhe cus tou mais
de uma es ta dia nas pri sões do Esta do Novo; seu en -
tu si as mo pela vi bran te di nâ mi ca do ca pi ta lis mo nor -
te-ame ri ca no, as sim como sua in dig na ção com o tra -
ta men to dado pe las eli tes ao povo bra si le i ro, que o fez 
apro xi mar-se, per to do fim de sua vida, do Par ti do Co -
mu nis ta, sem per der, con tu do, sua pos tu ra in de pen -
den te.

Antes de pas sar àque le que deve ser o tema
cen tral des te pro nun ci a men to, não me fur ta rei a ci tar
uma cu ri o sa pas sa gem de Lo ba to. Vol tei mi nha aten -
ção para este tre cho ao per cor rer um vo lu me já ama -
re le ci do de O Mi no ta u ro, re no van do emo ções há mu i -
to vi vi das e ex pe ri men tan do al gu mas no vas. Quem
leu os li vros de Mon te i ro Lo ba to que tra tam da an ti ga
Gré cia, tan to a his tó ri ca como a mi to ló gi ca, sabe com
que vi gor ele lhe in su fla nova vida, pas san do a im -
preg nar o es pí ri to jo vem que se dis põe a per cor rê-la.
Pois bem, mal se ini cia a ex pe di ção à Gré cia an ti ga
em O Mi no ta u ro, Lo ba to, bus can do ex pli car o fa mo so
mi la gre gre go na voz sá bia de Dona Ben ta, diz que o
cli ma de li ber da de em que vi vi am os he le nos re pre -
sen tou o fa tor de ci si vo. E para ar re ma tar a ex pli ca ção, 
sai-se com esta: ”A Gré cia, meus fi lhos, foi o Sí tio do
Pi ca pau Ama re lo da an ti güi da de, foi a ter ra da Ima gi -
na ção às sol tas. Por isso flo res ceu como um pé de
ipê.“
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Os li vros con ti nu am sen do ins tru men tos pre ci o -
sos e im pres cin dí ve is para que nos sas cri an ças
dêem asas a sua ima gi na ção, cul ti vem a li ber da de do
es pí ri to e flo res çam como um pé de ipê. Sa be mos,
en tre tan to, que os bra si le i ros, em mé dia, lêem pou co.
As es ta tís ti cas de ven das de li vros nos dão, para o
ano de 1999, o con su mo de 1,8 li vro por ha bi tan te.
Essa taxa si tua-se bem aba i xo das de nos sos vi zi -
nhos Uru guai, Argen ti na e Chi le, que fi cam em tor no
de 4 li vros per ca pi ta ao ano, para não fa lar mos dos
pa í ses eu ro pe us de sen vol vi dos, onde a taxa os ci la de 
15 a 25 li vros. 

É evi den te que, no mun do con tem po râ neo, o li vro,
como ins tru men to de in for ma ção e for ma ção, não de tém
a mes ma cen tra li da de que an tes lhe ca bia. Te mos um
bom nú me ro de re vis tas in te res san tes dis po ní ve is em
qual quer ban ca da es qui na. Te mos a te le vi são, que ago -
ra mul ti pli ca as op ções ofe re ci das com a TV por as si na -
tu ra. Te mos esse fan tás ti co meio de aces so a uma quan -
ti da de de in for ma ções que nos pa re ce pró xi ma da in fi ni -
tu de, re pre sen ta do pela Inter net. Te mos, en fim, o
CD-Rom e o cha ma do e-book, ou li vro di gi tal. 

Impõe-se a per gun ta se o li vro tra di ci o nal con ti nua,
de fato, sen do tão es sen ci al e im pres cin dí vel para nós –
como no tem po em que Lo ba to cla mou que ”um País se
faz com ho mens e li vros“. É pre ci so de mar car mos bem a
ques tão, para fo ca li zar mos o me lhor pos sí vel seu pon to
ou pon tos cen tra is. Não há dú vi da de que a abor da gem
cor re ta des ses di fe ren tes me i os de in for ma ção e co mu -
ni ca ção é a de que eles não de vem ser tra ta dos como
ex clu den tes, mas sim como com ple men ta res. Bons pro -
gra mas de te le vi são, por exem plo, po dem in cen ti var a cu -
ri o si da de in te lec tu al e a le i tu ra de li vros. 

Isso é par ti cu lar men te ver da de i ro, ao que nos
pa re ce, no caso da que les me i os que se uti li zam da
pa la vra es cri ta, seja qual for o seu su por te. Essen ci al -
men te, não faz tan ta di fe ren ça se al guém lê o Dom
Cas mur ro como um li vro ele trô ni co ou no for ma to tra -
di ci o nal de fo lhas de pa pel im pres sas e en ca der na -
das – em bo ra esse úl ti mo meio me pa re ça mais ín ti -
mo e con for tá vel. Não po de mos tam pou co ig no rar as
fan tás ti cas pos si bi li da des de aces so ao co nhe ci men -
to e de de sen vol vi men to in te lec tu al que a Inter net ofe -
re ce para a hu ma ni da de, de for ma cada vez mais ba -
ra ta e de mo crá ti ca. 

É de se as si na lar que a ten dên cia mais ca rac te -
rís ti ca dos no vos me i os co mu ni ca ti vos é a de uma
cul tu ra do mo sa i co, em que inú me ros frag men tos se
dis põem e se so bre põem para os na ve gan tes do oce -
a no da in for ma ção. No sen ti do da le i tu ra for ma ti va, ao 
mes mo tem po in ten sa, pro fun da e con ti nu a da, ali -

men ta do ra dos vôos mais ar ro ja dos do es pí ri to hu ma -
no, o ve lho li vro ain da pa re ce ser im ba tí vel. Pelo me -
nos, há que se re co nhe cer que ele tem di re i to a um
es pa ço in dis pu tá vel – ao qual é es sen ci al, para nos -
sas cri an ças, jo vens e adul tos, ter aces so. 

De ve mos en fa ti zar tam bém, Srªs e Srs. Se na do -
res, que a prá ti ca re du zi da da le i tu ra, prin ci pal men te
dos li vros, não se deve tão so men te a uma ques tão de 
es co lha in di vi du al. A cul tu ra do li vro em nos so País,
tan tos anos após o im por tan te em pre en di men to edi -
to ri al de Mon te i ro Lo ba to, ain da é par ca men te de sen -
vol vi da. Boa par te dis so re sul ta da crô ni ca in ca pa ci -
da de do Esta do de ofe re cer uma edu ca ção de qua li -
da de à ma i or par te de nos sa po pu la ção, jun ta men te
com uma po lí ti ca cul tu ral sé ria e con sis ten te.

Po de mos ima gi nar, Srªs e Srs. Se na do res, o
que po de ria ser o Bra sil hoje se a ma i or par te da sua
po pu la ção ti ves se tido aces so aos li vros in fan tis de
Lo ba to, apro xi ma da men te na épo ca em que eles fo -
ram lan ça dos. Isso, no en tan to, não te ria sido pos sí -
vel, já que, dois anos após a sua mor te, ou seja, em
1950, ape nas 43% da nos sa po pu la ção adul ta era
com pos ta de pes so as al fa be ti za das.

Hoje em dia, pas sa dos mais de 50 anos, com a
taxa de anal fa be tis mo si tu a da em uns 13%, nos sas lu tas
de vem se con cen trar na ga ran tia de que toda a po pu la -
ção bra si le i ra pos sa con clu ir o en si no fun da men tal. Sa -
be mos, en tre tan to, que essa edu ca ção per ma ne ce rá
com uma sé ria la cu na se nos sos es tu dan tes não ad qui ri -
rem o gos to e o há bi to da le i tu ra. A prá ti ca ha bi tu al da le i -
tu ra não ape nas nos en si na o pra zer do co nhe ci men to,
como es ti mu la nos sas men tes a an dar por sua pró pria
con ta, aven tu ran do-se pe las pa i sa gens in te lec tu a is as
mais di ver sas, ri cas e sur pre en den tes. Ao con trá rio do
que de mons tra a ten dên cia pre do mi nan te de nos so pro -
ces so cul tu ral, os li vros não exis tem tão so men te para
aque les que se en con tram na es co la. A aven tu ra da le i tu -
ra re pre sen ta um per ma nen te abrir de ca mi nhos e trans -
por de fron te i ras para aque les que a pra ti cam, in de pen -
den te men te da ida de. Afi nal, sem pre é tem po de apren -
der! 

Entre tan tos me i os de que dis po mos para es ti -
mu lar a le i tu ra em nos so País, dois dos mais im por -
tan tes – qui çá os mais im por tan tes – são o in cen ti vo à 
le i tu ra na es co la, as sim como a pre sen ça efe ti va e
aces sí vel da bi bli o te ca pú bli ca. Nós te mos cer ca de
4.000 bi bli o te cas pú bli cas no País – um nú me ro pe -
que no para nos sos 5.500 mu ni cí pi os – e tam bém
para nos sa po pu la ção, já que te ría mos, em mé dia,
uma bi bli o te ca para 40.000 ha bi tan tes. Nos sas bi bli o -
te cas pú bli cas con tam, em sua ma i o ria, com um acer -

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 19 06577



vo pe que no, cum prin do uma fun ção se me lhan te à bi -
bli o te ca es co lar. A bi bli o te ca e seus pro fis si o na is po -
dem ter um pa pel de re le vo no sen ti do de, nas pa la -
vras de Emir José Su a i den, ”de di car es for ços à for -
ma ção do le i tor para des per tar nele o in te res se de ler, 
es ti mu lar sua ati vi da de po si ti va e seu gos to pe los li -
vros e fa ci li tar o aces so a ma te ri a is e ati vi da des que
con so li dem seus há bi tos de le i tu ra“2.

Lem bra igual men te esse es pe ci a lis ta que ”uma
das ca u sas dos fra cas sos das re for mas qua li ta ti vas
da edu ca ção é a aten ção ina de qua da e in su fi ci en te
que se dá ao pro ble ma da le i tu ra“. A pró pria es co la
tem, de cer to, uma fun ção pri mor di al a cum prir na for -
ma ção de jo vens le i to res. De ve mos re co nhe cer a im -
por tân cia da ini ci a ti va do Mi nis té rio da Edu ca ção em
pas sar a dis tri bu ir não ape nas li vros di dá ti cos, mas
tam bém de fic ção e de in te res se ge ral para es co las
pú bli cas de 1ª a 4ª sé rie. A par tir do mês de mar ço, o
MEC ini ci ou a com pra de 4,9 mi lhões de li vros com as 
re fe ri das ca rac te rís ti cas, para se rem dis tri bu í dos às
es co las pú bli cas. No en tan to, de acor do como o Cen -
so Esco lar do pró prio Mi nis té rio, re fe ren te a 1998,
49% das es co las de 1º e 2º gra us com cem alu nos ou
mais ain da não dis põem de bi bli o te ca.  

Não bas ta, tão so men te, ga ran tir o aces so ao li -
vro, pon to que ain da é bas tan te mal con tem pla do em
nos so País. É pre ci so in se rir o con ví vio com o li vro na
di nâ mi ca es co lar. Nes se sen ti do, são im por tan te tan -
to os li vros que te nham uma pro xi mi da de com a re a li -
da de di re ta men te vi vi da por nos sos es tu dan tes, como
aque les que, de al gum modo, dela se dis tan ci am, po -
den do as sim am pli ar o uni ver so de te mas e de lin gua -
gem do mi na dos pe los alu nos. Nos so en si no, que so -
freu um in ten so pro ces so de mas si fi ca ção nas úl ti -
mas dé ca das, afas tou-se de ma si a da men te do con ta -
to com o li vro, na bus ca da sim pli fi ca ção pe da gó gi ca
e da efi cá cia quan ti ta ti va.  

Con clu í mos, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, en fa ti zan do que, nes ta era da ele trô ni ca
e da in for má ti ca, o li vro con ti nua sen do, se gu ra men te, 
um ins tru men to im pres cin dí vel para a for ma ção de
nos sos ci da dãos, as sim como para o seu per ma nen te 
aper fe i ço a men to. O uso das imen sas pos si bi li da des
in te lec tu a is e cul tu ra is ofe re ci das, por exem plo, pela
Inter net, será tan to mais con sis ten te, rico e cri a ti vo
quan to mais de sen vol vi do es ti ver, em nos so País, o
gos to e o há bi to da le i tu ra de bons li vros.

Mu i to obri ga do.

NOTAS:
1 Ce cí lia Pra da, ”O Ander sen da Amé ri ca
La ti na“, in Pro ble mas Bra si le i ros, nº 322,

jul./ago. 1997, p. 24.
2 ”A Bi bli o te ca Pú bli ca e a For ma ção  e Ma -
nu ten ção de um Pú bli co Le i tor“, dis po ní vel
em , 28/03/2001

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, há
dias re gis tra va des ta Tri bu na, Sr. Pre si den te, o ex -
tra or di ná rio tra ba lho re a li za do em todo o Esta do do
To can tins pelo Ban co da Gen te, que pro pi ci ou pe -
que nos fi nan ci a men tos a mi lha res de mi cro e pe -
que nas em pre sas.

Na oca sião, tive opor tu ni da de de re gis trar o sig -
ni fi ca do do cré di to le va do ao al can ce do pe que no e
do mi cro em pre sá rio como ins tru men to de am pli a ção 
de ren da dis tri bu í da e, por tan to, de su pe ra ção de si -
tu a ções de ex clu são e mi sé ria.

Re ce bo, nes te mo men to, o Re la tó rio das apli ca -
ções do FNO no meu Esta do do To can tins, as si na do
pelo su pe rin ten den te lo cal do Basa, Sr. José Car los
Ro dri gues Be zer ra.

Na ação do Basa, atra vés do FNO, ob ser vo a
mes ma po lí ti ca de dis tri bu i ção dos re cur sos a mi cro e
pe que nos em pre sá ri os.

Assim é que, do ex pres si vo nú me ro de 6.193
aten di men tos ocor ri dos no Esta do do To can tins no
ano de 2000, 5.106 ou 82,45% do to tal fo ram des ti na -
dos a mini e mi cro em pre sá ri os, ab sor ven do 28,31%
do to tal dos re cur sos. Em se gui da, fo ram aten di dos
566 pe que nos em pre sá ri os, re pre sen tan do mais
9,14% dos aten di men tos, ab sor ven do mais 15% do
to tal de re cur sos.

Numa pro por ção ade qua da, fo ram aten di das 53 
em pre sas con si de ra das gran des, que con su mi ram
31,76% dos re cur sos dis po ní ve is.

Pa re ce opor tu no as si na lar esse per fil de uso
dos re cur sos, por quan to ele, pri o ri zan do a dis tri bu i -
ção en tre pe que nos e mi cro em pre sá ri os, tam bém,
em pro por ção ade qua da, vi a bi li za re cur sos para
gran des em pre en di men tos.

Assi na lo, en fim, que o to tal de re cur sos uti li za -
dos atin giu R$200.177.859,00, re sul tan do numa mé -
dia ge ral da or dem de R$33.300,00. No en tan to, os
pe que nos e mi cro fi nan ci a men tos al can ça ram uma
mé dia de ape nas R$1.546,00, en quan to as gran des
em pre sas be ne fi ci a das re ce be ram, tam bém em mé -
dia, em tor no de R$1.200,00 não po den do ser con si -
de ra das, por tan to, gran des em pre sas con cen tra do ras.

Enfim, re gis tro, Sr. Pre si den te, que os R$200 mi -
lhões apli ca dos em meu Esta do, re pre sen tam 28% do
to tal dos re cur sos do FNO apli ca dos na Re gião Nor te. É
sig ni fi ca ti vo para o meu Esta do e re pre sen ta, sem dú vi -
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da, o re co nhe ci men to pelo es for ço de de sen vol vi men to
do povo to can ti nen se, na cons tru ção de seu fu tu ro.

De se jo le var ao Su pe rin ten den te do Basa, no
To can tins, e à Pre si dên cia da que le Ban co, os meus
cum pri men tos pelo tra ba lho re a li za do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia con vo ca ses são con jun ta so le ne, a re a li -
zar-se dia 9 de maio do cor ren te ano, quar ta-fe i ra, às
11 ho ras, no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
des ti na da a ho me na ge ar a me mó ria do Go ver na dor
Má rio Co vas, do Esta do de São Pa u lo, fa le ci do em 6
de mar ço de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do as Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 1997

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 193, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 38, de 1997 (nº 4.751/94, na Casa de ori -
gem), que cria o Par que Na ci o nal de Sa int-Hi la i -
re/Lan ge e dá ou tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia).

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 7, DE 1996

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 7, de
1996, ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor Wal deck
Orne las, que acres ce § 5º ao art. 64 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com o se guin te teor: Art. 64 § 5º: ”Terá iní cio
pelo Se na do a dis cus são e vo ta ção dos Pro je tos que
in ter fi ram nas re la ções fe de ra ti vas“, ten do

Pa re cer sob nº 128, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, ofe re cen do a re da ção para o se -
gun do tur no.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 44, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de

Emen da à Cons ti tu i ção nº 45, de 2000)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
2000, ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor Na bor Jú -
ni or, que al te ra o § 6º do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral (dis põe so bre a re nún cia aos res pec ti vos man da -
tos para con cor rên cia a car gos ele ti vos de Pre si den te 
da Re pú bli ca, de Go ver na do res de Esta do e do Dis tri -
to Fe de ral e de Pre fe i tos),  ten do

Pa re cer sob nº 148, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re, e pela pre -
ju di ci a li da de da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 45, de 2000, com a qual tra mi ta em con jun to.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 45, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de

Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 2000)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 45, de
2000, ten do como 1º sig na tá rio o Se na dor Jef fer son
Pe res, que mo di fi ca o § 6 do art. 14 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (dis põe so bre a obri ga ção de re nun ci ar seis
me ses an tes do ple i to, os Go ver na do res de Esta do e
do Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos, quan do con cor rem
à re e le i ção), ten do

Pa re cer sob nº 148, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Iris
Re zen de, pela pre ju di ci a li da de da ma té ria, com vo tos
con trá ri os dos Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre -
i re, e fa vo rá vel, a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
44, de 2000, com a qual tra mi ta em con jun to.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 270, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 270, de 1999 (nº 161/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rá dio Clu be de Bi ri gui 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 Bi ri gui, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 483, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor -
ges, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di -
do e Jef fer son Pe res.
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– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 276, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 276, de 1999 (nº 131/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Assun ção de Ja les So ci e -
da de 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 Ja les,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 569, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Car los Wil -
son, com abs ten ções dos Se na do res Jef fer son Pe res
e Ge ral do Cân di do e da Se na do ra He lo í sa He le na.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 30, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 30, de 2000 (nº 291/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rá dio Ca noa Gran de 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 Iga ra çu do Ti e tê, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 526, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Djal ma Bes -
sa, com abs ten ções da Se na do ra He lo í sa He le na e
dos Se na do res Jef fer son Pe res, Ge ral do Cân di do e
Pe dro Si mon.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 31, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 31, de 2000 (nº 294/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à S.A. Rá dio Gu a ra ni 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 Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.178, de 2000, 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 53, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 53, de 2000 (nº 20/99, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a au to ri za ção ou -
tor ga da ao Go ver no do Esta do de Mi nas Ge ra is – Rá dio
Incon fi dên cia Ltda. para ex plo rar serviço de ra di o di fu são

so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Belo
Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.179, de 2000, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 56, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 56, de 2000 (nº 94/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Li to ral Nor te Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de São Se bas tião, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 911, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i -
ro, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 11 –
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 20, 
de 2001, do Se na dor Ro ber to Re quião, so li ci tan do
que o Pro je to de Re so lu ção nº 57, de 2000, seja de -
sa pen sa do do Pro je to de Re so lu ção nº 81, de 1999,
de for ma a re to mar sua tra mi ta ção au tô no ma.

– 12 –
REQUERIMENTO Nº 129, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 129, 
de 2001, do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, so li -
ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to de Re -
so lu ção nº 7, de 2001, seja de sa pen sa do do Pro je to
de Re so lu ção nº 81, de 1999, de for ma a re to mar sua
tra mi ta ção pró pria.

– 13 –
REQUERIMENTO Nº 151, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 151, de 2001,
do Se na dor José Edu ar do Du tra, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun -
ta dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 84, 153, 184, 325, 378,
426, 475, 489, 568 e 607, de 1999, e 94, 190 e 232, de 2000, por
re gu la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está en cer ra da a
ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 08 mi nu tos.)
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Ata da 37ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 19 de abril de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão, da Sra. Mar lu ce Pin to
e do Sr. Ma u ro Mi ran da

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães
– Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo
Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los
Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner –
Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge -
ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor -
ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re -
zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – 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 Ro ber to Arru da – Ju vên cio da 
Fon se ca – La u ro Cam pos – 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 – Na bor Jú ni or –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo Har tung 
– Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Ra mez 
Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber -
to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no –
Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha –
Tas so Ro sa do – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal -
deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 69 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

O tem po dos ora do res da Hora do Expe di en te, da
pre sen te ses são, será de di ca do a co me mo rar o ani ver -
sá rio de Bra sí lia, nos ter mos do Re que ri men to nº 157,
de 2001, de au to ria do Se na dor Val mir Ama ral e ou tros
Srs. Se na do res.

Para ho me na ge ar a ci da de, con ce do ini ci al men te
a pa la vra ao Se na dor Val mir Ama ral.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res; Sr. Emba i xa dor da Hun gria; Sr. Emba i xa dor da
Po lô nia; Sr. Mi nis tro Jú lio Agui ar, da Emba i xa da do Uru -
guai; Sr. Má rio Mi ran da, re pre sen tan te da Emba i xa da
de Por tu gal; Sr. Antô nio Au gus to Ve lo so, Su pe rin ten -
den te da Con fe de ra ção Na ci o nal das Insti tu i ções Fi -
nan ce i ras; Srªs e Srs. Di re to res; mi nhas se nho ras e
meus se nho res, é com en tu si as mo e ale gria que ve nho
à tri bu na na ma nhã de hoje.

Não o faço por obri ga ção. Tam pou co o faço para
apa re cer nos jor na is ou na te le vi são. O que me mo ti va é
a co me mo ra ção de mais um ani ver sá rio de Bra sí lia, ci -
da de que vai mos tran do todo seu es plen dor, ao com ple -
tar 41 anos de exis tên cia.

Na his tó ria da vida das ci da des, 41 anos é mu i to
pou co. Na his tó ria das gran des ca pi ta is, esse tem po é
qua se nada. Bas ta lem brar mos ca pi ta is mi le na res,
como Roma, Ate nas, Bag dá. São ci da des de ine gá vel
be le za e res plen dor. Mas ti ve ram um lon go tem po para
se tor na rem be las.

O que ad mi ra em Bra sí lia é ela re ve lar sua be le za
em tão pou co tem po. Seus ex ten sos gra ma dos, seus
pa lá ci os de li nhas mo der nas, sua ar ro ja da con cep ção
ur ba nís ti ca, a am pli tu de de seu ho ri zon te. Tudo isso en -
can ta qual quer um à pri me i ra vis ta, ao pri me i ro olhar,
logo na pri me i ra vez que vem a Bra sí lia.

Con fes so, Sr. Pre si den te e ca ros Co le gas, que sou
um apa i xo na do por Bra sí lia. Não nas ci aqui, mas isso
pou co im por ta. Bra sí lia é mi nha ci da de por ado ção. Não
se pode es co lher a ci da de onde nas cer. Por isso, ama -
mos a ci da de na tal qua se au to ma ti ca men te. Mas po de -
mos es co lher a ci da de onde que re mos mo rar, e a essa
ama mos com toda a nos sa for ça. É as sim que amo Bra -
sí lia, com de vo ção, com fer vor, de todo o co ra ção.

Aqui te nho to das as re fe rên ci as de mi nha vida,
des de quan do che guei, ain da pe que no, nos bra ços de
mi nha mãe. Aqui es tu dei, for mei-me, cons ti tuí fa mí lia.
Meu tra ba lho está aqui. Meus ami gos es tão aqui. E,
ago ra, es tou ten do a má xi ma sa tis fa ção que al guém
pode ter com sua ci da de ou com seu Esta do. Estou ten -
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do a opor tu ni da de de re pre sen tá-la nes ta Casa, no hon -
ro so man da to de Se na dor que ora de sem pe nho.

Dis se que che guei a Bra sí lia ain da pe que no. Meu
pai veio para cá aju dar a cons tru ir a ci da de. Foi mais
um, en tre mi lha res de pi o ne i ros, que acre di ta ram no so -
nho de um ho mem de ter mi na do, au da ci o so, to ma do
pela ob ses são de in te grar o Bra sil ”por den tro“, como di -
zia. Sa bem que falo de Jus ce li no Ku bits chek, esse bra -
si le i ro no tá vel, que deu re a li da de ao so nho de Dom
Bos co e teve a au dá cia de cons tru ir, em ple no chão bru -
to do cer ra do, a nova Ca pi tal dos bra si le i ros.

Não fo ram pou cas as re sis tên ci as que en con trou
Jus ce li no para mu dar a Ca pi tal do País. Era na tu ral que
o Rio de Ja ne i ro não qui ses se per der o pos to de Dis tri to
Fe de ral. Os po lí ti cos da opo si ção en gros sa vam o coro
dos des con ten tes com a mu dan ça. O Pre si den te JK,
com seu des ta ca do es pí ri to de mo crá ti co, sa bia que,
num Esta do de Di re i to, não se pas sa por cima das leis.
Era ne ces sá rio ven cer a re sis tên cia do Con gres so Na -
ci o nal.

Hoje, es ti ves se vivo, o ide a li za dor de Bra sí lia ve ria 
vas tos gra ma dos, can te i ros flo ri dos, ár vo res fron do sas.
Ve ria su per qua dras pon ti lha das de pré di os, edi fí ci os
sun tu o sos des pon tan do no se tor cen tral, os va zi os do
Pla no Pi lo to sen do ra pi da men te pre en chi dos por ca sas, 
man sões, cons tru ções. Ve ria no vos se to res, no vas vias, 
no vos em pre en di men tos apa re cen do em vá ri as di re -
ções.

Bra sí lia não é ape nas a ci da de mo der nis ta nas ci -
da da ge ni a li da de de Lú cio Cos ta e da cri a ti vi da de de
Oscar Ni e me yer. É um mar co na his tó ria de nos so País.
É o pon to mais con cre to de um pro je to de in te gra ção
na ci o nal. O pla no de Jus ce li no era ras gar um cru ze i ro
de es tra das, dos qua tro pon tos car de a is, ten do por
base Bra sí lia. Ela se ria o sím bo lo des sa jor na da de in te -
gra ção.

Re pe tin do as pa la vras do gê nio do tra ço, o ar qui -
te to Oscar Ni e me yer, ”Bra sí lia é um con vi te à ima gi na -
ção, às for mas no vas e be las, ca pa zes de sur pre en der
e emo ci o nar pelo que re pre sen ta de novo e cri a dor...“
Po de mos afir mar que, com a ina u gu ra ção de Bra sí lia,
ina u gu ra-se um novo sen ti men to de pá tria, uma nova
con cep ção de Bra sil, que pas sa a in cor po rar aque las
zo nas dis tan tes e qua se sem aces so à eco no mia e ao
de sen vol vi men to na ci o na is.

Só co i sas be las e que to cam fun do na alma ins pi -
ram os po e tas. E a be le za de Bra sí lia, nós úl ti mos 41
anos, por di ver sas ve zes, ser viu de ins pi ra ção a vá ri os
de les. Des de que foi ini ci a da a cons tru ção da ci da de, di -
ver sos po e tas de di ca ram-lhe ver sos, e as sim será sem -
pre, pois a sua pa i sa gem é uma per ma nen te fon te de

ins pi ra ção. As su per qua dras ar bo ri za das com põem a
per fe i ta har mo nia en tre a pa i sa gem na tu ral e o con cre -
to, que, aqui, lon ge de ser frio, trans mi te mu i ta emo ção.
Emo ção que ago ra di vi di do com to dos aqui pre sen tes.

Para en cer rar este pro nun ci a men to, Sr. Pre si den -
te, que ro di ri gir uma sa u da ção es pe ci al àque les ho -
mens pi o ne i ros que aju da ram a cons tru ir esta ci da de,
de i xan do para trás seus lo ca is de ori gem, como meu
pai o fez, para dar re a li da de a um so nho.

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

as so cia-se às ho me na gens que ago ra são pres ta das a
esta Ca pi tal. Em ver da de, as gran des de ci sões dos es -
ta dis tas mu i tas ve zes são ques ti o na das. Mas o es ta dis -
ta so men te o é pela co ra gem, pela de ter mi na ção, pelo
ta len to e pela in te li gên cia com que di ri ge as suas ações.

Jus ce li no Ku bits chek foi du ra men te ques ti o na do,
cri ti ca do, por ter sido aque le que re ti ra va a Ca pi tal do
País do li to ral e a co lo ca va no cen tro ge o grá fi co da Na -
ção bra si le i ra.

Jus ce li no teve a vi são de que, as sim pro ce den do,
es ta ria pos si bi li tan do não ape nas a cri a ção de uma
nova ci da de, mas o cres ci men to de um País har mô ni co
e que ha ve ria de se lan çar, de se pro je tar e de do mi nar
to das as la ti tu des na ci o na is.

Co nhe ço Bra sí lia des de os seus pri me i ros mo -
men tos, por que para aqui me trans fe ri em 1962. Vivi
com a ci da de, pra ti ca men te nas ci com ela, essa ci da de
que to dos nós ama mos, que o País in te i ro hoje res pe i ta
e ad mi ra.

Por tan to, a to dos aque les que mo ram em Bra sí lia, 
que tra ba lham em Bra sí lia, que aju da ram a cons truí-la,
os cum pri men tos da Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
por este ani ver sá rio que ago ra se com ple ta.

A Pre si dên cia sus pen de a ses são por cin co mi nu -
tos, para os cum pri men tos às au to ri da des.

(Sus pen sa às 10h20, a ses são é re a -
ber ta às 10h25.)

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

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

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ma gui to
Vi le la, por 20 mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pri me i ra hora do
Expe di en te foi des ti na da às co me mo ra ções do 41º ani -
ver sá rio de Bra sí lia, e o ilus tre Se na dor Val mir Ama ral,
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em nome de toda a Casa, fez um pro nun ci a men to à al -
tu ra des ta Insti tu i ção, ho me na ge an do Bra sí lia, esta ci -
da de jo vem, pa tri mô nio da hu ma ni da de, pla ne ja da e
cons tru í da sob a égi de do ma i or es ta dis ta que o Bra sil
co nhe ceu em to das as épo cas, Jus ce li no Ku bits chek de 
Oli ve i ra. Por tan to, Bra sí lia é o or gu lho de to dos nós,
bra si le i ros.

Asso cio-me tam bém ao Se na dor Val mir Ama ral,
apre sen tan do as mi nhas con gra tu la ções a to dos os
bra si li en ses por essa data ex tre ma men te sig ni fi ca ti va e
im por tan te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Bra sí lia
nas ceu na mi nha ci da de de Ja taí, no dia 4 de abril de
1955, quan do um cu nha do meu, ca sa do com a mi nha
irmã mais ve lha, in da gou Jus ce li no, lá do meio da mul ti -
dão, se ele, ele i to Pre si den te, cum pri ria o dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal trans fe rin do a Ca pi tal para o Pla nal to
Cen tral. E Jus ce li no, exa ta men te nes se dia, 4 de abril
de 1955, na mi nha ci da de na tal, em Ja taí, as su miu esse 
com pro mis so, que do ra van te pas sou a ser ban de i ra de
cam pa nha da que le que eu e o Bra sil con si de ra mos o
ma i or es ta dis ta de to dos os tem pos.

Des sa for ma, te nho mu i tos mo ti vos para me or gu -
lhar de Bra sí lia; aliás, to dos nós, bra si le i ros, te mos mu i -
tos mo ti vos para nos or gu lhar mos de Bra sí lia.

Por tan to, as so cio-me ao bri lhan te pro nun ci a men -
to do Se na dor Val mir Ama ral, que re pre sen tou esta
Casa nas co me mo ra ções do 41º ani ver sá rio de Bra sí lia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 19 de abril
é uma data que não pode tam bém pas sar de sa per ce bi -
da. Tra ta-se de um dia de gran de sig ni fi ca do his tó ri co,
so ci al e pa trió ti co. É dia de ren der ho me na gens ao
Exér ci to Bra si le i ro, uma ins ti tu i ção que sem pre cum -
priu, com bri lho, dig ni da de e al ti vez, suas fun ções ins ti -
tu ci o na is de de fe sa da Pá tria.

De ze no ve de abril re lem bra a me mo rá vel Ba ta lha
dos Gu a ra ra pes, em 1648, quan do os com ba ten tes
bra si le i ros glo ri o sa men te con se gui ram ven cer os três
mil ho mens do exér ci to in va sor da Com pa nhia das Índi -
as Oci den ta is, numa ver da de i ra epo péia pa trió ti ca.

Hoje, em to dos os re can tos do Bra sil, inú me ras
ati vi da des mar ca rão a pas sa gem des te ani ver sá rio,
lem bran do à so ci e da de a im por tân cia do Exér ci to. Do
alto des ta tri bu na, faço ques tão de pres tar a mi nha ho -
me na gem e o meu re co nhe ci men to a essa gran de ins ti -
tu i ção.

Fico mu i to à von ta de quan do falo do Exér ci to Bra -
si le i ro, por que pude co nhe cê-lo por den tro, pude co nhe -
cer essa ins ti tu i ção como um dos seus in te gran tes. Nos
anos de 1969 e 1970, tive a hon ra de ser vir ao País
como sol da do do Ba ta lhão da Gu ar da Pre si den ci al, o

BGP, aqui mes mo, em Bra sí lia. Foi um pe río do rico em
apren di za do, onde re ce bi os en si na men tos fun da men -
ta is na for ma ção de meu ca rá ter e de meu com por ta -
men to. A for ma ção de fi ni ti va da per so na li da de de uma
pes soa se dá na fase fi nal da ado les cên cia, quan do os
jo vens tor nam-se ap tos ao ser vi ço mi li tar. Os en si na -
men tos ob ti dos no Exér ci to fo ram de ter mi nan tes para
mi nha exis tên cia e para que eu ob ti ves se êxi to em mi -
nha car re i ra pú bli ca.

Foi um pe río do em que pude re ce ber ori en ta ções
fi lo só fi cas, dis ci pli na res, hu ma nas e re li gi o sas, que me
au xi li a ram a re di men si o nar a vida hu ma na e a re la ção
com Deus. Em to dos os mo men tos de mi nha vida pes -
so al e pú bli ca, em cir cuns tân ci as fa vo rá ve is ou não, uti -
li zo-me dos en si na men tos de nos sos co man dan tes e
ins tru to res: se re ni da de, hu mil da de, ho nes ti da de, amor
à ver da de e ao tra ba lho, fir me za de ati tu des, te na ci da -
de, dis ci pli na, le al da de e, aci ma de tudo, amor cons ci -
en te ao Bra sil e ao povo bra si le i ro.

As lem bran ças que te nho do meu pe río do no
Exér ci to me emo ci o nam. No BGP, um ba ta lhão que
sem pre teve o con ce i to de uni da de de eli te do Exér ci to
bra si le i ro, vivi o mo men to mais mar can te de mi nha ju -
ven tu de, que se per pe tu a rá, sem dú vi da ne nhu ma, em
mi nha me mó ria até o úl ti mo dia de mi nha vida. Foi
quan do re ce bi, das mãos do Co man dan te Ge ne ral Ma -
nu el de Je sus e Sil va, hoje na re ser va, o Di plo ma e a
Bar re ta de Pra ça Mais Dis tin to do Exér ci to bra si le i ro. É
uma hon ra ria con ce di da àque les sol da dos que se des -
ta cam pelo des ve lo na ins tru ção, pela dis ci pli na e pelo
mé ri to in te lec tu al de mons tra do no exer cí cio do ser vi ço
mi li tar. É um re co nhe ci men to que guar do no fun do de
mi nha alma e que le va rei co mi go para a eter ni da de.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, se gun do os
his to ri a do res, as ori gens do Exér ci to bra si le i ro re mon -
tam às pri me i ras dé ca das que se se gui ram ao des co bri -
men to do nos so País. Na que les pri me i ros ins tan tes de
nos sa for ma ção, a ta re fa mais im por tan te des se em -
brião do Exér ci to era a de uni for mi zar a ad mi nis tra ção,
con ter in sur re i ções, per se guir con tra ban dis tas e com -
ba ter os con quis ta do res que ame a ça vam nos sas cos -
tas, as cos tas bra si le i ras.

Nos me ses se guin tes à Inde pen dên cia, em 1822,
a atu a ção do Exér ci to foi de ci si va para der ro tar as ten ta -
ti vas de frag men ta ção ter ri to ri al do País. A ma nu ten ção
da uni da de na ci o nal é de cor ren te em gran de par te de
suas ações e, em par ti cu lar, da ação do gran de bra si le i -
ro Du que de Ca xi as. Tam bém no pe río do da pro cla ma -
ção e con so li da ção da Re pú bli ca, o Exér ci to atu ou
como mo de ra dor que ga ran tiu a so bre vi vên cia das ins ti -
tu i ções.
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Ao lon go de nos sa his tó ria, o Exér ci to es te ve vi gi -
lan te em de fe sa da na ci o na li da de, de nos sa es tru tu ra -
ção po lí ti ca e mo ral, de nos sa uni fi ca ção ge o grá fi ca, en -
fim, das nos sas ba ses e da nos sa so be ra nia.

Re lem bran do acon te ci men tos his tó ri cos mais re -
cen tes, per ce be mos que o Exér ci to bra si le i ro sem pre
in ter fe riu em de fe sa dos in te res ses su pe ri o res do Bra sil
com res pon sa bi li da de, com al ti vez e com to tal in de pen -
dên cia. Em 1917, na efer ves cên cia da Pri me i ra Gu er ra
Mun di al, o Exér ci to foi cha ma do a in ter vir no con fli to. O
Bra sil, que até aque le mo men to es ta va ne u tro, re a giu
com co ra gem di an te da ina ce i tá vel agres são por par te
da Ale ma nha, quan do tor pe de ou o nos so na vio mer -
can te Pa ra ná, de seis mil to ne la das.

Daí em di an te, até o fi nal do con fron to, pela pri me -
i ra vez em sua his tó ria, mis sões mi li ta res bra si le i ras
par ti ram com des ti no ao ce ná rio de guer ra. Enquan to
isso, nos quar téis bra si le i ros, ofi ci a is e sol da dos des -
per ta vam as suas ener gi as pa trió ti cas e re pe ti am em
coro os bra dos que ir rom pi am dos lá bi os do gran de po -
e ta Ola vo Bi lac:

A ca ser na é uma es co la. Sen do sol da -
dos, se re is ci da dãos. Não po de mos, nes ta
ter rí vel fase da vida da hu ma ni da de, ad mi tir
que um ci da dão de i xe de ser sol da do. Qu an -
do se tra ta de de fen der a fa mí lia e a pá tria, a
fra que za é um cri me, e o des cu i do é uma de -
son ra.

Com seus na vi os de guer ra, avi a do res, ofi ci a is e
uma Mis são Mé di ca Espe ci al, o Bra sil co o pe rou com a
vi tó ria fi nal das tro pas ali a das, con sa gra da de fi ni ti va -
men te em 1918. De ze nas de ofi ci a is e sol da dos do nos -
so Exér ci to des ta ca ram-se nas li nhas de fren te e re ce -
be ram con de co ra ções que hon ra ram a Pá tria pela bra -
vu ra di an te do ini mi go.

Vin te e cin co anos mais tar de, em 1942, o País
anun ci ou o rom pi men to de suas re la ções di plo má ti cas
com a Ale ma nha, Itá lia e Ja pão, que for ma vam as for -
ças do cha ma do Eixo. No va men te agin do em de fe sa da
so be ra nia, fe ri da pe las agres sões ale mãs, o Exér ci to
bra si le i ro par tiu para en fren tar um novo con fli to mun di al
de gran des pro por ções. Entre con ti nu ar for ne cen do ma -
té ri as-pri mas para os pa í ses de mo crá ti cos em guer ra
con tra o nazi-fas cis mo, o Bra sil op tou por par ti ci par di re -
ta men te das ope ra ções mi li ta res na Itá lia.

Na pla ní cie que bor da o Mar Tir re no se deu o ba -
tis mo de fogo das tro pas bra si le i ras. Mas foi, so bre tu do,
em Mon te Cas te lo, em Mon te se e em For no vo, em meio 
à lama, à chu va per sis ten te, às ne vas cas in cle men tes e
ao frio in su por tá vel, que nos sos com ba ten tes mos tra -

ram a sua fi bra na que les com ba tes. A to ma da de Mon -
te se fi cou mar ca da: foi lá que se tra vou o com ba te mais
san gren to e mais im por tan te da cam pa nha de nos sas
tro pas na ba ta lha dos Ape ni nos. Os nos sos fe i tos e vi tó -
ri as, ine ga vel men te, são a sín te se do va lor da nos sa
gen te e o sím bo lo de nos sa vo ca ção de mo crá ti ca.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Per mi te-me 
V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Ouço,
com mu i to pra zer, o Se na dor Car los Pa tro cí nio, re pre -
sen tan te do que ri do Esta do vi zi nho e ir mão, o To can -
tins.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, gos ta ria de as so ci ar-me às ma ni fes ta -
ções de apla u so ao glo ri o so Exér ci to bra si le i ro por oca -
sião de sua data co me mo ra ti va. Como V. Exª, sin to-me
tam bém mu i to or gu lho so por ter per ten ci do às fi le i ras
do Exér ci to bra si le i ro. Nos idos de 1964, con cluí o cur so
de CPOR na Ca va la ria, em Belo Ho ri zon te. Gu ar do até
hoje lem bran ças in de lé ve is de como se for ma e mo du la
um ca rá ter na que la casa de en si na men to, tal vez das
me lho res que o nos so País te nha. Lá, apren de-se a res -
pe i tar a hi e rar quia, ven do-se que os seus co man dan tes
são ho mens que têm ver da de i ra men te o es pí ri to vol ta -
do para o sen ti men to na ti vis ta, de amor à Pá tria. V. Exª
já enu me rou di ver sos fe i tos glo ri o sos, em bo ra san gren -
tos, de que o Exér ci to bra si le i ro par ti ci pou, e eu, com o
or gu lho que te nho, até fiz ver aos meus dois fi lhos que
gos ta ria mu i to que eles ser vis sem ao Exér ci to. No en -
tan to, as co i sas mu da ram mu i to de lá para cá, emi nen te
Se na dor Ma gui to Vi le la. Na que la épo ca, éra mos re qui -
si ta dos a ser vir ao Exér ci to bra si le i ro ou a ou tro mem bro 
das For ças Arma das, a Ae ro náu ti ca ou a Ma ri nha. Hoje, 
mu i tos que rem ser vir, mas os re cur sos que o Exér ci to
re ce be são par cos, não sen do pos sí vel que to dos sir -
vam, pelo me nos du ran te um ano, para te rem no ção do
que re pre sen ta efe ti va men te o Exér ci to bra si le i ro na for -
ma ção da per so na li da de e do ca rá ter de um ho mem.
Para ter mi nar, Se na dor Ma gui to Vi le la, as sim que o
ex-Se na dor Elcio Alva res, nos so gran de ami go e co le -
ga, as su miu o Mi nis té rio da De fe sa, ha vía mos for mu la -
do um re que ri men to para dis cu tir mos o pa pel das For -
ças Arma das na se gu ran ça in ter na do País. Sa be mos
que, cons ti tu ci o nal men te, o Bra sil cu i da da se gu ran ça
das suas fron te i ras pro te gen do-as de ame a ças ex ter -
nas. Po rém, gos ta ría mos – apro ve i to o dis cur so de V.
Exª para cha mar a aten ção para esse as sun to – de sus -
ci tar uma dis cus são im por tan te, qual seja, o pa pel das
For ças Arma das na ga ran tia do ci da dão bra si le i ro, por -
que as po lí ci as mi li ta res e ci vis já não es tão dan do con -
ta de dar ao bra si le i ro a pro te ção que ele me re ce. Gos -
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ta ria ape nas de sus ci tar en pas sant essa ques tão que
gos ta ria de ver de ba ti da no seio des ta Casa. Cum pri -
men to V. Exª pelo mag ní fi co dis cur so que faz nes ta ma -
nhã.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço a V. Exª e in cor po ro o seu apar te com mu i ta hon ra
ao meu pro nun ci a men to. Fico fe liz de sa ber que V. Exª
in te grou tam bém as fi le i ras do Exér ci to bra si le i ro na ca -
va la ria – eu fui gra na de i ro –, fico es pe ci al men te hon ra -
do por ou vir esta no tí cia de V. Exª. 

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con ce -
do tam bém um apar te, com mu i ta hon ra, ao no bre Se -
na dor Val mir Ama ral.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se na dor Ma -
gui to Vi le la, é mo ti vo de mu i ta hon ra para mim es tar
aqui ou vin do as suas pa la vras. Com mu i ta emo ção, vejo 
V. Exª con tar que ini ci ou a sua vida como sol da do do
Exér ci to. Qu e ro, aqui da mi nha ca de i ra, dar o meu tes te -
mu nho e di zer que Go iás foi pre mi a do duas ve zes – não 
só Go iás, tam bém o Bra sil –, pois V. Exª foi o me lhor go -
ver na dor que Go iás já teve e, na que la épo ca, um dos
me lho res go ver na do res do Bra sil. V. Exª está hoje nes ta
Casa re pre sen tan do o seu Esta do como Se na dor da
Re pú bli ca, como um se na dor atu an te, que le van ta a
ban de i ra do seu Esta do, que tra ba lha com mu i ta hon ra -
dez, ho nes ti da de e com mu i ta sin ce ri da de. V. Exª traz
do Esta do de Go iás um exem plo para o Bra sil, um
exem plo para esta Casa, um exem plo para to dos os po -
lí ti cos – e o que mais pre ci sa mos é de exem plos de ho -
nes ti da de, de se ri e da de. Des de que en trei nes ta Casa,
nun ca ouvi fa lar nada con tra V. Exª. De se jo-lhe, por tan -
to, o ma i or su ces so. Fico fe liz em sa ber que ini ci ou a sua 
vida mu i to hu mil de men te como um sol da do do Exér ci to. 
Pa ra be ni zo V. Exª e pa ra be ni zo o Esta do de Go iás por
ter V. Exª como re pre sen tan te.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra de -
ço a V. Exª pelo apar te e pe las pa la vras ge ne ro sas, fru -
tos, na tu ral men te, da nos sa ami za de. Re al men te sin -
to-me or gu lho so de ter che ga do aqui em Bra sí lia, vin do
da roça, de i xan do de ser en gra xa te para pe gar uma far -
da e um fu zil. Como sol da do, es ti ve no Pa lá cio do Pla nal -
to vi gi an do o Pre si den te da Re pú bli ca; fiz guar da tam -
bém no Pa lá cio da Alvo ra da, na Gran ja do Tor to e na por -
ta des ta ins ti tu i ção. Como sol da do do Exér ci to, par ti com
mu i ta co ra gem, mu i ta de ter mi na ção e com mu i to ide a lis -
mo para a vida pú bli ca, can di da tan do-me a ve re a dor, de -
po is a de pu ta do es ta du al, de pu ta do fe de ral, vice-go ver -
na dor, go ver na dor e se na dor da Re pú bli ca. 

Estou aqui, nes ta tri bu na, vin do dali, da que la gua -
ri ta que po li cia a se gu ran ça dos pre si den tes da Re pú bli -
ca – eu dava se gu ran ça ao Pre si den te Cos ta e Sil va
quan do S. Exª so freu ima is que mia ce re bral; pas sei 24
ho ras sem dor mir em fren te ao Pa lá cio do Pla nal to.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
mu i to pra zer, con ce do apar te ao ilus trís si mo Se na dor
mi ne i ro José Alen car .

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – É re al men -
te ex cep ci o nal ou vir o pro nun ci a men to de V. Exª, es -
pe ci al men te no que diz res pe i to a essa sua for ma de
se lem brar do seu pas sa do: ela mos tra a for ça do seu
ca rá ter, por que V. Exª tem or gu lho do seu pas sa do.
To das as ve zes em que V. Exª se re fe re ao seu pas sa -
do, traz este exem plo de quem se or gu lha de cada mi -
nu to que vi veu, mes mo que es ses mi nu tos te nham se
pas sa do em cir cuns tân ci as me nos fa vo rá ve is em re -
la ção a luta pela vida. V. Exª os vi veu com dig ni da de,
como tudo o que V. Exª tem fe i to na vida. Por isso,
que ro tra zer uma pa la vra de con gra tu la ção: não a V.
Exª mas, ao povo de Go iás, por pos su ir aqui no Se na -
do uma re pre sen ta ção tão rica, de ca rá ter tão for te e
puro, como é o caso de V. Exª. Meus pa ra béns, povo
de Go iás, por ter ele gi do para re pre sen tar o Esta do
de Go iás no Se na do da Re pú bli ca este gran de ci da -
dão bra si le i ro, que é o nos so com pa nhe i ro, o Se na dor 
Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço mu i to a V. Exª pe las pa la vras, ge ne ro sas, prin ci -
pal men te por que par tem de um Se na dor que tam bém 
lu tou bra va men te e ven ceu, um dos ho mens mais
bem su ce di dos des te País, ho mem de vi são lon ga,
ho mem que so nha alto, con ti nua so nhan do alto com a 
Pá tria bra si le i ra. Agra de ço mu i to a V. Ex.ª

Sr. Pre si den te, ain da ti nha al gu mas pa la vras
para pro fe rir, mas, di an te da pre mên cia do tem po,
gos ta ria que V. Ex.ª des se como lido o res tan te do
meu pro nun ci a men to.

Ao fi na li zar, de i xo aqui os meus mais sin ce ros
cum pri men tos e ho me na gens ao Exér ci to bra si le i ro
no dia con sa gra do a esta ins ti tu i ção, aos co man dan -
tes, aos ofi ci a is, aos sol da dos. Meus cum pri men tos
es pe ci a is ao Co man dan te do Exér ci to, Ge ne ral Gle u -
ber Vi e i ra, que se des ta ca pelo tra ba lho ex tra or di ná -
rio que vem re a li zan do. Mi nhas sa u da ções aos mem -
bros do glo ri o so BGP, onde, como já dis se, tive a
opor tu ni da de de ser vir como gra na de i ro – par ti cu lar -
men te ao atu al co man dan te, Co ro nel Ha rol do Assad
Car ne i ro, que sem pre me re ce beu na que le ba ta lhão
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com uma dis tin ção que me faz sen tir como se ain da
fos se mem bro da que la cor po ra ção.

O Exér ci to é re al men te uma es co la de ide a is.
Mu i to bem o de fi nia o Ca pi tão José Ba tis ta de Qu e i -
roz, que co man da va a Ter ce i ra Com pa nhia do BGP
em 1969: ”No Exér ci to se apri mo ram as vir tu des. Os
bra si le i ros se en con tram e se igua lam, as ra ças se
unem e os pre con ce i tos se ex tin guem. Os es for ços se 
con ju gam e as his tó ri as se es cre vem. O Exér ci to é
uma es co la onde for mam-se ho mens“.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Estão
nas pa la vras de V. Exª as pa la vras do Se na do Fe de ral 
em ho me na gem a esta no tá vel ins ti tu i ção bra si le i ra, o 
Exér ci to, ins ti tu i ção que cum pre bem o seu pa pel e
hon ra a Pá tria bra si le i ra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço que seja ins cri to para uma ina diá vel
co mu ni ca ção no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri to, na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao 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, cum -
pre-nos nes te mo men to abor dar as po ten ci a li da des e
opor tu ni da des de in ves ti men to no Por to de Bar ra do
Ri a cho, lo ca li za do no Mu ni cí pio de Ara cruz, no meu
Esta do do Espí ri to San to. Este por to pode trans for -
mar-se, pro xi ma men te, em um dos gran des cen tros de 
mo vi men ta ção de car ga ge ral no Su des te bra si le i ro.

Os es tu dos so bre os Ei xos Na ci o na is de Inte -
gra ção e De sen vol vi men to, que re sul ta ram na for mu -
la ção do Pro gra ma Avan ça Bra sil, per mi ti ram a in clu -
são do Por to de Bar ra do Ri a cho no Pla no Plu ri a nu al
de Apli ca ções – PPA da União – no pe río do
2000/2003, re co nhe cen do a im por tân cia es tra té gi ca
des se por to para o País ao con si de rá-lo como um dos 
prin ci pa is pro je tos da Re gião Su des te a ser im ple -
men ta do com par ti ci pa ção e in du ção do Go ver no Fe -
de ral.

O por to de Bar ra do Ri a cho, si tu a do a 90 qui lô -
me tros da re gião me tro po li ta na da Gran de Vi tó ria,
pos sui ex ce len te in fra-es tru tu ra de aces so ro do fer ro -
viá rio, es tan do in ter li ga do à es tra da de fer ro Vi tó -
ria-Mi nas, e à BR-101 e, atra vés da BR-342, será co -
nec ta do à BR-116, a an ti ga Rio-Ba hia, in se rin do-se,
por tan to, den tro da am pla re gião ge o e co nô mi ca que
en vol ve a Re gião Su des te do Bra sil, in te gran do-se

tam bém às Re giões Cen tro-Oes te e Nor des te do
País.

O fato de o por to de Bar ra do Ri a cho es tar lo ca li -
za do fora da re gião me tro po li ta na, em re gião de den -
si da de de mo grá fi ca re la ti va men te ba i xa, cons ti tui-se
em di fe ren ci al com pe ti ti vo im por tan te, ga ran tin do ao
re fe ri do por to am plas pos si bi li da des de ex pan são de
sua re troá rea e tam bém ma i or fa ci li da de no flu xo de
car gas trans por ta das, sem as des van ta gens dos por -
tos si tu a dos em áre as já in ten sa men te ur ba ni za das.

Des ta ca-se, ain da, a pre sen ça de três en tre pos -
tos adu a ne i ros do in te ri or (EADI’s) e um ter mi nal in -
ter mo dal (TIMS) em um raio de até 100 qui lô me tros
do re fe ri do por to. Essas es tru tu ras de ne gó ci os cons -
ti tu em-se em im por tan tes fer ra men tas de uso lo gís ti -
co, per mi tin do a mo vi men ta ção de es to ques e de car -
gas fora da re gião por tuá ria. São mais de um mi lhão
de me tros qua dra dos de áre as para es to ca gem de
pro du tos que se des ti nam ao co mér cio de ex por ta ção 
e im por ta ção.

O por to de Bar ra do Ri a cho, cujo pro je to foi con -
ce bi do na dé ca da de 70, con ta hoje com in fra-es tru tu -
ra de pro te ção, cons ti tu í da dos mo lhes Nor te e Sul e
do aces so náu ti co con clu í do, es tan do em fun ci o na -
men to, há cer ca de 20 anos, ape nas um ter mi nal es -
pe ci a li za do em mo vi men ta ção de ce lu lo se, ad mi nis -
tra do pela Por to cel, sub si diá ria da Ara cruz Ce lu lo se e 
da Ce ni bra, esta úl ti ma lo ca li za da no Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

O re cin to por tuá rio de Bar ra do Ri a cho, in clu in -
do sua re troá rea, com pre en de 120 hec ta res, dos qua -
is 30 hec ta res en con tram-se sob do mí nio útil da Por -
to cel, com in fra-es tru tu ra cons ti tu í da de dois ber ços
de atra ca ção, três ar ma zéns e os res pec ti vos aces -
sos ro do viá rio e fer ro viá rio. Os 90 hec ta res res tan tes,
per ten cen tes à Com pa nhia Do cas do Espí ri to San to – 
Co de sa –, es tão para ser apro ve i ta dos, não exis tin do
ain da qual quer ins ta la ção de uso por tuá rio. O ca la do
do por to pode che gar a até 16 me tros e sua ba cia de
evo lu ção atin ge a 180 me tros de raio, per mi tin do a
mo vi men ta ção de na vi os de gran de por te, a exem plo
dos mo de los de quar ta e quin ta ge ra ções, co nhe ci -
dos como Post Pa na max, com cum pri men to su pe ri or
a 275 me tros e ca pa ci da de de trans por te aci ma de
qua tro mil con têi ne res. 

Nes se sen ti do, a área do por to e a in fra-es tru tu -
ra já exis ten te pos su em as pec tos lo gís ti cos ex tre ma -
men te fa vo rá ve is ao de sen vol vi men to de um com ple -
xo por tuá rio ca paz de su por tar gran des vo lu mes de
mo vi men ta ção de car gas.
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Os es tu dos ela bo ra dos sob a res pon sa bi li da de
da Co de sa e do Mi nis té rio dos Trans por tes es ta be le -
cem para o por to de Bar ra do Ri a cho o se guin te con -
jun to de ter mi na is es pe ci a li za dos, a se rem im plan ta -
dos:

• Ter mi nal de pro du tos flo res ta is – apro ve i -
tan do as ope ra ções da Por to cel, os es tu dos pro -
põem am pli ar o ter mi nal já exis ten te, trans for man -
do-o em um hub port para pro du tos flo res ta is da
hin ter lân dia, con tem plan do car gas tais como ce lu lo -
se, pa pel, ma de i ras ser ra das, to ras e ou tros ma nu fa -
tu ra dos de ma de i ra;

• Ter mi nal de com bus tí ve is – a opor tu ni da de
de se ins ta lar um ter mi nal de gra néis lí qui dos em Bar -
ra do Ri a cho de cor re do im pe di men to am bi en tal e dos 
ris cos já en vol vi dos e já iden ti fi ca dos no por to de Vi tó -
ria, de vi do à sua lo ca li za ção na área me tro po li ta na da 
Gran de Vi tó ria;

• Ter mi nal de car ga ge ral – pro põe-se, ini ci al -
men te, con cen trar as ati vi da des des se ter mi nal no
em bar que de már mo re e gra ni to, além de pro du tos si -
de rúr gi cos di ver sos;

• Ter mi nal de con têi ne res – a vi a bi li da de des -
se ter mi nal está di re ta men te re la ci o na da ao cres ci -
men to da mo vi men ta ção de car gas con te i ne ri za das e 
re pre sen ta a prin ci pal al ter na ti va do sis te ma por tuá -
rio do Espí ri to San to para atra ção de car gas da hin -
ter lân dia sob in fluên cia des se por to.

Os es tu dos pre li mi na res de vi a bi li da de dos in -
ves ti men tos no por to de Bar ra do Ri a cho in di cam a
ne ces si da de de in ver sões de re cur sos da or dem de
R$88 mi lhões (a pre ços de 1999), com par ti ci pa ção
de re cur sos pú bli cos equi va len tes a R$40 mi lhões,
des ti na dos a obras de dre na gem, in fra-es tru tu ra
com ple men tar e in ves ti men tos pri va dos, no mon tan -
te de R$48 mi lhões, cor res pon den tes, es tes úl ti mos, 
à im plan ta ção dos ter mi na is es pe ci a li za dos já re fe ri -
dos.

Con si de ran do a im por tân cia do por to de Bar ra
do Ri a cho para o Su des te bra si le i ro, cuja área de in -
fluên cia che ga a al can çar par tes das Re giões Cen -
tro-Oes te e Nor des te e, ten do em con ta sua in clu são
no Pro gra ma Avan ça Bra sil e no Pla no Plu ri a nu al de
Apli ca ções 2000/2003, fo mos mo ti va dos a ana li sar a
alo ca ção e a li be ra ção de re cur sos fi nan ce i ros para
esse por to, vi san do sub si di ar a re vi são do PPA, em
cur so no Con gres so Na ci o nal, com o ob je ti vo de pro -
ver re cur sos adi ci o na is ne ces sá ri os à vi a bi li za ção do
por to de Bar ra do Ri a cho.

Na aná li se que em pre en de mos, Se na dor Ger -
son Ca ma ta e Se na dor Pa u lo Har tung, da Ban ca da

ca pi xa ba, cons ta ta mos que o tra ta men to que vem
sen do dis pen sa do pelo Mi nis té rio dos Trans por tes ao 
sis te ma por tuá rio do Espí ri to San to e, de modo par ti -
cu lar, ao por to de Bar ra do Ri a cho é in com pa tí vel
com a pri o ri da de e a im por tân cia que essa es tru tu ra
por tuá ria terá para o de sen vol vi men to das tro cas co -
mer ci a is do Bra sil com o ex te ri or.

Uti li zan do-se tão-so men te os da dos re la ti vos à
li be ra ção dos re cur sos alo ca dos no OGU/2000 para o 
por to de Bar ra do Ri a cho, ve ri fi ca mos que, do to tal de
re cur sos alo ca dos de R$5,4 mi lhões, ape nas R$2 mi -
lhões, ou seja, me nos de 40%, fo ram em pe nha dos.

Essa mes ma pro por ção, ou seja, re cur sos em -
pe nha dos em re la ção a re cur sos alo ca dos, para a in -
fra-es tru tu ra por tuá ria con si de ra da nos de ma is cor re -
do res de trans por tes foi bem su pe ri or. Para to dos os
de ma is por tos in se ri dos nos cor re do res de trans por -
tes con si de ra dos no Pro gra ma Avan ça Bra sil, ou seja, 
o cor re dor Les te, Mer co sul e Nor des te, os re cur sos
pre vis tos no OGU/2000 fo ram da or dem de R$204 mi -
lhões, ten do sido em pe nha dos R$151 mi lhões, ou
seja, cer ca de 74%.

Espe ci fi ca men te, o por to de Bar ra do Ri a cho foi
con tem pla do no PPA com re cur sos de apro xi ma da -
men te R$15 mi lhões. Isso evi den cia que os re cur sos
pro gra ma dos es tão mu i to aquém das ne ces si da des
de in ves ti men tos pú bli cos no re fe ri do por to e o cro no -
gra ma de li be ra ção en con tra-se subs tan ci al men te
de fa sa do em re la ção aos de ma is in ves ti men tos in se -
ri dos nos ou tros cor re do res re gi o na is de de sen vol vi -
men to.

Con si de ran do a re le vân cia do por to de Bar ra do
Ri a cho para o de sen vol vi men to da hin ter lân dia já es -
pe ci fi ca da, es ta mos pro pon do a esta Casa e ao Po -
der Exe cu ti vo, as se guin tes me di das ine ren tes à vi a -
bi li za ção do por to de Bar ra do Ri a cho: 

1 – ele va ção da do ta ção cons tan te no
PPA-2000/2003, de apro xi ma da men te R$15 mi lhões,
para R$40 mi lhões, con for me emen da de nos sa au to -
ria à re vi são do PPA, em fase de apre ci a ção na Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção; 

2 – in clu são do re fe ri do por to na agen da do Go -
ver no para o biê nio 2001/2002;

3 – es ta be le cer pri o ri da de ab so lu ta para in ves ti -
men tos no por to de Bar ra do Ri a cho, agi li zan do a li -
be ra ção dos re cur sos con sig na dos no OGU/2001,
equi va len tes a R$10,3 mi lhões, e a alo ca ção de re -
cur sos pró pri os da Co de sa no mon tan te de R$5,10
mi lhões, con for me De cre to nE 3.747, de 6 de fe ve re i ro 
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de 2001, que de fi ne a pro gra ma ção de dis pên di os da
Co de sa. 

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi -
te-me V.Exª um apar te, Se na dor Ri car do San tos?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Per fe i ta men te, Se na dor Ger son Ca ma ta. 

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – É mu i to
opor tu na a fala de V.Exª. Não só nós, ca pi xa bas, mas
mi ne i ros, ca ri o cas, en fim, bra si le i ros que co nhe cem a 
cos ta bra si le i ra sa bem que ali, em Bar ra do Ri a cho,
mes mo que não que i ram, ha ve rá um hub port. Em
pri me i ro lu gar, por que te mos ro do vi as que ser vem,
que es tão sen do cons tru í das – e V. Exª acen tu ou
isso –, além dis so, a me lhor fer ro via do Bra sil, que
liga o por to de Vi tó ria até Bra sí lia, tam bém já che gou 
lá. V. Exª sabe que o tri go con su mi do em Bra sí lia já
está vin do de Vi tó ria por trem. Já há, por tan to, uma
co ne xão fer ro viá ria fun ci o nan do que pe ne tra todo o
in te ri or do Bra sil, e que po de rá pe ne trar ain da mais
com a Fer ro nor te e ou tras fer ro vi as que se di re ci o na -
rão para Bra sí lia. Mas nós per ce be mos que há uma
ten ta ti va de atro pe lar a na tu re za, de for çar a na tu re -
za, cons tru in do por tos, por exem plo, onde a pro fun -
di da de do mar é im pró pria e para onde nor mal men te
não flu em as fer ro vi as e as mer ca do ri as. E pre sen ci -
a mos a ten ta ti va de cri a ção des se por to no Rio de
Ja ne i ro e em ou tros pon tos do li to ral bra si le i ro. No
en tan to, há uma no tí cia mais ou me nos in te res san te. 
V. Exª ela bo rou emen da ele van do os re cur sos de
R$15 mi lhões para R$40 mi lhões, e já es ta mos ou -
vin do por aí que o Mi nis tro dos Trans por tes pre ten de
li be rar nes te ano R$40 mi lhões para acer tar a ba cia
de evo lu ção, o que, ime di a ta men te, fará com que o
por to se tor ne ab so lu ta men te viá vel até nas mãos de 
em pre sas da ini ci a ti va pri va da. De modo que o pro -
nun ci a men to de V. Exª vem ao en con tro da luta da
Ban ca da do Espí ri to San to, que dura mais de 10
anos, para abrir os olhos das au to ri da des bra si le i ras
para aqui lo que o Bra sil todo está ven do: o hub port,
prin ci pal men te de con têi ne res de pro du tos de ce lu -
lo se e de pro du tos ma de i re i ros, terá que ser co lo ca -
do ali. A enor me hin ter lân dia de Mi nas – e, fu tu ra -
men te, do Bra sil – está pro du zin do flo res tas ar ti fi ci a -
is, as sim como o Espí ri to San to e o sul da Ba hia. A
ma de i ra tra ta da – uma gran de re vis ta na ci o nal pu bli -
cou ma té ria so bre o as sun to esta se ma na – está
subs ti tu in do a ma de i ra de lei, tor nan do des ne ces sá -
ria a ex plo ra ção da flo res ta ama zô ni ca. De modo que
te mos ali um lo cal pró prio para que isso se de sen vol -
va. O pro nun ci a men to de V. Exª vem nes ta di re ção: o
Espí ri to San to não pode abrir mão da qui lo de que o

Bra sil pre ci sa, ou seja, de um hub port para es sas
mer ca do ri as em Bar ra do Ri a cho. Cum pri men to V.
Exª pela opor tu ni da de da sua fala.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço o apar te do Se na dor Ger son Ca ma ta.
To dos so mos tes te mu nhas de sua luta jun to à Ban -
ca da ca pi xa ba para tor nar viá vel esse gran de ter mi -
nal por tuá rio, im por tan te, como eu dis se, não ape -
nas para o Espí ri to San to mas para o Su des te e para
todo o Bra sil.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Ri car do San tos?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Ri car do San tos, que ro, mu i to ra pi da men te, as so -
ci ar-me às ob ser va ções e às crí ti cas que V. Exª apre -
sen ta em seu pro nun ci a men to e tam bém às ações,
pois que ro par ti ci par, na Co mis são de Orça men to, da
boa bri ga para for ta le cer a pre sen ça des sa obra no
PPA e para in clu ir re cur sos no Orça men to da União.
Se gu ra men te, isso não é um fa vor que a União faz ao
Espí ri to San to, mas uma con tri bu i ção para o de sen -
vol vi men to do nos so País, para a cri a ção de in fra-es -
tru tu ra ne ces sá ria ao cres ci men to da eco no mia. A
ques tão por tuá ria é es sen ci al e o Espí ri to San to, in -
du bi ta vel men te, tem vo ca ção para o se tor. O Esta do
tem uma es tru tu ra por tuá ria pri vi le gi a da, cons tru í da a 
par tir da dé ca da de 70 e, por tan to, com um ní vel de
mo der ni za ção bem sig ni fi ca ti vo em re la ção aos de -
ma is por tos do País. Tan to é as sim que a im plan ta ção
da lei de mo der ni za ção dos por tos avan çou mu i to
mais ra pi da men te no Espí ri to San to do que em ou tras 
par tes do País – es ta mos ven do o epi só dio ocor ri do
em San tos. O de ba te en tre em pre sá ri os, Go ver no e
tra ba lha do res deu-se no Espí ri to San to em cli ma de
nor ma li da de e tran qüi li da de. Em to das as ca te go ri as,
in clu si ve avul sos, hou ve um tra ba lho es pe ta cu lar na
área, e numa ques tão que é mu i to de li ca da, a que tra -
ta de pos tos de tra ba lho. Então, que ro me as so ci ar ao
pro nun ci a men to de V. Exª, su ge rin do ao Se na dor
Ger son Ca ma ta, que tem a pre fe rên cia, por que é o
de ca no...

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– De ca no e nos so guru na Ban ca da.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Exa to.
Qu e ro su ge rir que nós, da Ban ca da do Espí ri to San to, 
mar que mos uma re u nião com o Mi nis tro dos Trans -
por tes, para con ver sar mos so bre o as sun to e sen si bi -
li zá-lo. Essa é uma opor tu ni da de que nós três po de -
ría mos cons tru ir nes sa ca mi nha da. Por úl ti mo, Se na -
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dor Ri car do San tos, es ta mos fa lan do de trans por tes e 
es ta mos re ce ben do a vi si ta de em pre sá ri os ca pi xa -
bas da área de trans por te de car ga ter res tre, que es -
tão par ti ci pan do da nos sa ses são. Eles vi e ram, jun to 
com co le gas do Bra sil in te i ro, de nun ci ar e pro tes tar
con tra a vi o lên cia e o rou bo de car gas no Bra sil. Mu i -
to mais do que de nun ci ar, eles vi e ram tra zer ao Con -
gres so Na ci o nal e à Pre si dên cia da Re pú bli ca – já
en vi a ram ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te – um pro je to re -
gu la men tan do o se tor. Inclu si ve a nos sa Ban ca da
pode aju dar tam bém, pois é um pro je to mu i to im por -
tan te. Como es ta mos fa lan do de trans por te, de por -
tos, é mu i to po si ti vo que essa de le ga ção es te ja hoje
aqui. Já hou ve esta se ma na um even to im por tan te
da con fe de ra ção do se tor, do qual eles par ti ci pa ra.
Acre di to que V. Exª fi ca rá sa tis fe i to por cons tar em
seu pro nun ci a men to o re gis tro des sa pre sen ça. Pa ra -
béns a V. Exª!

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço o apar te do Se na dor Pa u lo Har tung, que
en ri que ce, jun ta men te com o apar te do Se na dor Ger -
son Ca ma ta, o meu pro nun ci a men to. 

O Se na dor Pa u lo Har tung cha mou a aten ção
para o fato de que re al men te a alo ca ção de re cur sos
para o por to de Bar ra do Ri a cho não é um fa vor. Na
ver da de, o por to é uma so lu ção para re du zir o cus to
Bra sil nas ex por ta ções bra si le i ras. 

Qu e ro tam bém me as so ci ar à ca u sa dos re pre -
sen tan tes do trans por te ter res tre do Espí ri to San to,
para en con trar mos uma so lu ção, por re gu la ção, para
evi tar vi o lên cia des se tipo, so fri da por todo o se tor no
Bra sil e tam bém no Espí ri to San to. Vale lem brar que,
de vi do à sua po si ção ge o grá fi ca, no Esta do se lo ca li -
zam gran des em pre sas de trans por te ter res tre. 

Asso cio-me aos Se na do res Pa u lo Har tung e
Ger son Ca ma ta no apo io à luta dos re pre sen tan tes
do trans por te de car ga ter res tre no Espí ri to San to.

Ter mi nan do, em quar to lu gar, es ta mos pro pon -
do, para o por to de Bar ra do Ri a cho, o es ta be le ci men -
to de um cro no gra ma de ela bo ra ção de pro je to exe cu -
ti vo, com vis tas a de ta lhar a mo de la gem do fu tu ro
por to, sub si di an do, com isso, o pro ces so li ci ta tó rio
para cons tru ção dos ter mi na is pela ini ci a ti va pri va da
e seu pos te ri or ar ren da men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é in dis -
pen sá vel que o Go ver no Fe de ral, por meio do Mi nis -
té rio dos Trans por tes, re de fi na suas pri o ri da des no
que diz res pe i to à mo der ni za ção da in fra-es tru tu ra
por tuá ria do País, bus can do ra ci o na li zar a apli ca ção
dos es cas sos re cur sos or ça men tá ri os em pro je tos – a 
exem plo do por to de Bar ra do Ri a cho – que pos su am

ma i or re la ção be ne fí cio/cus to, seja do pon to de vis ta
so ci al seja do pon to de vis ta pri va do.

Na ver da de, o que está em jogo é o de sen vol vi -
men to do co mér cio ex te ri or bra si le i ro e, em es pe ci al,
a ele va ção da pro du ti vi da de e di mi nu i ção dos cus tos
dos ser vi ços por tuá ri os, fa to res que con tri bu i rão para
a ex pan são das nos sas ex por ta ções e, con se qüen te -
men te, para o me lhor equa ci o na men to do ba lan ço de
pa ga men tos do País. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a

pa la vra pela or dem V. Exª. 
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
re que i ro mi nha ins cri ção, se pos sí vel, para, no mo -
men to ade qua do e na for ma do Re gi men to, fa zer uma 
co mu ni ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
esta ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos, para aten der
aos Srs. Se na do res que es tão ins cri tos para co mu ni -
ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re -
quião. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
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, hoje,
co in ci den te men te, co me mo ram-se o Dia do Exér ci to
e o Dia do Índio, o que nos faz lem brar, de um lado, a
fi gu ra do ín dio bra si le i ro, nos so pri me i ro ha bi tan te, e,
de ou tro lado, a fi gu ra do Ma re chal Ron don, o gran de
de fen sor dos ín di os, o gran de des bra va dor das nos -
sas fron te i ras, que sou be im plan tar uma po lí ti ca re al -
men te na ci o na lis ta de de fe sa do ín dio. 

Mas hoje, no Bra sil, a re a li da de é mu i to di fe ren -
te. Estou aqui, a pe di do das duas gran des po tên ci as
ma çô ni cas do meu Esta do, para ler um ma ni fes to, as -
si na do pelo Grão-Mes tre da Gran de Loja Ma çô ni ca
de Ro ra i ma e pelo Grão-Mes tre do Gran de Ori en te
Esta du al de Ro ra i ma. Pas so a ler:

A ma ço na ria de Ro ra i ma vem ex ter nar 
a toda a so ci e da de bra si le i ra nes te dia 19
de abril de 2001, Dia do Exér ci to, seu ir res -
tri to apo io à cons tru ção do Pe lo tão de Fron -
te i ra no Ui ra mu tã.
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Re me mo ra mos a to dos os que amam
o Bra sil as pa la vras imor re dou ras di tas pelo
Ma çon Ba rão do Rio Bran co, um dos ex po -
en tes que con cre ti za ram os nos sos li mi tes
de fron te i ras atu a is:

”O Bra sil te ria de se man ter aten to nos 
en ten di men tos in ter na ci o na is, ja ma is ado -
tan do po si ções que, na hora sen do lou va -
das por in te res ses in con fes sá ve is, pu des -
sem dar mar gem a fu tu ras ale ga ções in de vi -
das. Ha via que se ter sem pre em vis ta que
cada par ce la do nos so ter ri tó rio, ten do sido
con quis ta da por me i os su a só ri os (per su a si -
vos) e ju rí di cos, exi gia, para ser pre ser va da, 
que fos se ‘se ri a men te or ga ni za da a de fe sa
na ci o nal’, pois ‘não se pode ser pa cí fi co
sem ser for te’.“

Na Ama zô nia e em es pe ci al em Ro ra i -
ma hoje te mos ob ser va do um mo vi men to
bas tan te ”es tra nho“, nor te a do por di ver sos
or ga nis mos na ci o na is e in ter na ci o na is, que
ten tam di tar inú me ras ações vol ta das para a 
es te ri li za ção do pro gres so na re gião ama zô -
ni ca, como:

– re ti ra da de ter ras ocu pa das por fa mí -
li as há sé cu los. De mar ca ção de ter ras in dí -
ge nas imen sas, como nada an tes vis to na
his tó ria de ou tros pa í ses; 

– veto à ex plo ra ção da bi o di ver si da de
e ri que zas na tu ra is, mes mo de for ma ra ci o -
nal e sus ten ta da;

– veto à cons tru ção de hi dre lé tri cas,
ro do vi as, hi dro vi as, uni da des de apo io mi li -
tar; 

– veto ao aces so e trân si to de bra si le i -
ros a ter ras bra si le i ras, es tí mu lo à se gre ga -
ção de ín di os e não ín di os, den tre ou tras
equi vo ca das ações.

Em con tra par ti da, as sis ti mos se to res
da bu ro cra cia na ci o nal au to ri za rem es sas
or ga ni za ções a cir cu la rem, pes qui sa rem e
até pa tro ci na rem se mi ná ri os, cur sos de gra -
du a ção e pós-gra du a ção para di ver sos
agen tes do Esta do, in clu si ve do se tor ju di -
ciá rio, nas uni ver si da des do cha ma do “Pri -
me i ro Mun do”.

Daí con clu ir mos ser a fon te de tan tas
di fi cul da des a se rem en fren ta das por nós
bra si le i ros que aqui re si di mos e que bus ca -
mos o de sen vol vi men to de Ro ra i ma. 

O Exér ci to, pre sen te na Ama zô nia
des de o iní cio do sé cu lo XVII, tem sido fiel
cum pri dor de sua obri ga ção cons ti tu ci o nal
no sen ti do de de sen vol ver e in te grar os di -
ver sos pon tos de fron te i ra. Vi vi fi can do-os
com bra si le i ros ori un dos de to das as ra ças,
cre dos, cos tu mes. Con ti nu an do a tra di ção
de sua for ma ção pri me i ra na Ba ta lha dos
Gu a ra ra pes, quan do ín di os, bran cos e ne -
gros se uni ram e es cor ra ça ram os in va so res 
ho lan de ses de nos sa Pá tria.

O Exér ci to, dan do mos tra de sua ca pa -
ci da de de bem ser vir a Na ção, está im plan -
tan do em Ma na us o Cen tro de Pes qui sas na 
Ama zô nia, cen tro com tec no lo gia de pon ta
na ciên cia mé di ca, que con tri bu i rá de ci si va -
men te para a me di ci na mun di al na so lu ção
de do en ças tro pi ca is como ma lá ria, fe bre
ama re la, den gue, tu ber cu lo se, le is chma ni o -
se, den tre ou tras. 

Até vin te, trin ta anos atrás, por tan to há 
pou quís si mo tem po, as sis tía mos ao con ví -
vio har mô ni co de toda uma co mu ni da de que 
tra ba lha va pelo per fe i to de sen vol vi men to do
en tão ter ri tó rio ro ra i men se. Bran cos, ne gros, 
ín di os, nas mais di ver sas ati vi da des, om bro
a om bro, vis lum bra vam to dos um Ter ce i ro
Mi lê nio re ple to de bem-aven tu ran ças. 

De se ja mos, res pe i ta mos e ace i ta mos
de bom gra do o au xí lio de to dos os que re -
al men te bus quem a jus ti ça e a eqüi da de.
Não acre di ta mos na vi o lên cia das ar mas ou
na ar ro gân cia dos po de ro sos, que se acham 
de sen vol vi dos e que, em ple no ter ce i ro mi lê -
nio, con ti nu am ex ter mi nan do vi das. 

Bus ca mos a con cór dia e o de sen vol vi -
men to es pi ri tu al do ser hu ma no em to dos os 
re can tos do Uni ver so. 

Con cla ma mos, por tan to, to dos os seg -
men tos go ver na men ta is, em to das as es fe ras
de po der, Exe cu ti vo, Le gis la ti vo, Ju di ciá rio,
bem como to das as or ga ni za ções não-go ver -
na men ta is sé ri as a pon de ra rem as pa la vras
vi si o ná ri as do Ba rão do Rio Bran co e aque les 
que, in fe liz men te, te nham se equi vo ca do, re -
ve jam ur gen te men te suas ações e ve nham
tra ba lhar em con jun to para a cons tru ção de
um Bra sil com jus ti ça so ci al e dig ni da de es pi -
ri tu al para to dos os bra si le i ros. 

“Árdua é a mis são de de sen vol ver e
de fen der a Ama zô nia. Mu i to mais di fí cil, po -
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rém, foi a de nos sos an te pas sa dos de con -
quis tá-la e man tê-la.” (Gen. Ex. Ro dri go
Octá vio Jor dão Ra mos)

For ta le ça mos, por tan to, a de fe sa na ci -
o nal, como ori en tou Rio Bran co, for ta le ça -
mos ur gen te men te o Exér ci to, a Ma ri nha e a 
Ae ro náu ti ca. Lem bre mos dos ma çons que
nos pre ce de ram, como Ti ra den tes, Pe dro I,
José Bo ni fá cio, Ca xi as, Vis con de do Rio
Bran co, Ba rão e Vis con de de Mauá, De o do -
ro da Fon se ca, Ben ja mim Cons tant, Flo ri a -
no Pe i xo to, Rui Bar bo sa, Pru den te de Mo ra -
es, Cam pos Sa les, Ro dri gues Alves, Nilo
Pe ça nha, Her mes da Fon se ca, Wen ces lau
Braz, Was hing ton Luiz, Sen na Ma du re i ra,
den tre inú me ros ou tros. 

Con ti nu e mos for tes! Con ti nu e mos pa -
cí fi cos! Que o Gran de Arqui te to do Uni ver so 
nos aben çoe e guar de. 

Gran de Loja Ma çô ni ca de Ro ra i ma 
Gran de Ori en te Esta du al de Ro ra i ma.

Sr. Pre si den te, o ma ni fes to que aca bei de ler
em nome da ma ço na ria ro ra i men se é em apo io à
cons tru ção de um quar tel do Exér ci to no Mu ni cí pio
de Ui ra mu tã, fron te i ra do Bra sil com a Gu i a na e a
Ve ne zu e la. Uma en ti da de não go ver na men tal, cha -
ma da Con se lho Indi ge nis ta de Ro ra i ma, te i ma em
não ace i tar a pre sen ça do Exér ci to.

Qu e ro tam bém, Sr. Pre si den te, que seja dada
como lida e, por tan to, pu bli ca da na ín te gra uma mo -
ção da Câ ma ra de Ve re a do res de Boa Vis ta a fa vor da 
cons tru ção do pe lo tão de fron te i ra.

Tra ta-se de um re gis tro que que ro fa zer nes te
dia que, co in ci den te men te, é o Dia do Índio e o Dia do
Exér ci to Bra si le i ro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

OFÍCIO Nº 64/01 – DAL

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Fran cis co Mo za ril do de Melo Ca val can te
End.: Se an do Fe de ral – Ala Sen. Afon so Ari nos – 1º
Andar – Gab. 10
Cep: 70165-900 – Bra sí lia-DF

Boa Vis ta-RR, 4 de abril de 2001

Se nhor Se na dor,
Ao cum pri men tar Vos sa Exce lên cia, en ca mi -

nha mos em ane xo, Mo ção de Apo io, di ri gi da ao Exér -

ci to Bra si le i ro, pela con ti nu i da de da Cons tru ção do 6º
Pe lo tão Espe ci al de Fron te i ra, No Mu ni cí pio de Ui ra -
mu tã-RR, apro va da na Ses são Ordi ná ria do dia 28 de
mar ço do cor ren te ano, atra vés do Re que ri men to nº
7/2001, de au to ria da Ve re a do ra Dra. Ode te Ire ne Do -
min gues.

Na opor tu ni da de, apre sen ta mos nos sas con si -
de ra ções. – Flá vio dos San tos Cha ves, Pre si den te.

MOÇÃO DE APOIO

“AO EXÉRCITO BRASILEIRO, PELA
INICIATIVA DA CONSTRUÇÃO DO 6º
PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA, NO 
MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ”

Esta Ve re a do ra, e os de ma is subs cri to res, re -
gis tram Mo ção de Apo io ao Exér ci to Bra si le i ro, pela
con ti nu i da de da cons tru ção do 6º Pe lo tão Espe ci al de 
Fron te i ra em nos so Esta do.

Con si de ran do que o Go ver no Fe de ral, atra vés
do Exér ci to Bra si le i ro, con clu iu pela cons tru ção do 6º
Pe lo tão Espe ci al de Fron te i ra em área es tra té gi ca de
Se gu ran ça Na ci o nal, lo ca li za da no mu ni cí pio de Ui ra -
mu tã, nes te Esta do;

Con si de ran do que tal ini ci a ti va vol ta-se fun da -
men tal men te aos in te res ses ma i o res da União, re pre -
sen ta do pela de fe sa de nos sas fron te i ras;

Con si de ran do que hou ve equi vo ca da de ci são
ju di ci al quan to a sus ta ção des sa cons tru ção, sem
em bar go das ra zões que a fun da men tam;

Con si de ran do que a per ma nên cia da pa ra li sa -
ção des sa cons tru ção im pli ca rá em per da par ci al de
nos sa So be ra nia Na ci o nal; So be ra nia essa res pon -
sá vel pela ala van ca gem do de sen vol vi men to e pro -
gres so do Bra sil, nes se lon gín quo rin cão Pá trio;

Fi nal men te, con si de ran do que, para ga ran tir a
trans pa rên cia de nos sa So be ra nia e a efi ciên cia da
De fe sa de nos sas Fron te i ras, de mo cra ti ca men te é
nos so de ver cí vi co pa trió ti co nos so li da ri zar mos com
o Exér ci to Bra si le i ro para que se man te nha fir me e ir -
re du tí vel no pro pó si to cons ti tu ci o nal de bem ser vir à
Pá tria por exem plo ao ob je to des ta Mo ção.

Ante ao ex pos to, apre sen ta mos esta Mo ção de
Apo io ao Exér ci to Bra si le i ro, pela ini ci a ti va da cons -
tru ção do 6º Pe lo tão Espe ci al de Fron te i ra, em nos so
Esta do, as sim como de sua per se ve ran ça – cí vi ca e
pa trió ti ca – de man ter-se nes se pro pó si to e após a
apro va ção da pre sen te pro po si tu ra, re quer-se ciên cia 
ao Exce len tís si mo Se nhor Ge ne ral de Exér ci to – Co -
man dan te da 1ª Bri ga da em Ro ra i ma -, ao Exce len tís -
si mo Se nhor Ge ne ral de Exér ci to – Co man dan te Mi li -
tar da Ama zô nia -, à Exce len tís si ma Se nho ra Pre fe i ta
Mu ni ci pal de Boa Vis ta, ao Exce len tís si mo Se nhor
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Go ver na dor do Esta do de Ro ra i ma, ao Exce len tís si -
mo Se nhor Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va e
ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Tri bu nal de
Jus ti ça des te Esta do.

Sala das Ses sões, Ple ná rio Está cio Pe re i ra de
Melo,  3 de abril de 2001. – Ve re a do res Ode te Ire ne
Do min gues –  Affon so Ro dri gues – Aldo Dan tas –
Pr. Artur –  Braz Behnck – Flá vio Cha ves – Chi co
Do i do –  Ge or ge Melo – Ivo Can ta nhe de – Tio Bri to
– Mar cos da Byte – Mª de Lour des Pi nhe i ro – Na ta -
na el Nas ci men to – Oto ni el F. de Sou za – Ru ben
Ben to – Se ve ri no Sil va –  Wal te ir Pin to.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
por 5 mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pri -
me i ra pá gi na do jor nal O Glo bo – e acho que de to dos 
os jor na is de hoje – traz o au men to da taxa de ju ros
Se lic. Esse au men to foi de ci do on tem, em re u nião do
Co pom. O Glo bo, em seu Ca der no de Eco no mia,
traz em man che te, na pá gi na 25: ”Dí vi da pú bli ca cres -
ceu 17,69 bi lhões em mar ço“. Duas mo vi men ta ções
cla ras: hou ve uma va lo ri za ção do dó lar, que es ta mos
acom pa nhan do, em fun ção da nos sa vul ne ra bi li da de
ex ter na, da cri se na Argen ti na e dos pro ble mas eco -
nô mi cos dos Esta dos Uni dos; e hou ve um au men to
da taxa de ju ros Se lic no pe río do an te ri or, de meio por 
cen to, que ele vou os ju ros para 15,75%, e, ago ra, de
mais meio por cen to. 

Qu e ro aqui, Sr. Pre si den te, fa lar – e não falo
como eco no mis ta, que sou so men te no di plo ma, mas
como po lí ti co –, de pú bli co, da mi nha apre en são com
o rumo da po lí ti ca mo ne tá ria no nos so País.

Pen so que o Ban co Cen tral co me teu um erro. Dez 
en tre dez ana lis tas eco nô mi cos, dez en tre dez bons
eco no mis tas des te País re gis tra ram a bar be i ra gem que
o Ban co Cen tral co me teu na pe núl ti ma re u nião do Co -
pom. A im pres são que fica – e ouvi hoje a co men ta ris ta
Mi ri am Le i tão, no Bom Dia Bra sil, mos trar pon to de vis -
ta as se me lha do – é que a úl ti ma de ci são só apro fun da
o pri me i ro erro. É um con tra-sen so, Sr. Pre si den te. Esta -
mos tra zen do a cri se da Argen ti na para den tro do Bra sil
e es pa lhan do pâ ni co no mer ca do fi nan ce i ro. E de po is
ain da vão di zer que o mer ca do fi nan ce i ro está com ple -
ta men te ner vo so por cul pa da cri se po lí ti ca. Pen so que
a cri se po lí ti ca é mu i to gra ve, mas não se com pa ra a
bar be i ra gens na con du ção da po lí ti ca mo ne tá ria como
as que es tão sen do pra ti ca das.

Sr. Pre si den te, po lí ti ca mo ne tá ria não é algo es -
tra tos fé ri co, que não toca na vida do ci da dão, do tra -
ba lha dor, do con su mi dor, do em pre sá rio. A po lí ti ca
mo ne tá ria está li ga da à nos sa vida. É o cus to do di -
nhe i ro da qui lo que con su mi mos, pa gan do a cré di to. É
o cus to do di nhe i ro da que le in ves ti men to do mi cro em -
pre sá rio que ten ta mo der ni zar sua pro du ção, o seu
ser vi ço ou o seu co mér cio.

Esse as sun to é sé rio e exi ge uma dis cus são
mais apro fun da da. Por isso, re i te ro a pro pos ta que fiz
re cen te men te de que re u niões des sa na tu re za du rem 
sete dias an tes da di vul ga ção da Ata do Co pom, mas
que, a par tir da di vul ga ção, a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos tra ga esse de ba te de for ma trans pa ren te 
para todo o País.

Va mos re fle tir so bre o as sun to. Sei que mu i tos
es tão pre o cu pa dos com o pa i nel, o que é re al men te
ne ces sá rio, pois é pre ci so pu nir os res pon sá ve is.
Mas va mos re fle tir o que sig ni fi cam 17 bi lhões em
um mês. O País está che io de im pos to ruim, re gres si -
vo, in ci din do na ca de ia pro du ti va. O Con gres so Na ci -
o nal au men tou o Co fins, cri ou e au men tou a CPMF,
cuja alí quo ta pas sou de 0,30% para 0,38%. A ta be la
de im pos to de ren da está con ge la da há cin co anos,
para ge rar di nhe i ro para o ca i xa do Go ver no. E 17 bi -
lhões são tor ra dos do dia para a no i te por erro, por
uma pe que na bar be i ra gem na con du ção da po lí ti ca
mo ne tá ria!

Daí, Sr. Pre si den te, a im por tân cia des ta co mu ni -
ca ção ina diá vel, di ri gi da tam bém à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos. De ve ría mos apro var este pro -
je to de mi nha au to ria. Se ne ces sá rio, va mos aper fe i -
çoá-lo. Con tu do, o Pre si den te do Ban co Cen tral ou
um di re tor, in di ca do pelo Pre si den te do Ban co Cen -
tral, pre ci sa va vir ao Con gres so com re gu la ri da de ex -
pli car as ra zões e a es tra té gia do Ban co Cen tral em
re la ção à po lí ti ca mo ne tá ria. 

E há um dis sen so den tro do pró prio Go ver no em 
re la ção a esse as sun to. Se ob ser var mos as de cla ra -
ções do Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, per ce be -
re mos que S. Exª tem-se ba ti do para de mons trar a
con sis tên cia dos fun da men tos eco nô mi cos do nos so
País nes se mo men to de cri se da Argen ti na. Então, há
uma con tra di ção, um erro, e pre ci sa mos dis cu tir. Evi -
den te men te há as sun tos que têm mo bi li za do mu i tos
co ra ções e men tes den tro do Se na do, mas pen so que 
pre ci sa mos dis cu tir em pro fun di da de es ses te mas.

Te nho ten ta do dar uma con tri bu i ção para que
fis ca li ze mos o que tem que ser fis ca li za do, in ves ti -
gue mos o que tem que ser in ves ti ga do, pu na mos
quem ti ver que ser pu ni do, mas, ao mes mo tem po,
con ti nu e mos a ro ti na de tra ba lho des ta Casa, ten tan -
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do ze lar pelo in te res se do ci da dão, pelo in te res se do
em pre sa ri a do na ci o nal, pelo in te res se do nos so de -
sen vol vi men to, da ge ra ção de em pre go e de ren da. 

Pa re ce-me que a po lí ti ca mo ne tá ria per deu o
rumo nos úl ti mos dias. Pen so, in clu si ve, que o Pre si -
den te do Ban co Cen tral tem fe i to um bom tra ba lho no
Ban co Cen tral, mas, nos úl ti mos ses sen ta dias, cre io
que per deu o rumo des sa po lí ti ca mo ne tá ria. É para
isso que exis te o Con gres so Na ci o nal e o Se na do Fe -
de ral: te mos que aju dar a dar rumo a essa po lí ti ca tão
im por tan te en tre as po lí ti cas pú bli cas do nos so País.

Era a co mu ni ca ção que de se ja va fa 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 Ro ber to Re quião, já an te ri -
or men te cha ma do.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de fa -
zer a mi nha co mu ni ca ção, que ro fa zer duas ob ser va -
ções: em pri me i ro lu gar, de pre en do do de po i men to e
da in ter ven ção do Se na dor Pa u lo Har tung que essa
his tó ria de Ban co Cen tral in de pen den te deve ser en -
ter ra da de fi ni ti va men te. Pre ci sa mos de um Se na do
mais vivo, de uma so ci e da de mais par ti ci pan te na di -
re ção e na con du ção das di re tri zes eco nô mi cas do
País. 

Em se gun do lu gar, que ro fa zer uma crí ti ca, que
tem ser fe i ta ago ra. Fui abor da do, mi nu tos atrás, por
uma re pór ter do jor nal O Esta do de S.Pa u lo, que
está fa zen do uma pes qui sa se cre ta. Ela me apre sen -
tou uma cé du la que per gun ta va se os Se na do res
Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da de -
vi am ser cas sa dos, em face das pro vas apre sen ta das 
so bre a que bra do si gi lo do pa i nel do Se na do na vo ta -
ção da cas sa ção de Luiz Este vão. Um pou co li ge i ro o
jor nal O Esta do de S.Pa u lo, um pou co ir res pon sá vel
com a pes qui sa, um pou co sen sa ci o na lis ta na in ten -
ção, por que es sas pro vas não são do co nhe ci men to
dos Se na do res ain da, as aca re a ções não fo ram fe i -
tas, e eu, por exem plo, te nho um com por ta men to ex -
tre ma men te duro com as imo ra li da des, mas cre io que 
a pes qui sa fe i ta, da for ma como es tão co lo ca das as
per gun tas, e nes te mo men to, é ri go ro sa men te ir res -
pon sá vel. 

Fica aqui a mi nha cen su ra ao Esta dão. Isso é
com por ta men to de pas quim sen sa ci o na lis ta de ter ce -
i ra ca te go ria, não é com por ta men to para um jor nal da 
im por tân cia e da tra di ção do O Esta do de S.Pa u lo. 

No en tan to, Sr. Pre si den te, a mi nha in ter ven ção
é para cha mar a aten ção dos Se na do res e da im pren -
sa bra si le i ra para uma au diên cia que ocor re rá na Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res, na pró xi ma ter ça-fe i -
ra, às 17h. Por con vo ca ção mi nha e apro va ção unâ ni -
me da Co mis são será ou vi do o Sr. Jac ques Gu il ba ud,
que é um di plo ma ta bra si le i ro que foi con vo ca do ou
re cru ta do na épo ca dos go ver nos mi li ta res para o
Ser vi ço de Infor ma ção do Ita ma raty.

Esse di plo ma ta to mou co nhe ci men to de al guns
des vi os de ver bas e su per fa tu ra men tos ocor ri dos em
Por tu gal por oca sião da com pra da Emba i xa da bra si -
le i ra pelo Ita ma raty – su per fa tu ra men to que te ria sido
de vol vi do a al gu mas fi gu ras im por tan tes da Re pú bli -
ca. Cons ta que esse di plo ma ta pas sou a ser per se -
gui do e foi re mo vi do para o Ca na dá. De ses pe ra do, te -
ria pe di do asi lo ao Ca na dá. Con ce di do o asi lo, não sei 
bem em que cir cuns tân ci as, ou não con ce di do, o di -
plo ma ta foi de mi ti do por aban do no de car go de po is
de não ter com pa re ci do ao ser vi ço na Emba i xa da por
trin ta dias. Até hoje não foi re in te gra do. Como a de -
mis são foi por aban do no de car go não foi ob je to de
con tem pla ção pela Lei da Anis tia. 

Tem con se gui do, na Fran ça, apo i os im por tan tís -
si mos ao seu ob je ti vo de ser re in te gra do ou apo sen -
ta do no Ita ma raty. Hoje, ele é por te i ro de ho tel em Pa -
ris e foi por mu i to tem po mo to ris ta de ôni bus es co la -
res. O di plo ma ta Gu il ba ud, na ter ça-fe i ra, na Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res, vai co lo car com toda a
cla re za as suas ra zões. 

Na Fran ça, o fa mo so Ala in Tou ra i ne, um dos
ami gos do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
tem fe i to ges tões in clu si ve jun to ao Pre si den te para a
sua re in te gra ção. O Ita ma raty tem si len ci a do. Pedi in -
for ma ções, man da ram-me um dos siê se cre to, que
não faz ne nhu ma re fe rên cia ao mo ti vo real do afas ta -
men to do di plo ma ta, que fo ram as de nún ci as de ir re -
gu la ri da des em Por tu gal. O Ita ma raty foge da res pon -
sa bi li da de de apu rar com pro fun di da de o fato, omi te
para este Se na dor as ra zões subs tan ti vas e faz um
re la tó rio de ra zões ad je ti vas.

Du ran te um ano e meio ou dois anos, ten tei, ad -
mi nis tra ti va men te, fa zer com que o Go ver no re con si -
de ras se es sas po si ções. As su ces si vas eva si vas e a
con ti nu i da de da omis são le va ram-me a pe dir à Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res a con vo ca ção do Sr.
Jac ques Gu il ba ud. E, ter ça-fe i ra, nós te re mos a ver -
são do Sr. Jac ques Gu il ba ud, que ofi ci al men te não foi
co nhe ci da até hoje pelo Se na do e no Bra sil, para que
pos sa mos con tra pô-la às ver sões ofi ci a is ou, no caso, 
à omis são e a co var dia do Go ver no Fe de ral em en -
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fren tar um pro ble ma des se por te, se é que o Sr. Gu il -
ba ud irá nos con ven cer dos seus ar gu men tos, que,
no dos siê que me apre sen tou até esse mo men to, são
ex tra or di na ri a men te per sis ten tes e con sis ten tes.
Pelo me nos a mim as sim pa re cem.

Ter ça-fe i ra, às 17h, te re mos a opor tu ni da de de
ou vir o Sr. Gu il ba ud que está vin do da Fran ça, de i xan -
do o seu car go de por te i ro de ho tel para ex pli car ao
Se na do por que foi de mi ti do e por que, até hoje, o Ita -
ma raty não es cu ta as suas re i vin di ca ções.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vi si -
ta-nos, nes te mo men to, o De pu ta do Shi Chu an, da
Chi na, com a de le ga ção que o acom pa nha, in clu si ve
o De pu ta do Nel son Mar que zel li.

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 16, DE 2001

Cria a Co mis são Per ma nen te de De -
sen vol vi men to Re gi o nal e de Agri cul tu ra
no Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Os arts. 72, 77 e 101 do Re gi men to Inter -

no do Se na do Fe de ral pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

”Art. 72. .................................................
..............................................................
VII — Co mis são de De sen vol vi men to

Re gi o nal e de Agri cul tu ra — CDRA. (AC)
Art. 77. ..................................................
..............................................................
VII — Co mis são de De sen vol vi men to

Re gi o nal e de Agri cul tu ra – CDRA, 19. (AC)
..............................................................
Art. 101. ................................................
..............................................................
II — ......................................................
..............................................................
..............................................................
d) di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro -

ces su al, ele i to ral, agrá rio, ae ro náu ti co, es -
pa ci al, ma rí ti mo e pe ni ten ciá rio; (NR)

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

Art. 2º O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral pas sa a vi ger acres ci do do se guin te art. 104—A:

Art. 104-A. À Co mis são de De sen vol vi -
men to Re gi o nal e de Agri cul tu ra com pe te
opi nar so bre ma té ri as per ti nen tes a:

I — pla ne ja men to, acom pa nha men to e 
exe cu ção da po lí ti ca de de sen vol vi men to re -
gi o nal;

II — pla nos re gi o na is de de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al;

III — pro gra mas, pro je tos, in ves ti men -
tos e in cen ti vos vol ta dos para o de sen vol vi -
men to re gi o nal;

IV — in te gra ção re gi o nal;
V — agên ci as de de sen vol vi men to re -

gi o nal;
VI — pla ne ja men to, acom pa nha men to

e exe cu ção da po lí ti ca agrí co la, se gu ro agrí -
co la, se gu ran ça ali men tar, agri cul tu ra, pe -
cuá ria, sil vi cul tu ra, aqüi cul tu ra, ele tri fi ca ção
ru ral, abas te ci men to, co mer ci a li za ção e fis -
ca li za ção de pro du tos e in su mos, vi gi lân cia
e de fe sa sa ni tá ria ani mal e ve ge tal;

VII — or ga ni za ção do en si no agrá rio;
VIII — in ves ti men tos e fi nan ci a men tos

agro pe cuá ri os, ali e na ção ou con ces são de
ter ras pú bli cas com área su pe ri or a dois mil
e qui nhen tos hec ta res, aqui si ção ou ar ren -
da men to de pro pri e da de ru ral por pes soa fí -
si ca ou ju rí di ca es tran ge i ra, de fi ni ção da pe -
que na e da mé dia pro pri e da de ru ral;

IX — tri bu ta ção da ati vi da de ru ral, po lí -
ti cas de apo io às pe que nas e mé di as pro pri -
e da des ru ra is;

X — co o pe ra ti vis mo e as so ci a ti vis mo
ru ra is;

XI — em pre go e ren da ru ra is.

Art. 3º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Re vo ga-se o in ci so II do art. 99 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Des de a ex tin ção da Co mis são de Agri cul tu ra
do Se na do e da in cor po ra ção de suas atri bu i ções às
com pe tên ci as da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, com a re for ma do Re gi men to Inter no de 1991,
vá ri os pro je tos de re so lu ção vêm sen do apre sen ta -
dos, no sen ti do de se res ta be le cer aque la co mis são,
sob o ar gu men to de que as ati vi da des de sen vol vi das
no meio ru ral, por sua im por tân cia para a eco no mia
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do País, de man dam tra ta men to es pe ci al, no âm bi to
do Se na do.

Do mes mo modo, o de sa fio da re du ção das de -
si gual da des re gi o na is de ní ve is de ren da, opor tu ni da -
des e con di ções de tra ba lho, im põe ao Se na do a ado -
ção de uma pos tu ra mais ati va no tra to des sas ques -
tões, o que se tra duz, em ter mos prá ti cos, na ne ces si -
da de da cri a ção de uma co mis são per ma nen te para
se ocu par es pe ci fi ca men te com es ses as sun tos. A
im por tân cia de se dar tra ta men to di fe ren ci a do a es -
ses te mas no Con gres so Na ci o nal é re co nhe ci da pela 
Câ ma ra dos De pu ta dos, que os exa mi na nas co mis -
sões per ma nen tes de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral (Re -
gi men to Inter no, art. 32, 1) e na Co mis são da Ama zô -
nia e de De sen vol vi men to Re gi o nal (art.32, V).

Ou tra me di da que con si de ro im por tan te, no âm -
bi to des sas mo di fi ca ções, é a trans fe rên cia de te mas
de Di re i to Agrá rio para a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, onde será ana li sa do com as de -
ma is ma té ri as da ciên cia do di re i to, con for me pro pos -
ta de al te ra ção da alí nea d do in ci so II do art. 101 do
Re gi men to Inter no do Se na do.

Assim, con to com o apo io dos ilus tres Se na do -
res para a apro va ção do pre sen te pro je to de re so lu -
ção, que cria, no Se na do Fe de ral, a Co mis são Per -
ma nen te de De sen vol vi men to Re gi o nal de Agri cul tu -
ra.

Sala das Ses sões, 19 de abril de 2001 – Ro me -
ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral

Art. 72. As co mis sões per ma nen tes, além da
Co mis são Di re to ra, são as se guin tes:

I – Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– CAE;

II –  Co mis são de Assun tos So ci a is –
CAS;

III – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia – CCJ;

IV – Co mis são de Edu ca ção – CE;
IV-A – Co mis são de Fis ca li za ção e

Con tro le – CFC;(*)
V – Co mis são de Re la ções Exte ri o res

e De fe sa Na ci o nal – CRE;
VI – Co mis são de Ser vi ços de

Infra-Estru tu ra – CI.
..............................................................

Art. 77. A Co mis são Di re to ra é cons ti tu í da dos
ti tu la res da Mesa, ten do as de ma is co mis sões per -
ma nen tes o se guin te nú me ro de mem bros:

I – Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, 27;

II – Co mis são de Assun tos So ci a is, 29;
III – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 

e Ci da da nia, 23;
IV – Co mis são de Edu ca ção, 27;
IV-A – Co mi são de Fis ca li za ção e Con -

tro le, 17;(*)
V – Co mis são de Re la ções Exte ri o res

e De fe sa Na ci o nal, 19;
VI – Co mis são de Ser vi ços de

Infra-Estru tu ra, 23.
§ 1º O mem bro da Co mis são Di re to ra

não po de rá fa zer par te de ou tra co mis são
per ma nen te.

§ 2º Cada Se na dor so men te po de rá in -
te grar duas co mis sões como ti tu lar e duas
como su plen te.

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

Art. 101. À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia com pe te:

I – opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e re gi men ta li da de das ma té ri as
que lhe fo rem sub me ti das por de li be ra ção
do Ple ná rio, por des pa cho da Pre si dên cia,
por con sul ta de qual quer co mis são, ou
quan do em vir tu de des ses as pec tos hou ver
re cur so de de ci são ter mi na ti va de co mis são
para o Ple ná rio;

II – res sal va das as atri bu i ções das de -
ma is co mis sões, emi tir pa re cer, quan to ao
mé ri to, so bre as ma té ri as de com pe tên cia
da União, es pe ci al men te as se guin tes:

a) cri a ção de Esta do e Ter ri tó ri os, in -
cor po ra ção ou des mem bra men to de áre as a 
eles per ten cen tes;

b) es ta do de de fe sa, es ta do de sí tio e
in ter ven ção fe de ral (Const., art. 49, IV), re -
qui si ções ci vis e anis tia;

c) se gu ran ça pú bli ca, cor pos de bom -
be i ros mi li ta res, po lí cia, in clu si ve ma rí ti ma,
aé rea de fron te i ras, ro do viá ria e fer ro viá ria;

d) di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro -
ces su al, ele i to ral, ae ro náu ti co, es pa ci al, ma -
rí ti mo e pe ni ten ciá rio:

06650 Sex ta-fe i ra   20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



e) uso dos sím bo los na ci o na is, na ci o -
na li da de, ci da da nia e na tu ra li za ção, ex tra di -
ção e ex pul são de es tran ge i ros, emi gra ção
e imi gra ção;

f) ór gãos do ser vi ço pú bli co ci vil da
União e ser vi do res da ad mi nis tra ção di re ta
e in di re ta do Po der Ju di ciá rio, do Mi nis té rio
Pú bli co e dos Ter ri tó ri os;

g) nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra -
ta ção em to das as mo da li da des, para as ad -
mi nis tra ções pú bli cas di re tas, au tár qui ca is e 
fun da ci o na is da União, Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os obe de ci do o dis pos to no
art. 37, XXI, da Cons ti tu i ção, e para as em -
pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia
mis ta, nos ter mos do art. 173, §, 1º, III, tam -
bém da Cons ti tu i ção; (Const., art. 22,
XXVII);(*)

h) per da de man da to de Se na dor
(Const., art. 55), pe di do de li cen ça de in cor -
po ra ção de Se na dor às For ças Arma das
(Const., art. 53, § 6º);

i) es co lha de Mi nis tro do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, dos Tri bu na is Su pe ri o res e
de Go ver na dor de Ter ri tó rio, es co lha e des ti -
tu i ção do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca
(Const., art. 52, III, a, c e e);

j) trans fe rên cia tem po rá ria da sede do
Go ver no Fe de ral;

l) re gis tros pú bli cos, or ga ni za ção ad -
mi nis tra ti va e ju di ciá ria do Mi nis té rio Pú bli co 
e De fen so ria Pú bli ca da União e dos Ter ri tó -
ri os, 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;

m) li mi tes dos Esta dos e bens do do -
mí nio da União;

n) de sa pro pri a ção e in qui li na to;
o) cri a ção, fun ci o na men to e pro ces so

do ju i za do de pe que nas ca u sas, as sis tên cia 
ju rí di ca e de fen so ria pú bli ca, cus tas dos ser -
vi ços fo ren ses;

p) ma té ria a que se re fe re o art. 96, II,
da Cons ti tu i ção Fe de ral;

III – pro por, por pro je to de re so lu ção, a 
sus pen são, no todo ou em par te, de leis de -
cla ra das in cons ti tu ci o na is pelo Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral (Const., art. 52, X); (**)

IV – opi nar, em cum pri men to a des pa -
cho da Pre si dên cia, so bre as emen das

apre sen ta das como de re da ção, nas con di -
ções pre vis tas no pa rá gra fo úni co do art.
234;

V – opi nar so bre as sun to de na tu re za
ju rí di ca ou cons ti tu ci o nal que lhe seja sub -
me ti do, em con sul ta, pelo Pre si den te, de ofí -
cio, ou por de li be ra ção do Ple ná rio, ou por
ou tra co mis são;

VI – opi nar so bre re cur sos in ter pos tos
às de ci sões da Pre si dên cia;

VII – opi nar so bre os re que ri men tos de 
voto de cen su ra, apla u so ou se me lhan te,
sal vo quan do o as sun to pos sa in te res sar às
re la ções ex te ri o res do País.

§ 1º Qu an do a Co mis são emi tir pa re -
cer pela in cons ti tu ci o na li da de e in ju ri di ci da -
de de qual quer pro po si ção, será esta con si -
de ra da re je i ta da e ar qui va da de fi ni ti va men -
te, por des pa cho do Pre si den te do Se na do,
sal vo, não sen do unâ ni me o pa re cer, re cur -
so in ter pos to nos ter mos do art. 254.

§ 2º Tra tan do-se de in cons ti tu ci o na li -
da de par ci al, a Co mis são po de rá ofe re cer
emen da cor ri gin do o ví cio.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro -
je to lido será pu bli ca do e, em se gui da, 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 Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je to de De cre to Le gis la ti vo
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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 71, DE 2001

Con vo ca ple bis ci to so bre a sus pen -
são das ne go ci a ções para o in gres so do
Bra sil na Asso ci a ção de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas pelo pra zo de vin te anos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con vo ca do ple bis ci to, a ser re a li za do

em todo o ter ri tó rio na ci o nal, so bre a sus pen são das
ne go ci a ções para o in gres so do Bra sil na Asso ci a ção
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas — ALCA pelo pra zo
de vin te anos.

Art. 2º Fi cam sus ta das até a pro cla ma ção dos
re sul ta dos do ple bis ci to de que tra ta este De cre to Le -
gis la ti vo, na for ma do es ta be le ci do pelo art. 9º da Lei
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nº 9.709, de 18 de no vem bro de 1998, as me di das ad -
mi nis tra ti vas que vi sem ao in gres so do Bra sil na
ALCA.

Art. 3º O Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
dará ciên cia da apro va ção des te ato con vo ca tó rio ao
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral para os efe i tos pre vis tos no 
art. 8º da Lei nº 9.709, de 1998.

Art. 4º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pres são que vem ocor ren do so bre o Bra sil
para ade rir à Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas — 
ALCA tem sido qua se in su por tá vel.

No en tan to, nos sa eco no mia não tem con di ções 
de se in te grar à eco no mia nor te-ame ri ca na se não
pas sar an tes por um pro ces so de for ta le ci men to in -
ter no e de in te gra ção com os de ma is pa í ses da Amé -
ri ca do Sul para po der cum prir, em con di ções me nos
des fa vo rá ve is ou me nos de si gua is, a in te gra ção com
aque la gran de po tên cia.

Tra ta-se de um pro ces so lon go e que não pode
ser fe i to em ape nas al guns anos. Isso fi cou de mons -
tra do pe los acon te ci men tos re cen tes ocor ri dos no
cam po das re la ções co mer ci a is in ter na ci o na is, como
o epi só dio da Born bar di er ver sus vaca lou ca que de -
mons trou que a guer ra co mer ci al na eco no mia glo ba -
li za da re pre sen ta, cada dia mais, as sun to para gen te
gran de. As ex por ta ções bra si le i ras es tão cres cen do e 
in co mo dan do. E as gran de po tên ci as co mer ci a is pro -
cu ram atin gir aque les pa í ses que têm al gum po ten ci al 
de con cor rên cia.

O ob je ti vo é cla ra men te im pe dir que a eco no mia 
bra si le i ra atin ja as di men sões de uma con cor ren te
subs tan ci al no mer ca do in ter na ci o nal, o que nos leva
ao re co nhe ci men to de um fa tor agra van te: além da
ten dên cia a lon go pra zo que vem co lo can do a eco no -
mia bra si le i ra na ar ma di lha de não po der cres cer sem 
ge rar uma pres são so bre a taxa cam bi al e pro du zir,
por con se guin te, um acrés ci mo de cus tos que di fi cul -
ta rá sua com pe ti ti vi da de no mer ca do eco nô mi co, in -
gres sam como fa to res nes se qua dro ma ni fes ta ções
de or dem po li ti ca que, no fun do, nos pre ten dem en -
qua drar no sis te ma co man da do pe los pa í ses do Nor -
te e sub me ter a nos sa eco no mia à ALCA, que se ria
an te ci pa da para 2003.

Tra ta-se de ma no bra, que, se ace i ta, será ex tre -
ma men te pre ju di ci al aos in te res ses eco nô mi cos do
Bra sil e do nos so povo. O qua dro está ai para quem
qui ser ver. E a ele se so mam to dos os fa to res pro du zi -
dos pela pró pria po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no que
ge ram a vul ne ra bi li da de da nos sa eco no mia, a nos sa

fra que za di an te das pres sões in ter na ci o na is de ca rá -
ter co mer ci al e fi nan ce i ro.

Na ver da de, o que se pre ten de é for çar o Bra sil a 
ace i tar de jo e lhos o seu in gres so na ALCA, onde a
nos sa eco no mia iria com pa re cer com o seu mo des to
grau de pro du ti vi da de, en tre gan do sua pro du ção aos
gi gan tes do He mis fé rio Nor te.

Assim, ten do em vis ta a im por tân cia des se fato,
pa re ce-nos de todo in con ve ni en te que uma de ci são
des sa mag ni tu de seja to ma da sem que, lan çan do
mão de um dos ins tru men tos de de mo cra cia di re ta in -
tro du zi dos em nos sa Cons ti tu i ção, se ouça a po pu la -
ção.

É por isso que sub me te mos ao Con gres so Na ci -
o nal o pre sen te pro je to de de cre to le gis la ti vo, para
que a so ci e da de bra si le i ra se ma ni fes te so bre a sus -
pen são das ne go ci a ções para o in gres so do Bra sil na
ALCA pelo pra zo de vin te anos, que, pa re ce-nos, se -
ria o mí ni mo para per mi tir não ape nas que a nos sa
eco no mia se co lo que em con di ções de com pe tir, mas 
tam bém o avan ço da in te gra ção dos pa í ses sul-ame -
ri ca nos.

Sala das Ses sões, 19 de abril de 2001. – Ro ber -
to Sa tur ni no – Tião Vi a na – Car los Pa tro cí nio –
Car los Be zer ra – La u ro Cam pos – Ma gui to Vi le la –
Val mir Ama ral – Re nan Ca lhe i ros – Anto nio Car los 
Va la da res – Mar lu ce Pin to – Tas so Ro sa do – Pa u lo 
Har tung – Ger son Ca ma ta – José Edu ar do Du tra –
Ca sil do Mal da ner – Ri car do San tos – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Arlin do Por to – He lo í sa He le na –
Mo za ril do Cal va can ti – Edu ar do Su plicy – Ma ria
do Car mo Alves – Amir Lan do – Iris Re zen de – Se -
bas tião Ro cha – Ma u ro Mi ran da – Ju vên cio Fon -
se ca – Luiz Otá vio – José Fo ga ça.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Re gu la men ta a exe cu ção do dis pos -
to nos in ci sos I, II e III do art. 14 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................
Art 8º Apro va do o ato con vo ca tó rio, o Pre si den -

te do Con gres so Na ci o nal dará ciên cia à Jus ti ça Ele i -
to ral, a quem in cum bi rá, nos li mi tes de sua cir cuns cri -
ção:

I – fi xar a data da con sul ta po pu lar;
II – tor nar pú bli ca a cé du la res pec ti va;
III – ex pe dir ins tru ções para a re a li za ção do ple -

bis ci to ou re fe ren do;
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IV – as se gu rar a gra tu i da de nos me i os de co mu -
ni ca ção de mas sa con ces si o ná ri os de ser vi ço pú bli -
co, aos par ti dos po lí ti cos a às fren tes su pra par ti dá ri -
as or ga ni za das pela so ci e da de ci vil em tor no da ma -
té ria em ques tão, para a di vul ga ção de seus pos tu la -
dos re fe ren tes ao tema sob con sul ta.
....................................................................................

(À 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,
para emi tir re la tó rio no pra zo de 15 dias, fin -
do o qual de ve rá ser re me ti do às Co mis sões 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro je -
to que aca ba de ser lido vai, pre li mi nar men te, nos ter -
mos do art. 2º, I, da Re so lu ção nº 1, de 1996-CN, à
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 que, nos ter mos do § 2º do ar ti -
go aci ma ci ta do, terá o pra zo de 15 dias para emi tir
seu re la tó rio.

Em se gui da, a ma té ria será des pa cha da às Co -
mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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. GLPFL Nº 74/01

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Wal -

deck
Orne las, para subs ti tu ir, como su plen te, o Se na -

dor Djal ma Bes sa na Co mis são Mis ta in cum bi da do
es tu do e pa re cer da Me di da Pro vi só ria nº 2.143-31,
de 2-4-01, que ”Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.649, de
27 de maio de 1998, que dis põe so bre a or ga ni za ção
da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os, e dá

ou tras pro vi dên ci as“, fi can do as sim cons ti tu í da
a re fe ri da Co mis são:

  Ti tu la res Su plen tes  
Ber nar do Ca bral Wal deck Orne las
Hugo Na po leão José Agri pi no

Aten ci o sa men te, Hugo Na po leão, Lí der do
PFL.

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) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu, nes ta
data, o Ofí cio nº 1.112/2001, de 16 do cor ren te, en ca -
mi nhan do as con tas pres ta das pelo Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos re fe ren tes ao exer cí cio fi nan -
ce i ro de 2000, em obe diên cia ao dis pos to no art. 56
da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000 (Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal).

O ex pe di en te foi au tu a do como Ofí cio CN nº 4,
de 2001, e vai ao Tri bu nal de Con tas da União, para
pa re cer pré vio, nos ter mos dos arts. 56 e 57 da re fe ri -
da Lei Com ple men tar.

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

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 1997
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos
do Re que ri men to nº 193, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 38, de 1997 (nº
4.751/94, na Casa de ori gem), que cria o
Par que Na ci o nal de Sa int-Hi la i re/Lan ge e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia).

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, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 180, DE 2000

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 38, de 1997 (nº 4.751, de 1994,
na Casa de ori gem), que cria o Par que
Na ci o nal de Sa int-Hi la i re/Lan ge e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 38, de
1997 (nº 4.751, de 1994, na Casa de ori gem), cria o
Par que Na ci o nal de Sa int-Hi la i re/Lan ge, no Esta do
do Pa ra ná.

Em con for mi da de com o art. 1º, a cri a ção da re -
fe ri da uni da de de con ser va ção tem por fi na li da de
”pro te ger e con ser var ecos sis te mas de Mata Atlân ti -
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ca exis ten tes na área e as se gu rar a es ta bi li da de am -
bi en tal dos bal neá ri os sob sua in fluên cia, bem como
a qua li da de de vida das po pu la ções li to râ ne as".

No art. 2º, a pro pos ta in cum be ao Po der Exe cu -
ti vo a fi xa ção dos li mi tes de fi ni ti vos do par que, no pra -
zo de dois anos e den tro do pe rí me tro que es ta be le ce. 
Des ses li mi tes, de ve rão ser ex clu í das as ”áre as de
uso para sub sis tên cia ou pro du ção in ten si va, aque las 
even tu al men te ur ba ni za das, bem como as edi fi ca -
ções já exis ten tes e de la zer, e po de rá ex clu ir áre as
re le van tes para o de sen vol vi men to re gi o nal ou para
as obras de re co nhe ci do in te res se pú bli co“.

Reza o art. 3º que cabe ao Po der Exe cu ti vo dis -
por so bre as me di das ne ces sá ri as à im plan ta ção e
ad mi nis tra ção do par que.

Fin do o pra zo re gi men tal não fo ram apre sen ta -
das emen das ao pro je to de lei em exa me.

II – Aná li se

A jus ti fi ca ção apre sen ta da pelo au tor do pro je to, 
com a qual es ta mos de ple no acor do, in vo ca a ne ces -
si da de de con ser va ção do pa tri mô nio ge né ti co re pre -
sen ta do pela Mata Atlân ti ca, um dos mais ri cos bi o -
mas do mun do em ma té ria de bi o di ver si da de e, sem
dú vi da, um dos mais ame a ça dos ecos sis te mas bra si -
le i ros.

Lem bre mos que re cen te es tu do da or ga ni za ção 
não-go ver na men tal Con ser va ti on Inter na ti o nal apon -
tou a Mata Atlân ti ca como um dos 25 hots pots de di -
ver si da de bi o ló gi ca do pla ne ta. Os ”pon tos quen tes“
de bi o di ver si da de (hots pots) são re giões que con -
cen tram alta di ver si da de e den si da de de es pé ci es, ao 
mes mo tem po que so frem com a des tru i ção.

A pro te ção de áre as re pre sen ta ti vas de ecos sis -
te mas im por tan tes — como é o caso da Mata Atlân ti -
ca — por meio da cri a ção de uni da des de con ser va -
ção pa re ce-nos, por tan to, da ma i or re le vân cia. Um
par que na ci o nal se ria, as sim, uma for ma ade qua da
de pro te ger esse pa tri mô nio na tu ral.

A área de flo res ta atlân ti ca re ma nes cen te a ser
pro te gi da, de di men sões da or dem de 25.000ha, si -
tua-se na por ção sul da Ser ra do Mar, apre sen ta sig -
ni fi ca ti va qua li da de am bi en tal, pou ca al te ra ção an tró -
pi ca e ex pres si va be le za cê ni ca. A re gião abri ga es -
pé ci es ame a ça das de ex tin ção, além de ser um re du -
to de es pé ci es ra ras e de na tu re za en dê mi ca. Ou tro
as pec to re le van te — apon ta do no pa re cer ela bo ra do
pelo gru po téc ni co, cri a do pelo 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
(IBAMA), que ana li sou o PLC nº 38/97 du ran te sua
tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos — diz res pe i to

à im por tân cia da flo res ta na pro te ção de re cur sos hí -
dri cos, es pe ci al men te para pre ser var as nas cen tes
dos rios que ga ran tem o abas te ci men to de água para
as co mu ni da des da re gião.

Estu dos dos ór gãos am bi en ta is do Po der Exe -
cu ti vo, com a con cor dân cia de or ga ni za ções não-go -
ver na men ta is am bi en ta lis tas, já si na li za ram, por tan -
to, fa vo ra vel men te à cri a ção do par que Sa int-Hi la i -
re/Lan ge.

Sa li en ta mos, ain da, que a de no mi na ção dada
ao par que re ve ren cia a pes soa do ilus tre pes qui sa dor 
Sa int-Hi la i re, que es te ve na re gião em ex pe di ções bo -
tâ ni cas há mais de um sé cu lo, e do bió lo go Ri bas
Lan ge, um des ta ca do de fen sor da Mata Atlân ti ca.
Sem dú vi da ne nhu ma, ho me na gem mais do que jus -
ta.

No que se re fe re à téc ni ca le gis la ti va, faz-se ne -
ces sá rio ade quar o pro je to ao que dis põe a Lei Com -
ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998,

que veda ex pres sa men te cláu su la de re vo ga ção 
ge né ri ca. Para tan to, pro po mos a ex clu são do art. 5º
do PLC nº 38/97.

Por fim, en ten de mos que a pro po si ção con tem -
pla os re qui si tos es sen ci a is de cons ti tu ci o na li da de e
ju ri di ci da de.

III – Voto

Di an te do ex pos to, so mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 38, de 1997, com a se -
guin te emen da.

EMENDA Nº 1-CCJ

Su pri ma-se o art. 5º do Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 38, de 1997.

Sala da Co mis são, 18 de abril 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 Va la da res – Ger son Ca -
ma ta – Amir Lan do – Fran ce li no Pe re i ra – Alva ro
Dias – José Edu ar do Du tra – Bel lo Par ga – Osmar
Dias – Mo re i ra Men des – Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pa re -
cer con clui fa vo ra vel men te ao pro je to, com a Emen -
da nº 1 da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia que apre sen ta.

A có pia do re fe ri do pa re cer en con tra-se à dis po -
si ção dos Srs. Se na do res nos Avul sos da Ordem do
Dia, dis tri bu í das nas ban ca das. 

Com ple ta da a ins tru ção, 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 
ma té ria até o en cer ra men to da dis cus são.

06654 Sex ta-fe i ra   20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



Dis cus são em con jun to do pro je to e da emen da, 
em tur no úni co.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar Dias para dis -
cu tir.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, tra ta-se de um pro je to de lei para
trans for mar em par que de pre ser va ção per ma nen te
uma área im por tan te da Ser ra do Mar, da Mata Atlân -
ti ca, com pos ta por 25 mil hec ta res e que guar da uma
das ma i o res re ser vas do mun do em bi o di ver si da de. 

Te mos, na Mata Atlân ti ca, uma di ver si da de de
es pé ci es de ár vo res, de ve ge ta ção e de ani ma is que
pre ci sa ser pre ser va da. Esse pro je to tem esse ob je ti -
vo por que, in clu si ve, de fi ne que den tro da área de 25
mil hec ta res po de rão ser uti li za das áre as para a pro -
du ção in ten si va de ali men tos e para a ex plo ra ção
eco nô mi ca, mas so men te com a au to ri za ção do ins ti -
tu to am bi en tal do Esta do e do Iba ma, o que ga ran te,
por tan to, a pre ser va ção dos re cur sos na tu ra is da que -
la área. Exis te, in clu si ve, uma clas si fi ca ção das ma i o -
res ri que zas de bi o di ver si da de do mun do e aque la re -
gião en con tra-se en tre as 25 ma i o res re ser vas de bi o -
di ver si da de, o que trans for ma esse pro je to de lei em
um pro je to mu i to im por tan te.

Sr. Pre si den te, é opor tu no lem brar que há um
de ba te na Câ ma ra dos De pu ta dos so bre um pro je to
de lei que tra ta do Có di go Flo res tal e que virá bre ve -
men te para o Se na do. Inclu si ve, no dia 27 de abril –
na pró xi ma sex ta-fe i ra -, es ta re mos com um gru po de
De pu ta dos em To le do, no Pa ra ná, em uma au diên cia
pú bli ca, de ba ten do o Có di go Flo res tal e as al te ra ções 
que es tão sen do pro pos tas por meio da que le pro je to
de lei.

Con si de ro mais im por tan te do que a cri a ção de
um par que de pre ser va ção per ma nen te – em bo ra
seja im por tan te esse pro je to que es ta mos vo tan do -,
mais im por tan te do que dis cu tir al gu mas al te ra ções
no Có di go Flo res tal, que a Câ ma ra vote um pro je to de 
lei que está lá, pa ra do, há cer ca de três anos, de au to -
ria da Se na do ra Ma ri na Sil va. 

Como Re la tor no Se na do, ofe re ci um subs ti tu ti -
vo mo di fi can do o pro je to ori gi nal da Se na do ra Ma ri na
Sil va, que tra ta de re gu lar o aces so aos re cur sos ge -
né ti cos do País; por tan to, tra ta de re gu lar o aces so à
nos sa ri que za da bi o di ver si da de. Aque le pro je to es ta -
be le ce re gras cla ras de ex plo ra ção da flo res ta ama -
zô ni ca, da Mata Atlân ti ca, en fim, de to das as flo res tas 

bra si le i ras. Esta be le ce, por exem plo, re gras para a
co mu ni da de ci en tí fi ca in ter na ci o nal, que, mu i tas ve -
zes, vem ao nos so País e re co lhe da nos sa flo res ta
seg men tos, par tes de plan tas ou ani ma is. Le vam es -
sas par tes para os seus pa í ses de ori gem e, lá, fa zem
a in ves ti ga ção ci en tí fi ca. Cri am, a par tir da que la par te 
ou mes mo do to tal da plan ta, me di ca men tos e pro du -
tos quí mi cos, que são co lo ca dos nos mer ca dos e co -
mer ci a li za dos por pre ços al tos, sem pa gar ne nhum
ro yalty ao país de onde re ti ra ram aque le ma te ri al,
como, no caso, ao Bra sil.

Sr. Pre si den te, te mos abas te ci do la bo ra tó ri os
no mun do in te i ro com a nos sa bi o di ver si da de. No en -
tan to, o Bra sil não tem sido re com pen sa do por for ne -
cer esse ma te ri al de ri que za na tu ral imen sa.

É pre ci so vo tar aque le pro je to, por que se tra ta
de uma de man da da Eco-92, re a li za da no Rio de Ja -
ne i ro, em que to dos os pa í ses se ri am, a par tir da que -
le even to, qua se obri ga dos – esse é mes mo o ter mo
que tem que ser uti li za do – a ela bo rar uma lei que es -
ta be le ces se re gras para que ou tros pa í ses ti ves sem
aces so aos re cur sos ge né ti cos da sua ori gem. 

O Bra sil foi um dos pri me i ros pa í ses a ela bo ra -
rem essa lei. A Se na do ra Ma ri na Sil va fez o pro je to de 
lei e eu o trans for mei, fa zen do um subs ti tu ti vo. O Se -
na do apro vou-o por una ni mi da de. E não dá para en -
ten der por que o pro je to de lei está pa ra do na Câ ma ra 
dos De pu ta dos, sen do que o Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te, que não par ti ci pou das inú me ras au diên ci as pú -
bli cas que re a li za mos em São Pa u lo, For ta le za e Ma -
na us, es te ve au sen te e, ig no ran do que tí nha mos um
pro je to bas tan te avan ça do, apre sen tou uma ou tra
ver são, um ou tro pro je to, qua se co pi an do o nos so.
Pois bem, o nos so pro je to já avan çou, foi apro va do no 
Se na do e fal ta ape nas ser apro va do na Câ ma ra. 

Faço um ape lo, Sr. Pre si den te, para que o Mi nis -
tro do Meio Ambi en te ado te aque le pro je to, que já tem 
um pas so dado, uma vez que foi apro va do no Se na do, 
para que ele pos sa ser apro va do tam bém na Câ ma ra, 
até com aper fe i ço a men tos, se for pre ci so. Se o Mi nis -
té rio en ten der ne ces sá rio, que se fa çam os aper fe i ço -
a men tos, para que ele pos sa, apro va do na Câ ma ra,
vol tar ao Se na do, a fim de con clu ir mos aqui a sua vo -
ta ção. 

O pro je to em ques tão é a pro te ção da nos sa ri -
que za na tu ral; ele sig ni fi ca a pre ser va ção da nos sa
bi o di ver si da de para as ge ra ções fu tu ras. De nada adi -
an ta fi car mos aqui in ves tin do bi lhões no Pro je to Si -
vam para fis ca li zar a Ama zô nia; de nada adi an ta fi car -
mos cri an do par ques de pre ser va ção iso la dos, se
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não vo tar mos uma lei que re gu le o aces so à nos sa bi -
o di ver si da de.

Sr. Pre si den te, es ta mos cor ren do o ris co de en -
tre gar essa ri que za na tu ral imen sa para em pre sas
mul ti na ci o na is, que, como eu dis se, têm ti ra do mu i to
pro ve i to das nos sas ri que zas na tu ra is.

Vou ci tar só um exem plo. No Esta do do Se na dor
Tião Vi a na, se não me en ga no, no Acre, há uma es pé -
cie de sapo que só exis te na que la mi cror re gião. Estou 
fa lan do des se as sun to por que foi des co ber to pe los
ín di os lo ca is que da pele da que le tipo de ani mal pro -
duz-se um an ti bió ti co po de ro sís si mo.

Pra ti ca men te nin guém se dava con ta de que
essa era uma fon te de ri que za, mas os ita li a nos le va -
ram al guns ca sa is de sapo para a Itá lia. Eles não pro -
cri a ram por que o mi cro cli ma era di fe ren te e aca ba -
ram por mor rer. Um la bo ra tó rio ita li a no, en tão, com -
prou es ses sa pos, no Acre, ape nas para uti li zar suas
pe les, até a es pé cie ser pra ti ca men te di zi ma da. O an -
ti bió ti co foi fa bri ca do por eles, foi com pra do e con su -
mi do, in clu si ve pelo Bra sil, mas os ín di os da re gião
em nada fo ram be ne fi ci a dos.

Esse exem plo pa re ce en gra ça do, mas o ci tei
para mos trar que mu i tas ve zes não nos da mos con ta
de que es ta mos pro mo ven do o de sen vol vi men to eco -
nô mi co de ou tros pa í ses ao lhe com prar mos o pro du -
to fi nal pro du zi do com as nos sas ri que zas na tu ra is,
sem pro por ci o nar mos be ne fí ci os para a co mu ni da de
que de tém aque les re cur sos e que ge rou o co nhe ci -
men to a res pe i to de les.

Assim, Sr. Pre si den te, meu ape lo é para que se
cri em par ques de pre ser va ção per ma nen te, como es -
ta mos fa zen do, mas que a Câ ma ra vote um pro je to de 
lei para pro te ger a bi o di ver si da de bra si le i ra, que é a
mais rica do mun do.

Pre ci sa mos, sim, de leis que re gu lem o plan tio
em áre as de pre ser va ção, mas tam bém ne ces si ta -
mos de leis que con tro lem o aces so de es tran ge i ros a
nos sa bi o di ver si da de.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -
ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus -
são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 38,
de 1997.

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

Apro va do.

Em vo ta ção a Emen da nº 1, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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 (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal da ma té ria, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 181, 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 38 de 1997 (nº 4.751, de 1994,
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 38, de 1997 (nº 4.751,
de 1994, na Casa de ori gem), que cria o Par que na ci -
o nal  de Sa int-Hi la i re/Lan ge e dá ou tras pro vi dên ci as,
con so li dan do a Emen da nº 1-CCJ apro va da pelo Ple -
ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can te – Anto nio Car -
los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 181 DE 2001

Cria o Par que Na ci o nal de Sa int- Hi -
la i re/Lan ge, no Esta do do Pa ra ná e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É cri a do o Par que Na ci o nal de Sa int-Hi la -

i re-Lan ge, no Esta do do Pa ra ná, nos ter mos e li mi tes
pre vis tos nes ta lei, a fim de pro te ger e con ser var
ecos sis te mas de Mata Atlân ti ca exis ten tes na área e
as se gu rar a es ta bi li da de am bi en tal dos bal neá ri os
sob sua in fluên cia, bem como a qua li da de de vida das 
po pu la ções li to râ ne as.

Art. 2º Os li mi tes de fi ni ti vos do Par que Na ci o nal
de Sa int -Hi la i re/Lan ge se rão fi xa dos pelo Po der Exe -
cu ti vo, no pra zo má xi mo de dois anos a par tir da vi -
gên cia des ta lei, res pe i ta do o pe rí me tro com pre en di -
do den tro das se guin tes ori en ta ções pre vis tas na car -
ta da Di re to ria do Ser vi ço Ge o grá fi co do Mi nis té rio do
Exér ci to, fo lhas SG.22-X-D-V-2 e SG. 22-X-D-V-4, de
1980:

“Ini cia no pon to de con fluên cia das co -
or de na das UTM 7.139.000 mN e 746.000
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mE, lo ca li za do a 50 me tros ao nor te da es -
tra da de con tor no, fun dos do Bal neá rio Ca i -
o bá, ao pé das ele va ções que com põem o
Mor ro do Ita quá, par tin do des te pon to pela
cota 20,00 me tros s.n.m. em di re ção ao Por -
to Pas sa gem, mar ge an do a Ro do via de
aces so, ob ser van do sem pre esta cota ou a
cota su pe ri or sub se qüen te se hou ver ne ces -
si da de de des vi ar even tu a is áre as já ur ba ni -
za das, na lo ca li da de de ter mi na da Por to
Pas sa gem, se guin do daí pela mes ma cota
de 20,00 me tros s.n.m. mar ge an do as ele -
va ções do Mor ro Lta guá, pró xi mo à es tra da
de aces so à lo ca li da de de Ca ba ra qua ra, se -
guin do daí, ain da pela cota de 20,00 me tros, 
acom pa nhan do a base do Mor ro de Ca ba ra -
qua ra e do Mor ro Pe dra Bran ca, se guin do
ain da pela cota de 20,00 me tros con tor nan -
do o Mor ro Je sus, cru zan do o Rio Pi nhe i ro
em di re ção ao Mor ro La ran je i ras, con tor nan -
do este Mor ro e seus ad ja cen tes até o en -
con tro da cota 20,00 me tros s.n.m. com as
co or de na das U.T.M. 7.144.350 mN e
733.000 mE, se guin do em di vi sa seca pela
co or de na da U.T.M. 733.000 mN em di re ção
nor te até o en con tro des ta com a co or de na -
da U.T.M. 7.147.000 mN, se guin do por esta
co or de na da em di re ção les te até o pon to de 
en con tro com a co or de na da U.T.M. 734.000 
mE, se guin do en tão por esta co or de na da
em di re ção nor te até o en con tro com a co or -
de na da U.T.M. 7.154.000 mN, se guin do por
esta em di re ção oes te até o pon to de en -
con tro com a co or de na da U.T.M. 732.650
mE que co in ci de com a cota 40,00 me tros
s.n.m., se guin do por esta cota em di re ção
ao Mor ro Li me i ra, ain da pela cota de 40 me -
tros até o en con tro das co or de na das U.T.M. 
730.000 mE e 7.154.500 mN, se guin do en -
tão pela co or de na da U.T.M. 730.000 mE em 
di re ção nor te cru zan do o Rio de Hen ri que
em di re ção à lo ca li da de de no mi na da Fer ra -
du ra, con ti nu an do pela co or de na da U.T.M.
730.000 mE em di re ção ao Mor ro Alto, até o 
pon to de con fluên cia des ta co or de na da com 
a co or de na da U.T.M. 7.166.000 mN, se guin -
do por esta em di re ção les te até a con fluên -
cia das co or de na das U.T.M. 7.166.000 mN,
se guin do en tão por esta úl ti ma co or de na da
em di re ção nor te até a con fluên cia com as
co or de na das U.T.M. 7.170.500 mN e
732.000 mE que co in ci de com a cota de

60,00 me tros s.n.m., con tor nan do o Mor ro
Gran de pela cota de 60,00 me tros em di re -
ção a Co lô nia Ta ú na, ain da pela cota de
60,00 me tros em di re ção sul até a Co lô nia
Qu in ti lha, con ti nu an do pela cota de 60,00
me tros cru zan do o Rio do Sal to, se guin do
pela mes ma cota cru zan do o Rio Co ris co,
ain da pela cota de 60,00 me tros cru zan do o
Rio das Pom bas, con ti nu an do pela cota de
60,00 me tros em di re ção à Co lô nia Pe re i ra,
cru zan do o Rio da Co lô nia Pe re i ra, pela
cota de 60,00 me tros em di re ção sul, cru -
zan do o Rio Cam ba rá, se guin do em di re ção 
ao Mor ro do Ba ta tal, con tor nan do a base do 
Mor ro, con ti nu an do pela cota de 60,00 me -
tros até o en con tro das co or de na das U.T.M. 
7.148.000 mN e 741.350 mE, que co in ci de
com a cota de 20,00 me tros s.n.m., se guin -
do por esta cota e con tor nan do o Mor ro Je -
sus pela sua face les te e o Mor ro Pe dra
Bran ca em di re ção à lo ca li da de de Ser tão zi -
nho, se guin do pela cota de 20,00 me tros em 
di re ção ao Mu ni cí pio de Ma ti nhos, se guin do 
por esta mes ma cota con tor nan do o Mor ro
do Ca ba ra qua ra pela cota de 20,00 me tros
e o Mor ro do Ita guá até a con fluên cia das
co or de na das U.T.M. 7.139.000 mN e
746.000 mE, sem pre ex clu in do as áre as já
ocu pa das por co mu ni da des ou po vo a dos e
aque las já ur ba ni za das.”

Pa rá gra fo úni co. Na fi xa ção dos li mi tes de fi ni ti -
vos, o Po der Exe cu ti vo ex clu i rá as áre as de uso para
sub sis tên cia ou pro du ção in ten si va, aque las even tu -
al men te ur ba ni za das, bem como as edi fi ca ções já
exis ten tes e de la zer, e po de rá ex clu ir áre as re le van -
tes para o de sen vol vi men to re gi o nal ou para as obras
de re co nhe ci do in te res se pú bli co.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre as me -
di das ne ces sá ri as à im plan ta ção e ad mi nis tra ção do
Par que.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

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

Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e

Srs. Se na do res, en con tra-se em vi si ta a esta Casa
uma subs tan ti va de le ga ção da Assem bléia Le gis la ti -
va do meu Esta do, o Ma ra nhão, li de ra da pelo Pre si -
den te da que la Casa, Se na dor Ma no el Ri be i ro.

A essa de le ga ção, os cum pri men tos do Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2 :

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 7, de 1996, ten do como 1º
sig na tá rio o Se na dor Wal deck Orne las, que
acres ce § 5º ao art. 64 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com o se guin te teor: Art. 64 § 5º:
”Terá iní cio pelo Se na do a dis cus são e vo ta -
ção dos Pro je tos que in ter fi ram nas re la ções 
fe de ra ti vas“, ten do

Pa re cer sob nº 128, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
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 pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 45, de 2000)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 44, de 2000, ten do como 1º
sig na tá rio o Se na dor Na bor Jú ni or, que al te -
ra o § 6º do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral
(dis põe so bre a re nún cia aos res pec ti vos
man da tos para con cor rên cia a car gos ele ti -

vos de Pre si den te da Re pú bli ca, de Go ver -
na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral e
de Pre fe i tos), ten do

Pa re cer sob nº 148, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, fa vo rá -
vel, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Lú -
cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re, e pela pre ju -
di ci a li da de da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 45, de 2000, com a qual tra mi ta
em con jun to.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 358 do Re gi men to Inter no, 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 1/3, no mí ni mo, da com po -
si ção do Se na do.

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

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

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 2000)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 45, de 2000, ten do como 1º sig na -
tá rio o Se na dor Jef fer son Pé res, que mo di fi ca 
o § 6 do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis -
põe so bre a obri ga ção de re nun ci ar seis me -
ses an tes do ple i to, os Go ver na do res de Esta -
do e do Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos, quan -
do con cor rem à re e le i ção), ten do

Pa re cer sob nº 148, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, pela
pre ju di ci a li da de da ma té ria, com vo tos con -
trá ri os dos Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro -
ber to Fre i re, e fa vo rá vel, a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 2000, com 
a qual tra mi ta em con jun to.
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A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 45,
de 2000 tra mi ta em con jun to com a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 2000, já apre ci a da
an te ri or men te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 270, de 1999 (nº 
161/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Clu be de Bi ri gui 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 Bi ri gui, Esta do de São Pa -
u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 483, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil vam Bor ges, com abs ten ções
dos Se na do res Ge ral do Cân di do e Jef fer son 
Pé res.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Se na do res que o apro vam que i ram

per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal da ma té ria, que será lida pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 182, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 270, de 1999 (nº 161, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 270, de 1999 (nº
161, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Clu be de
Bi ri gui  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 Bi ri gui, Esta do de
São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car -
los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 182, DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Rá dio Clu be de Bi ri gui 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 Bi ri gui, 
Esta do de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 6 de no vem bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
de “Rá dio Clu be de Bi ri gui 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 Bi ri gui, Esta do de
São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Se na do res que a apro vam que i ram

per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 276, de 1999 (nº 
131/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Assun ção de Ja les So ci e da de 
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 Ja les, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 569, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Car los Wil son, com abs ten ções
dos Se na do res Jef fer son Pe res e Ge ral do
Cân di do e da Se na do ra He lo í sa He le na.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal da ma té ria, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 183, 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 276, de 1999 (nº 131, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 276, de 1999 (nº
131, 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
Assun ção de Ja les So ci e da de 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 Ja les, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Édi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car -
los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº, 183, DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “Rá dio Assun ção de Ja -
les So ci e da de 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 Ja les, Esta do de
São Pa u lo.

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

ria nº 97, de 13 de mar ço de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 19 de de zem bro de 1996, a per mis -
são ou tor ga da a “Rá dio Assun ção de Ja les So ci e da -
de 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 Ja les, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 30, de 2000 (nº
291/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Ca noa Gran de 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 Iga ra çu do Ti e tê, Esta do
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 526, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Djal ma Bes sa, com abs ten ções da
Se na do ra He lo í sa He le na e dos Se na do res
Jef fer son Pe res, Ge ral do Cân di do e Pe dro
Si mon.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal da ma té ria, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 184, DE 2001
(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 30, de 2000 (nº 291, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
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A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 30 de 2000 (nº 
291, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Ca noa
Gran de 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 Iga ra çu do Ti e tê, 
Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car -
los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 184, DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Rá dio Ca noa Gran de 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 Iga ra çu do
Ti e tê, Esta do de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 20 de agos to de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 11 de ju lho de 1993, a con ces são de
Rá dio Ca noa Gran de 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 Iga ra çu do Ti e tê, Esta do de
São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de 2000 (nº
294/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à S.A. Rá dio Gu a ra ni 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 Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.178, de
2000, 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.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 31,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 185, 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 31, de 2000 (nº 294, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de 2000 (nº
294, 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 S.A. Rá -
dio Gu a ra ni 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 Belo Ho ri -
zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te, – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car -
los Va la res.

ANEXO AO PARECER Nº 185, DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO  Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “S.A. Rá dio Gu a ra ni”
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
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no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

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

ria nº 213, de 7 de ou tu bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a per mis são
ou tor ga da a “S.A. Rá dio Gu a ra ni” 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 Belo Ho ri -
zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 53, de 2000 (nº
20/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a au to ri za ção ou -
tor ga da ao Go ver no do Esta do de Mi nas
Ge ra is – Rá dio Incon fi dên cia 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 Belo Ho -
ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.179, de
2000, 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.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 53,

de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 186, 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 53, de 2000 (nº 20, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 53, de 2000 (nº
20  de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que re no va a au to ri za ção ou tor ga da ao Go ver no 
do Esta do de Mi nas Ge ra is – Rá dio Incon fi dên cia
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 Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho Pre si den te – Edi son Lo bão
– Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car los Va la da -
res.

ANEXO AO PARECER Nº 186 , DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 2001

Apro va o ato que re no va a au to ri za -
ção ou tor ga da ao Go ver no do Esta do de
Mi nas Ge ra is — Rá dio Incon fi dên cia
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 Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

ria nº 550, de 29 de ou tu bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 11 de ju lho de 1994, a au to ri za -
ção ou tor ga da ao Go ver no do Esta do de Mi nas Ge ra -
is — Rá dio Incon fi dên cia 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 Belo Ho ri zon -
te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 56, de 2000 (nº
94/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Li to ral Nor te Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de São Se bas -
tião, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 911, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 56,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 187, 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 56, de 2000 (nº 94, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 56, de 2000 (nº
94, 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 Li to -
ral Nor te Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de São
Se bas tião, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho Pre si den te – Edi son Lo bão
– Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car los
Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 187, DE 2001

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “Rá dio Li to ral Nor te
Ltda,” para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de São Se bas tião, Esta do de São
Pa u lo.

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

ria nº  25, de 25 de ja ne i ro de 1994, que re no va por
dez anos, a par tir de 10 de agos to de 1991, a per mis -
são ou tor ga da a ”Rá dio Li to ral Nor te Ltda,“ para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
São Se bas tião, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 11:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 20, de 2001, do Se na dor Ro ber to
Re quião, so li ci tan do que o Pro je to de Re so -
lu ção nº 57, de 2000, seja de sa pen sa do do
Pro je to de Re so lu ção nº 81, de 1999, de for -
ma a re to mar sua tra mi ta ção au tô no ma.

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.
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O Pro je to de Re so lu ção nº 57, de 2000, fica de -
sa pen sa do do Pro je to de Re so lu ção nº 81, de 1999, e 
vai ao exa me das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia e Di re to ra.

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

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 129, de 2001, do Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, so li ci tan do, nos ter mos 
re gi men ta is, que o Pro je to de Re so lu ção nº
7, de 2001, seja de sa pen sa do do Pro je to de 
Re so lu ção nº 81, de 1999, de for ma a re to -
mar sua tra mi ta ção pró pria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i -

ra Cam pos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape nas
de se jo es cla re cer à Casa a res pe i to des se Pro je to de
Re so lu ção que tem por ob je ti vo a cri a ção da Co mis -
são Per ma nen te de De fe sa do Con su mi dor, no âm bi -
to do Se na do Fe de ral. 

Sr. Pre si den te, tra mi ta no Mi nis té rio da Jus ti ça,
exa ta men te na Se cre ta ria de De fe sa do Con su mi dor,
e está em ges ta ção, a Agên cia Na ci o nal de De fe sa do 
Con su mi dor. Por tan to, o que peço nes se re que ri men -
to é que seja de sa pen sa do o Pro je to de Re so lu ção
que cria a Co mis são de De fe sa do Con su mi dor, que
per mi ta a esta Casa, pa ra le la men te, a to das as dis -
cus sões que es tão sen do for mu la das den tro da Se -
cre ta ria de De fe sa do Con su mi dor, no Mi nis té rio da
Jus ti ça, a dis cus são tam bém da cri a ção da nos sa Co -
mis são Per ma nen te de De fe sa do Con su mi dor. 

Sr. Pre si den te, o meu ob je ti vo é que esta Casa
pos sa dis cu tir a ques tão com a tra mi ta ção des sa ma -
té ria de for ma iso la da, para que pos sa mos nos cen -
trar nes se im por tan te ges to de apro xi mar o Se na do
Fe de ral do con su mi dor bra si le i ro. 

Era essa a ex pli ca ção que pre ten dia dar aos
meus Pa res, Sr. Pre si den te. 

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – As Srªs 

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

Apro va do. 
O Pro je to de Re so lu ção nE 7, de 2001, fica de -

sa pen sa do do Pro je to de Re so lu ção nE 81, de 1999, e 
vai ao exa me das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, e Di re to ra. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 13: 

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 151, de 2001, do Se na dor José
Edu ar do Du tra, so li ci tan do a tra mi ta ção con -
jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 84,
153, 184, 325, 378, 426, 475, 489, 568 e
607, de 1999, e 94, 190 e 232, de 2000, por
re gu la rem a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs. e 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.
Os pro je tos a que se re fe re o re que ri men to pas -

sam a tra mi tar em con jun to.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a Co -

mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em re u nião re a li za -
da no dia 9 de no vem bro de 1999, de li be rou no sen ti -
do de que o Pro je to de Lei do Se na do nº 475, de
1999, fos se pre li mi nar men te à Co mis são de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para exa me de sua cons ti tu -
ci o na li da de.

Nes ses ter mos, a Pre si dên cia en ca mi nha o re -
fe ri do pro je to, e to dos os de ma is que pas sam a tra mi -
tar em con jun to, à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia para cum pri men to da que la de ci são para
a pos te ri or apre ci a ção pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, já em de ci são ter mi na ti va.

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

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, com pe li do que sou pe -
los re cla mos da mi nha gen te, as so mo à tri bu na nes ta
ses são do Se na do da Re pú bli ca. Com pe li do, por que
os pro ble mas da Ama zô nia sem pre fo ram tra ta dos a
la te re da opi nião, dos an se i os e so bre tu do dos so -
nhos da nos sa ter ra e da nos sa gen te. 

A Ama zô nia tem sido sem pre ob je to de dis ci pli -
na de quem pen sa o Bra sil a par tir das abs tra ções, de
quem não co nhe ce uma re a li da de exó ti ca, é ver da de,
que a Ama zô nia con subs tan cia como o úl ti mo ca pí tu -
lo da ge o gra fia na tu ral. Aqui, no Con gres so, se dis põe 
de acor do com o en ten di men to de cir cuns tân cia e do
mo men to. E o nos so povo, e a nos sa gen te não me re -
ce se quer uma con sul ta à aus cul ta ção ca paz de dar à 
lei um subs tra to de re a li da de? A lei não pode ser o ar -
bí trio do le gis la dor! A lei tem que ser re co lhi da no seio 
da so ci e da de de acor do com os prin cí pi os que re gem
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àque les a que se des ti na! A lei tem que sur gir no seio
da so ci e da de e deve ser essa par tu ri ção so ci al, como
te nho re pe ti do tan tas ve zes. Mas, não, a dis ci pli na
so bre a Ama zô nia, em es pe ci al por in ter mé dio da Me -
di da Pro vi só ria nº 2.048, dis põe algo ina ce i tá vel, so -
bre tu do no meu Esta do de Ron dô nia. Não se pode
exi gir da que la po pu la ção que pre ser ve 80% da flo res -
ta! 

Hou ve um ape lo na ci o nal na dé ca da de 70, que
na nos sa me mó ria ain da está pre sen te, pois não se
pode apa gar aqui lo que foi o gran de ape lo de ocu pa -
ção da Ama zô nia. O en tão Pre si den te da Re pú bli ca,
Ge ne ral Emí lio Gar ras ta zu Mé di ci, afir ma va ”que era
pre ci so po vo ar a Ama zô nia. A ter ra sem ho mem e o
ho mem sem ter ra en con tra vam ali um ca sa men to
pro pí cio para o de sen vol vi men to na ci o nal“. Esse ape -
lo era re pe ti do por to dos aque les que ti nham res pon -
sa bi li da de com o de sen vol vi men to da re gião, fos sem
as au to ri da des lo ca is da Ama zô nia, fos sem as au to ri -
da des na ci o na is aqui de Bra sí lia. 

Para o meu Esta do de Ron dô nia fo ram cen te -
nas, mi lha res de fa mí li as, em bus ca de um tra to de
ter ra para se me ar o grão e co lher a es pe ran ça. Essa
gen te bra si le i ra tor nou na ci o nal um solo e a ter ra ín -
via, trans for mou aque les pal mos re mo tos de vas ta
so li dão, por in ter mé dio do mi la gre do tra ba lho, mu -
dan do a pa i sa gem, do mes ti can do-a. A pa i sa gem hos -
til e a ge o gra fia ina ces sí vel adap ta ram-se à for ma hu -
ma na. Ce deu a ma lá ria, ce deu o pium, ce de ram to -
das as en de mi as ru ra is, e o ho mem pôde ali lan çar as
ba ses de uma ci vi li za ção que pode me re cer a crí ti ca,
mas que foi a ci vi li za ção pos sí vel. Com a co lo ni za ção, 
as sen ta ram-se fa mí li as, e a ter ra re ce beu com fer ti li -
da de o grão, pro du zin do mais do que o pro gres so, a
es pe ran ça e o de se jo de tra ba lhar e cons tru ir o Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa gen -
te, por ori en ta ção e de ter mi na ção dos re gi men tos, re -
gu la men tos e leis, es ta va obri ga da a ex plo rar ao me -
nos 50% de cada lote de ter ra re ce bi do na co lo ni za -
ção ofi ci al. Ha via essa im po si ção como pré-re qui si to
para re ce ber o tí tu lo de fi ni ti vo. Era o tra ba lho que con -
ce dia o do mí nio, era o tra ba lho in cor po ra do ao solo
que trans for ma va essa re a li da de e que ofer ta va o do -
cu men to de pro pri e da de. 

Mas o tem po pas sou, e não foi por lon go pe río -
do, e es ses que eram sa u da dos como os pi o ne i ros,
os no vos ban de i ran tes, acla ma dos como os ver da de i -
ros bra si le i ros que es ta vam afir man do a so be ra nia
na ci o nal com a pre sen ça viva nes sas re giões re mo -
tas, de re pen te trans for ma ram-se em de lin qüen tes
eco ló gi cos; de he róis a ban di dos. E o meu povo de

Ron dô nia foi ob je to de uma per se gui ção bru tal em
ter mos de fa zer com que se vol tas se a re co lo car a flo -
res ta onde a pro du ção fa zia es co la e gras sa va na -
que las re giões da co lo ni za ção. 

E essa gen te, que ob te ve no FNO a pos si bi li da -
de de re cru tar re cur sos in dis pen sá ve is para o de sen -
vol vi men to das ati vi da des agro pe cuá ri as, de re pen te, 
em ra zão des se en ten di men to que veio de for ma
abrup ta, des co nhe cen do a re a li da de e a me mó ria da
ocu pa ção, sim ples men te teve os seus pro je tos de fi -
nan ci a men tos pa ra li sa dos, can ce la dos e im pe di dos
de re ce ber qual quer tos tão, por que as áre as ocu pa -
das já ti nham sido ex plo ra das em mais de 20% da qui -
lo que a me di da pro vi só ria es ta be le cia. Esse foi um
pac to que ha via sido es ta be le ci do en tre os pi o ne i ros
e o País, en tre aque les que fo ram obri ga dos a der ru -
bar para se tor na rem do nos da ter ra, e a pró pria Na -
ção. 

A lei não pode pre ju di car o di re i to ad qui ri do, que 
é um prin cí pio ele men tar da or dem ju rí di ca vi gen te
para ga ran tir a es ta bi li da de e a se gu ran ça das re la -
ções ju rí di cas e so ci a is. Mas, di an te da von ta de so be -
ra na da me di da pro vi só ria, pa ra li sa-se tudo. E essa
gen te é como que en xo ta da, por que não pode mais
con tra ir ne nhum fi nan ci a men to do Fun do Cons ti tu ci o -
nal do Nor te, cri a do exa ta men te para in cen ti var ati vi -
da des des sa na tu re za. Essa gen te hoje se sen te
como se so bre ela hou ves se sido de cre ta do o des pe -
jo su má rio. Há, dis se mi na do por todo o Esta do, o de -
ses pe ro, o pa vor, o te mor e a in se gu ran ça. O que fa -
zer com as cen te nas de mi lha res de fa mí li as as sen ta -
das na co lo ni za ção ofi ci al e na co lo ni za ção es pon tâ -
nea? O que se quer? Será que a Na ção não po de ria,
com ma i or co ra gem e de ter mi na ção, di zer: va mos de -
so cu par a Ama zô nia para de i xar para as gran des po -
tên ci as, ama nhã, fa ze rem da qui lo uma re ser va ter ri -
to ri al? Não se ria mais dig no e co e ren te de cre tar o
des pe jo que a po pu la ção já sen te na car ne? É isso
que se quer? Se é isso que se quer, é pre ci so ter co ra -
gem de di zer a to dos os bra si le i ros que es ta mos de -
so cu pan do a Ama zô nia, so bre tu do o Esta do de Ron -
dô nia, para tor nar aque la imen sa e fér til re gião numa
re ser va ter ri to ri al para as ra ças eco no mi ca men te
mais de sen vol vi das.

É isso que se quer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, mas isso é im pos sí vel, por que o povo de
Ron dô nia, so bre mo do, que che gou em si tu a ção ad -
ver sa e ali ama nhou a ter ra, do mes ti cou-a, como eu
dis se, tor nou-a sua ima gem e se me lhan ça; essa gen -
te que se cou o pân ta no, es pan tou as en de mi as, tor -
nou sa di as as áre as in sa lu bres; essa gen te que viu
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nas cer os fi lhos, as sim como viu mor rer os pa ren tes
por fal ta de as sis tên cia mé di ca; essa gen te que teve
que se pul tar o seus ín ti mos mu i tas ve zes ao lon go
dos ca mi nhos, sem uma cam pa para de nun ci ar a úl ti -
ma mo ra da; essa gen te que so freu por cer to não en -
tre ga rá em vão e gra ci o sa men te a con quis ta do pe da -
ço de ter ra, que sig ni fi ca um tí tu lo de li ber da de, de li -
ber ta ção, a au to no mia fi nan ce i ra e vi tal da fa mí lia. 

Essa gen te, por cer to, dirá a to dos: ”Não nos ti -
re is a nos sa ter ra. Arran cai-nos, an tes, do pe i to o co -
ra ção, se ti ver des co ra gem, por que nós re sis ti re mos
ape sar de toda pres são de uma po lí ti ca am bi en tal
ina de qua da e ir re al para uma re a li da de que já não
pode mais ser trans for ma da. Não se pode fa zer vol tar
as ro das do pas sa do“.

Essa gen te, cujo gri to de amar gor su fo ca do no
fun do da gar gan ta que ro tra zer nes ta tar de, quer um
tra ta men to iso nô mi co, quer ser tra ta da como nos de -
ma is Esta dos da Fe de ra ção. Não po de mos trans for -
mar os nos sos agri cul to res em guar das flo res ta is gra -
tu i tos. Se o Go ver no quer im plan tar essa po lí ti ca, que
pa gue, ao me nos, a re mu ne ra ção dig na, para que os
co lo nos pos sam sus ten tar suas fa mí li as!

Não se pode que rer vol tar atrás, por que o pró -
prio Esta do de Ron dô nia, de po is um es tu do téc ni co e
pro fun do, por in ter mé dio de sua re pre sen ta ção, a
Assem bléia Le gis la ti va, apro vou o zo ne a men to so ci o -
e co nô mi co e eco ló gi co.

Ron dô nia ofe re ce 70% de suas ter ras para re -
ser vas flo res ta is. Tra ta-se de mais de meia cen te na
de uni da des de pre ser va ção, que per fa zem, ao todo,
com o zo ne a men to e as áre as im pró pri as para ex plo -
ra ção agrí co la e pas to ril, uma re ser va de 70% do seu
ter ri tó rio. O que mais que rem de Ron dô nia? Qu e rem
pas sar o fe cho, como se ti ves sem o ca de a do do re tro -
ces so para o nos so Esta do?

Não po de mos, Sr. Pre si den te, ace i tar essa po lí -
ti ca que não aten de, so bre tu do, à re a li da de. Não há
como des co nhe cer que mu i tas re giões, como bem
de fi niu o zo ne a men to so ci o e co nô mi co e eco ló gi co, já
ti ve ram até 80% de suas res pec ti vas áre as ex plo ra -
das; ne las se rão pre ser va dos ape nas 20% da mata
na ti va. Em ou tras re giões, não se aba te rão se quer
5%, 10% ou 20%, mas se pre ser va rá a in te gra li da de
da flo res ta.

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

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Com mu i to 
pra zer, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Amir Lan do, V. Exª é de ori gem ca ta ri nen se, hoje

em Ron dô nia, aliás, um gran de Se na dor, qui çá ama -
nhã Go ver na dor da que le Esta do. Faço este apar te,
por que há mi lha res de ca ta ri nen ses mo ran do, tra ba -
lhan do, pro cu ran do ga nhar o pão de cada dia e sus -
ten tar seus fi lhos nes se jo vem e prós pe ro Esta do de
Ron dô nia. Pela ex po si ção que V. Exª faz, fica evi den -
te o cer ce a men to da ati vi da de de mu i ta gen te que à
ter ra está li ga da, de mi lha res de pes so as que, como
ban de i ran tes, para lá fo ram a fim de bus car o seu fu -
tu ro. Assim o fi ze ram tam bém pes so as do Rio Gran de 
do Sul e do Pa ra ná. Mas me re fi ro às pes so as do meu 
Esta do, cuja si tu a ção nos faz so frer, por que são ir -
mãos, pa ren tes nos sos, al guns con san güí ne os, ou -
tros não, que lá se en con tram e que, da qui a pou co,
es ta rão cer ce a dos em suas ati vi da des, o que nos
atin ge de cer to modo. Por isso, gos ta ria de me so li da -
ri zar com V. Exª, quan do ex põe essa pre o cu pa ção
com re la ção a al gu mas me di das que pre ten dem ado -
tar no Esta do de Ron dô nia. É cla ro que de fen de mos
um de sen vol vi men to sus ten ta do, com pre ser va ção
do meio am bi en te, mas não se pode per mi tir que, em
de ter mi na dos Esta dos, a ex plo ra ção seja fe i ta den tro
de cer tos li mi tes e que, em ou tros, a pre ser va ção
ocor ra em 70% de sua área, fa zen do com que fa mí li -
as se jam de por ta das, de sa lo ja das, por fal ta de con di -
ções de de sen vol ve rem suas ati vi da des. Isso se ria in -
jus to; te mos que ser ra ci o na is com re la ção a isso.
Gos ta ria de le var, do meu Esta do, San ta Ca ta ri na,
essa so li da ri e da de a V. Exª e aos ca ta ri nen ses que
es tão lá, quem sabe tam bém cer ce a dos com es sas
me di das ado ta das no Esta do de V. Exª ou pró xi mos
de re ce ber es sas pu ni ções, de não ter essa li ber da -
de, mes mo res pe i tan do o meio eco ló gi co e o de sen -
vol vi men to sus ten ta do, como in di ca do. Se na dor Amir
Lan do, com esse pro nun ci a men to que faz da tri bu na
do Se na do, V. Exª está fa lan do não só em nome de
Ron dô nia e não só para Ron dô nia, mas para o Bra sil,
a fim de que este des per te para a ques tão abor da da.
Por isso, cum pri men to-o nes te mo men to.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Agra de -
ço-lhe o bri lhan te apar te, que, por cer to, en ri que ce
so bre mo do a mi nha ma ni fes ta ção res tri ta, nes ta ses -
são do Se na do.

V. Exª des ta ca al guns pon tos que cons ti tu em o
sen ti men to do povo ron do ni en se, em pri me i ro lu gar
com pe li do a ex plo rar além da sua ca pa ci da de eco nô -
mi ca e fí si ca. Re fi ro-me àque les co lo nos as sen ta dos
nos pro je tos de co lo ni za ção ofi ci al, mas po de ría mos
tam bém des do brar a mes ma ma té ria para a área de
pe cuá ria.
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Cer ca de qua tro mi lhões de hec ta res fo ram li ci -
ta dos pelo Incra. Em 1972, hou ve a pri me i ra li ci ta ção;
em 1974, a se gun da. Nes sa épo ca, nós, ser vi do res
do Incra, es tá va mos mu i to mais em pe nha dos em
ope rar a re for ma agrá ria, em re a li zar a jus ti ça so ci al,
em dar a mu i tos um pou co do ter ri tó rio bra si le i ro. No
en tan to, com a ope ra ção Sul vai ao Nor te, co man da -
da pelo en tão Mi nis tro Reis Vel lo so, fez-se uma con -
ces são à mé dia pro pri e da de, que se tor nou a gran de
pro pri e da de. Na que le mo men to, abría mos mão de
uma idéia mais rí gi da da co lo ni za ção ou da ocu pa ção
par ce lar, como sem pre pre fe ri di zer, que, de cer to
modo, con subs tan cia a re for ma agrá ria, por que muda 
a es tru tu ra fun diá ria da re gião, so bre tu do do Esta do
de Ron dô nia. Ali dis tri bu i ría mos cer ca de 100 hec ta -
res para cada pes soa que vi es se de to das as pla gas,
de mãos va zi as, com a fome no es tô ma go, com as pa -
ne las sem co mi da, mas, so bre tu do, com a alma che ia
de es pe ran ça.

A essa gen te en tre ga mos a ter ra. Ain da me lem -
bro da ale gria de mi lha res de fa mí li as, que, quan do
re ce bi am a au to ri za ção de ocu pa ção, fa zi am uma re -
ve rên cia, como se es ti ves sem agra de cen do a Deus a
opor tu ni da de de ob ter o so nha do tra to de ter ra. Essa
gen te ali es ta va, mais do que pres tan do um ser vi ço
ao País, afir man do não ape nas a nos sa ca pa ci da de
pro du ti va, mas tam bém a na ci o na li da de bra si le i ra.

Essas ter ras, no bre Pre si den te, só se tor na ram
Bra sil por que bra si le i ros fi ze ram dela o jar dim flo ri do
da pro du ção, é a vi vi fi ca ção da Ama zô nia, tão im por -
tan te para a afir ma ção da so be ra nia na ci o nal. Não
que re mos ape nas os va zi os de mo grá fi cos, que fi -
quem eles na que las áre as im pró pri as à ex plo ra ção,
mas a re gião da Ama zô nia de tém uma área de apro xi -
ma da men te 100 mi lhões de hec ta res de ter ras fér te is, 
pro pí ci as a ati vi da des agrí co las e pas to ris. 

Como bem de mons tram pes qui sas e es tu dos
atu a is de ins ti tu i ções as mais qua li fi ca das, não ape -
nas no Bra sil como no mun do, o solo não em po bre ce
com a ex plo ra ção. Ao con trá rio, em re giões de ati vi da -
des pas to ris de cer ca de oi ten ta anos o que se viu foi
me lho rar o pH, o que se ve ri fi cou foi me lho rar a in cor -
po ra ção de car bo no. Por isso, te mos que apro ve i tar
as ter ras da Ama zô nia, pro pí ci as a pro du ção agrí co la
e pe cuá ria, para au men tar a ri que za na ci o nal, para
que se pos sa dis tri bu ir a ter ra, já que não há ou tra for -
ma de dis tri bu i ção de ren da a não ser essa chan ce da 
re for ma agrá ria. 

Mas, en quan to isso, o que se ve ri fi ca, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, é que o Incra e o Mi nis -
té rio do De sen vol vi men to Agrá rio pou co ou nada fa -

zem, pa ra li sa ram suas ações. Há, sim, re sul ta dos
fan tás ti cos de mí dia. Mas, no meu Esta do de Ron dô -
nia, o que se ve ri fi ca é ab so lu ta inér cia da dis tri bu i ção 
das ter ras. E as ter ras pú bli cas aca bam sen do ob je to
de ocu pa ções ilí ci tas, de in va sões em gran des áre as. 
E es sas ocu pa ções vão con so li dan do di re i tos e os
sem-ter ra acam pa dos na fren te, no pá tio do Incra,
quan do a ter ra é tan ta, quan do há abun dân cia de ter -
ra, quan do há abun dân cia de chão, que po de ria ser
des ti na do àque les que que rem plan tar. 

Mas, não! Nada se faz! De i xa-se cada vez mais
o pro ble ma au men tar, atin gin do as ra i as da in to le rân -
cia de am bas as par tes. E aí é o ca mi nho aber to à vi o -
lên cia, uma vi o lên cia le gí ti ma, em ra zão da inér cia, da 
fal ta de ação go ver na men tal em ter mos de re for ma
agrá ria. 

Mas o meu povo de Ron dô nia está dis pos to,
sim, a cum prir o zo ne a men to so ci o e co nô mi co e eco -
ló gi co; e acre di to ser uma con tri bu i ção im por tan te ao
meio am bi en te. Esta mos agin do com a ma i or ra ci o na -
li da de, pre ser van do in clu si ve uni ver sos ex pres si vos
de co ber tu ra na tu ral, onde se man tém a uni ver sa li da -
de dos in di ví du os que com põem a flo res ta, e não re -
du zin do, por que re du zin do-a a áre as que não con ser -
vam a qua li da de do glo bo, o que acon te ce é a per da
de mu i tas es pé ci es ve ge ta is. A pro pos ta que Ron dô -
nia ofe re ce ao Bra sil é de ab so lu ta ra ci o na li da de,
onde se pre ser vam gran des ex ten sões de mata na ti -
va, e a flo res ta, as sim, pode so bre vi ver a to dos os ata -
ques da ci vi li za ção.

Por isso, Sr. Pre si den te, a ra zão deve es tar a
ser vi ço da so lu ção dos pro ble mas na ci o na is. A au -
diên cia com as co mu ni da des lo ca is é de ci si va na for -
mu la ção le gis la ti va. E mais uma vez que ro acen tu ar
que não ace i ta mos, de ma ne i ra ne nhu ma, ape sar de
ser mu i to di fí cil en fren tar este lobby que há por trás
da fal sa idéia de pre ser va ção. A pri me i ra re gra da pre -
ser va ção é o apro ve i ta men to ra ci o nal dos pro du tos e
de to dos os re cur sos na tu ra is re no vá ve is. Essa é a
pri me i ra re gra. Mas não há ra ci o na li da de al gu ma na
po lí ti ca flo res tal bra si le i ra. Há, sim, uma sé rie de óbi -
ces, de di fi cul da des para se fa zer uma ex plo ra ção ra -
ci o nal. E as di fi cul da des são tan tas que o ca mi nho da
ile ga li da de aca ba sen do uma de ri va ção qua se que
im pe ra ti va.

Por isso, Sr. Pre si den te, é hora de re fle tir mos
me lhor so bre aqui lo que re pre sen ta a Re gião Ama zô -
ni ca em ter mos na ci o na is. É hora de ou vir mos, apren -
der mos, e esse apren di za do que se faz, essa sa be do -
ria que se re co lhe da prá ti ca é im por tan te, re co lhen do 
os en si na men tos da que les que vi vem na re gião, que
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sa bem das vi cis si tu des, das di fi cul da des, das pe cu li -
a ri da des lo ca is.

Não po de mos con ti nu ar a ser re gi dos por dis po -
si ções que nada têm a ver com a re a li da de por que já
se dis se, em ter mos de dou tri na ju rí di ca, a lei es cri ta
nada mais é do que o cos tu me trans for ma do, e o cos -
tu me é a lei não es cri ta.

Por isso, é im por tan te ve ri fi car mos como se pro -
ce de, como é pos sí vel de sen vol ver a ati vi da de so ci o -
e co nô mi ca na Ama zô nia. E a par tir da re a li da de, a
par tir de toda ri que za fac tu al, dis por-se de acor do
com o pos sí vel da qui lo que a lei pode re al men te re a li -
zar. Fora daí, é mera ar bi tra ri e da de, e nós, po vos da
Ama zô nia, que vi e mos de to das as pla gas para ocu -
par a re gião e in cor po rá-la, só cio e eco no mi ca men te
no con cer to na ci o nal, que re mos ser res pe i ta dos, ou -
vi dos; e, so bre tu do, essa gen te que lá está tra ba lhan -
do, pre ci sa, mais do que nun ca, de apo io, e não de re -
pres são, e não de ca de ia, mas, sim, de li ber da de para 
tor nar ma i or o Bra sil.

Du ran te o dis cur so do Sr. Amir Lan do,
o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. 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. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, igual men te, gos ta ria de pe dir a
mi nha ins cri ção para fa lar no ho rá rio do Par ti do da
Fren te Li be ral, de acor do com o Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia con ce de a pa la vra, como lí der, ao Se na dor
Ro me ro Jucá. 

Pos te ri or men te, esta Pre si dên cia con ce de rá a
pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro fa zer uma
co mu ni ca ção a esta Casa. Hoje, pela ma nhã, num
ges to pes so al e po lí ti co de mu i ta gran de za, o Lí der do 
Go ver no, no Se na do Fe de ral, Se na dor José Ro ber to
Arru da, afas tou-se tem po ra ri a men te da li de ran ça
para cu i dar, es pe ci fi ca men te, de pres tar con tas, ain -
da me lhor, da for ma como fez on tem, so bre as ques -
tões que es tão en vol vi das na mí dia na ci o nal.

Por tan to, ao li cen ci ar-se S. Exª, du ran te um pe -
río do de ter mi na do, eu, como pri me i ro vice-Lí der do
Go ver no, as su mo in te ri na men te essa Li de ran ça e
faço esta co mu ni ca ção à Casa, a to dos os lí de res

par ti dá ri os, às Srªs e Srs. Se na do res no sen ti do, pri -
me i ro, de pe dir a co la bo ra ção para o nos so tra ba lho
con jun to, no in tu i to de re to mar, com mais vi gor ain da,
uma agen da po si ti va, para vo tar as ma té ri as que são
im por tan tes para o País; se gun do, para re gis trar a
gran de za po lí ti ca do Lí der José Ro ber to Arru da que,
on tem, fez uma mi nu ci o sa ex po si ção, na tri bu na do
ple ná rio des ta Casa e de mons trou ca bal men te o seu
po si ci o na men to acer ca das ques tões que es tão na
mí dia na ci o nal. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
co lo co-me à dis po si ção de to dos, peço a co la bo ra ção 
dos lí de res e te nho cer te za de que na pró xi ma se ma -
na con ti nu a re mos o pro gra ma de vo ta ção for te que o
Se na do vem em pre en den do nos úl ti mos dias. 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te, Se na dor Ro me ro Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, es tou fa zen do uma co mu ni ca ção de
Li de ran ça e não sei se cabe um apar te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O apar te 
pode ser con ce di do, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Nes ta 
fase, cabe um apar te, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Pois não. Ouço V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, em pri me i ro lu gar, de se jo que V.
Exª, que sem pre tem agi do com mu i ta se ri e da de aqui, 
no Se na do Fe de ral, pos sa exer cer o man da to de Lí -
der do Go ver no da me lhor ma ne i ra pos sí vel, es tan do
à al tu ra do em pe nho, do es for ço e da de di ca ção do
Se na dor José Ro ber to Arru da. Uma vez que o Se na -
dor José Ro ber to Arru da ain da não veio ao ple ná rio,
gos ta ria de trans mi tir algo ao Lí der do Go ver no. Hoje
li na im pren sa que o Se na dor José Ro ber to Arru da,
Lí der do Go ver no, men ci o nou aos jor na lis tas que fi -
cou com von ta de de me dar um soco. Con si de ro essa
de cla ra ção sé ria e gra ve. Alguns dos Srs. Se na do res
po dem es tar achan do gra ça, mas acho isso ex tre ma -
men te sé rio. Então, fa lan do a V. Exª, Se na dor Ro me ro 
Jucá, gos ta ria de di ri gir-me ao Se na dor José Ro ber to 
Arru da, fa zen do um ape lo a S. Exª. Há evi dên ci as, le -
van ta das por quem está es tu dan do o as sun to, de que
o Se na dor José Ro ber to Arru da não re ve lou a ver da -
de in te i ra dos fa tos no dia de on tem. Na ma nhã de
hoje, con ver sei com a Srª Re gi na Cé lia Pe res Bor ges,
que con fir mou sua pre sen ça hoje, às 14 ho ras e 30
mi nu tos, no Con se lho de Éti ca, aten den do a con vi te
do Pre si den te Ra mez Te bet. Será uma re u nião de ex -
tra or di ná ria re le vân cia para os des ti nos do Se na do
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Fe de ral e, in clu si ve, Se na dor Ro me ro Jucá, para o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. O Lí der do
Go ver no, on tem, fa lou com a res pon sa bi li da de de Lí -
der do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, de po is
de ter-se re u ni do com o Pre si den te e de ter dito que
vi ria aqui para es cla re cer os fa tos. Te nho a con vic ção 
de que o Pre si den te dis se a S. Exª que vi es se aqui
trans mi tir toda a ver da de. Gos ta ria de di zer ao Se na -
dor José Ro ber to Arru da, que tal vez nos es te ja ou vin -
do, que não foi para ofen dê-lo que ci tei o seu fi lho Fer -
nan do, que es ta va to can do um ins tru men to de so pro
no mo men to em que a Srª Re gi na Cé lia Pe res Bor ges 
che gou a sua re si dên cia. Ela ou viu a mú si ca e de po is
viu o ra paz com o ins tru men to. Ele es ta va no apar ta -
men to. Não era uma ban da, mas ele to can do. E,
quan do se ini ci ou o diá lo go com o Se na dor José Ro -
ber to Arru da, se gun do o de po i men to dela, ele não es -
ta va mais to can do o ins tru men to. O Se na dor José
Ro ber to Arru da re a giu à mi nha in da ga ção como se
eu o ti ves se ofen di do, por que ci tei seu fi lho. Trans mi ti
a S. Exª que, se, em qual quer mo men to, qual quer dos 
meus três fi lhos for tes te mu nha de algo im por tan te re -
fe ren te ao pai, é cla ro que ele po de rá ser con vi da do a
di zer a in te i ra ver da de so bre o que ocor reu. Eu fa ria
ques tão de que meu fi lho dis ses se a ver da de. Isso é
da ma i or se ri e da de, do pon to de vis ta da de fe sa do
Se na do e do in te res se pú bli co. Falo, com toda ami za -
de e se ri e da de, ao Se na dor José Ro ber to Arru da,
que tal vez nos es te ja ou vin do: se, de fato, hou ve o
epi só dio, se, de fato, o seu fi lho tes te mu nhou esse
epi só dio, diga a in te i ra ver da de! E, para que haja um
bom re la ci o na men to en tre pai e fi lho, diga a seu fi lho
tam bém para di zer exa ta men te a ver da de. Ja ma is
diga a seu fi lho para de i xar de di zer a ver da de, por -
que isso se ria di la ce ra dor para a re la ção en tre um pai
e um fi lho. Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, V.
Exª, que mu i tas ve zes de mons trou amor por seu fi lho, 
sabe o que pode acon te cer se um pai dis ser a um fi lho 
que ele não deve re ve lar o que re al men te acon te ceu.
Pelo amor que, cer ta men te, o Se na dor José Ro ber to
Arru da tem por seu fi lho mú si co  eu te nho três fi lhos,
dois dos qua is mú si cos , S. Exª me res pon deu di zen -
do que não co lo cas se a fa mí lia no meio. Não se tra ta
de co lo car a fa mí lia no meio; tra ta-se de um re la ci o -
na men to res pe i to so, em que o fi lho pode con tri bu ir
para aju dar a tra zer à me mó ria do pai um fato da ma i -
or re le vân cia. Acres cen to algo mais: pode ha ver en -
ga no, mas a in for ma ção até ago ra le van ta da é de que 
o Se na dor José Ro ber to Arru da saiu da men ci o na da
pos se por vol ta das 20 ho ras e 40 mi nu tos. S. Exª afir -
mou que, de lá, te ria ido para o res ta u ran te Pi an tel la.
Con ver sei com o jor na lis ta Ri car do No blat hoje de

ma nhã e per gun tei-lhe a que ho ras ele se en con trou,
no res ta u ran te Pi an tel la, com o Se na dor José Ro ber -
to Arru da. Ele se lem bra de que aque le foi um dia cal -
mo na re da ção do Cor re io Bra zi li en se, onde é edi -
tor-che fe, e de que che gou ao res ta u ran te por vol ta
das 22 ho ras e 30 mi nu tos. Entre sair 20 ho ras e 40
mi nu tos da pos se do Mi nis tro e che gar por vol ta de 22 
ho ras e 30 mi nu tos no Pi an tel la... V. Exª co nhe ce mu -
i to bem Bra sí lia e sabe que, com mais de uma hora de 
in ter va lo, é per fe i ta men te pos sí vel pas sar em casa e
re ce ber uma pes soa, como a Srª Re gi na Cé lia. Co -
me ti um pe que no en ga no on tem ao di zer que ela es -
ta va na 914 sul; o cor re to se ria di zer que ela es ta va
na SQS 214, onde ela mora.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – (Faz
soar a cam pa i nha)

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Estou 
con clu in do, Sr. Pre si den te. Isso é mu i to sé rio e gra ve.
Ele, en tão, ao di a lo gar pelo te le fo ne, dis se que ela po -
de ria ir à sua re si dên cia, na SQS 114, para onde ela,
efe ti va men te, foi. E mais: so li ci tei a ela, para me lhor
re gis tro e co nhe ci men to dos fa tos, que me au to ri zas -
se a pe dir à Te le bra sí lia o re gis tro dos te le fo ne mas
ha vi dos nos dias 27 e 28, por que, no te le fo ne que ela
es ta va usan do, ha ve rá o re gis tro. Ha ve rá, in clu si ve,
Se na dor Anto nio Car los, o re gis tro do te le fo ne ma do
dia 28, se este re al men te se efe ti vou. Aqui no Se na do, 
pela sis te má ti ca que exis te para não re gis trar as co i -
sas, tal vez não exis ta. O Se na dor José Ro ber to Arru -
da aca ba de en trar no ple ná rio, e eu es tou fa lan do
como se es ti ves se que ren do fa lar pe ran te S. Exª. São
im por tan tes es ses es cla re ci men tos, por que, nas de -
cla ra ções da Srª Re gi na Cé lia à jor na lis ta Da ni e la Pi -
nhe i ro, ela es ta be le ceu um rol de de ta lhes mu i to sig -
ni fi ca ti vo. Assim, con si de ro mu i to im por tan te a pre -
sen ça dela hoje no Con se lho de Éti ca. Espe ro até que 
o Se na dor José Ro ber to Arru da pos sa es tar pre sen te 
no Con se lho de Éti ca para ou vir o de po i men to da Srª
Re gi na Cé lia por que, se hou ve qual quer lap so de me -
mó ria, po de rão ser fe i tas cor re ções. Lem bro, po rém,
que o que mais pe sou quan do da de ci são so bre a
per da do man da to do Se na dor Luiz Este vão – nós
não tí nha mos até en tão to das as pro vas que vêm sur -
gin do acer ca do en ri que ci men to ilí ci to e do des vio de
re cur sos – foi o fato de S. Exª ter fal ta do com a ver da -
de pe ran te os seus pa res e pe ran te o povo bra si le i ro.
Faço uma re co men da ção ao Se na dor José Ro ber to
Arru da: é mu i to im por tan te fa lar a ver da de. Se por -
ven tu ra hou ve lap so de me mó ria, se hou ve in cor re -
ção, V. Exª co la bo ra rá mu i to se re cu pe rar a me mó ria
in te i ra e re co nhe cer a ver da de dos fa tos tais como
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eles ocor re ram. Até por que, Se na dor José Ro ber to
Arru da, al gu mas das co i sas que V. Exª men ci o nou re -
fe ren tes ao Sr. Ri car do No blat não são in te i ra men te
cor re tas, se gun do a me mó ria dele. Por esta ra zão, eu 
o con vi dei para es tar pre sen te ao de po i men to da Srª
Re gi na Cé lia: para que es ses de ta lhes pos sam ser
me lhor re me mo ra dos e es cla re ci dos. Assim, se V.
Exª pu der es tar pre sen te, tudo será me lhor des ven -
da do. Nos sa obri ga ção é des ven dar a ver da de por in -
te i ro. Mu i to obri ga do, Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Meu caro Se na dor Edu ar do Su plicy, é im por tan te a
pre sen ça do Se na dor José Ro ber to Arru da pois, ape -
sar de não ter pro cu ra ção para de fen dê-lo, iria fa zer
al gu mas ob ser va ções que con si de ro im por tan tes. 

A pri me i ra de las: on tem, em ne nhum mo men to,
ape sar da for te emo ção de que es ta va to ma do, vi o
Se na dor José Ro ber to Arru da ame a çar al guém, mu i -
to me nos di zer que iria ba ter em V. Exª. Não me cons -
ta essa de cla ra ção. Além dis so, nem na mi nha vi são
nem na mi nha pre sen ça, em dois anos como Vice-Lí -
der ao lado do Se na dor José Ro ber to Arru da, ja ma is
vi por par te dele qual quer ges to de vi o lên cia ou de
tru cu lên cia. 

A se gun da con si de ra ção: o Se na dor José Ro -
ber to Arru da, vol to a di zer, num ges to de des pren di -
men to pes so al e de gran de za po lí ti ca, afas ta-se pro -
vi so ri a men te da Li de ran ça do Go ver no exa ta men te
para não dar essa in ter pre ta ção que V. Exª está que -
ren do dar: a de que o Lí der do Go ver no es ta va in se ri -
do nes sa ques tão. Ao de i xar o seu pos to, o Se na dor
José Ro ber to Arru da de mons tra fir me men te que a Li -
de ran ça do Go ver no, que o pa pel de Lí der do Go ver -
no nada tem com essa ce le u ma que se cri ou e mu i to
me nos com a sua atu a ção nes sa ques tão.

Como o Se na dor está pre sen te, en cer ro o meu
pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te.

O Sr. José Ro ber to Arru da (Blo co/PSDB – DF) 
– Mas eu gos ta ria de lhe pe dir um apar te, se V. Exª
me per mi te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – V.
Exª foi ci ta do e, por tan to, pode fa lar como apar te an te
ou ora dor. De toda ma ne i ra, an tes de en cer rar, con ce -
do o apar te a V. Exª, Se na dor José Ro ber to Arru da.

O Sr. José Ro ber to Arru da (Blo co/PSDB – DF) 
– Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de pe dir des cul pas ao
Se na dor Edu ar do Su plicy por não ter con se gui do
ouvi-lo por in te i ro. Co me cei ou vin do-o no ga bi ne te,
vim pelo cor re dor, ouvi frag men tos da sua fala, e che -
go aqui já ao fi nal dela. So bre os con se lhos que V. Exª
me dá quan to a tra ta men to de fi lhos: dis pen so-os. So -

bre mé to dos, Se na dor Edu ar do Su plicy: te nho de fe i -
tos, mas não o da de se le gân cia. Um ou tro de fe i to que 
não te nho é o de não sa ber me dir con ten do res. Nun -
ca pra ti quei des for ço fí si co con tra nin guém. Se um
dia ti ves se que fazê-lo, não se ria con tra um ex-hal te -
ro fi lis ta, um bo xe a dor, um ho mem tão for te como V.
Exª, pois eu le va ria des van ta gens cla ras. Por tan to,
não es pe re isso de mim. Em ter ce i ro lu gar, meu caro
Se na dor Edu ar do Su plicy... 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Li que 
V. Ex.ª dis se que gos ta ria de dar um soco em mim. Fo -
ram os jor na lis tas que re gis tra ram. Então, fi quei pre o -
cu pa do...

O Sr. José Ro ber to Arru da (Blo co/PSDB – DF) 
– Se na dor Edu ar do Su plicy, esta Casa já co nhe ce os
seus mé to dos de apro ve i tar qual quer opor tu ni da de
que apa re ça, in de pen den te men te do ní vel de agres -
são que isso gere a um co le ga Se na dor, para usar a
mí dia para se pro je tar, mu i tas ve zes de for ma opor tu -
nis ta. Não sei se isso é uma es tra té gia po lí ti ca ou se é
um tra ço de ca rá ter. Mas não me cabe jul gá-lo. O que
me cabe di zer a V. Ex.ª, com bom hu mor, com se re ni -
da de, é que não es pe re de mim nun ca, pes so al men -
te, nada que não seja o aper to de mão – que nun ca
lhe ne guei – e o abra ço fra ter nal – in clu si ve nas ho ras
di fí ce is que V. Ex.ª vi veu. Nun ca es pe re de mim – nem 
V. Ex.ª nem ne nhum co le ga – um ges to que não nas -
ça da so li da ri e da de hu ma na. Nun ca es pe re isso de
mim, Se na dor Edu ar do Su plicy, nun ca, por que não é
da mi nha for ma ção. Não sou Ma ta raz zo. O meu pai
era um ho mem mu i to hu mil de, não tí nha mos di nhe i ro
nem fá bri cas. Ele me deu, po rém, uma co i sa im por -
tan te: edu ca ção, for ma ção hu ma na. Não es pe re de
mim nun ca um ges to de opor tu nis mo. Nun ca vou ten -
tar apa re cer em epi só di os ne ga ti vos da vida dos ou -
tros. Se na dor Edu ar do Su plicy, de i xe-me apro ve i tar o
en se jo para di zer-lhe uma co i sa: tudo o que eu ti nha
de fa lar so bre esse epi só dio eu já fa lei. Eu, efe ti va -
men te, saí do pré dio do TSE e fui di re to para o Pi an -
tel la. É mu i to di fí cil, um ano e meio de po is, sa ber o ho -
rá rio exa to em que che guei e o ho rá rio em que co me -
çou o jan tar. Mas por sor te – e V. Exª, tal vez por es tar
aten den do te le fo ne mas du ran te o meu dis cur so, não
pôde per ce ber esse de ta lhe -, um ad vo ga do de Bra sí -
lia, Dr. Antô nio Car los, des pe diu-se de mim na sa í da
do TSE, sa í mos pra ti ca men te jun tos – já no fi nal da
so le ni da de, foi bem no fim da so le ni da de – e, quan do
ele che gou ao Pi an tel la, ele já me en con trou com o
jor na lis ta Ri car do No blat. Foi às dez, às dez, dez e
quin ze, dez e vin te, às dez e qua ren ta? Não sei lhe
pre ci sar. O que im por ta – isso, com cer te za – é que fui 
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di re ta men te e que vá ri as pes so as que sa íam do TSE
e que tam bém se di ri gi ram àque le res ta u ran te – um
dos pou cos aber tos na que le dia na ci da de – tam bém
po dem tes te mu nhar o que es tou di zen do. Mas va mos 
ad mi tir.... V. Exª, on tem fa lan do ao te le fo ne ce lu -
lar....Lem bra-se da que la vez em que foi à Nova Ior -
que – mais ou me nos as sim, seu es ti lo – V. Exª, aten -
den do ao te le fo ne, achan do que ti nha des co ber to o
Bra sil, dis se: ”não, mas às nove da no i te...“ Ora, Se -
na dor Su plicy, eu es ti ve no TSE o tem po todo com o
Se na dor Piva, to ma mos al guns drin ques jun tos e fi ca -
mos lá. Ago ra, va mos ad mi tir, ape nas para que V. Exª 
não se per tur be no ra ci o cí nio, que na que le dia eu ti -
ves se ido para casa e ti ves se fi ca do lá: isso tam bém
não me tor na cul pa do de nada. Ago ra, on tem, por
mais se re ni da de que eu ti ves se, V. Exª re al men te
me xeu com um lado meu que me de sa gra dou. Eu
pre ten dia lhe di zer isso re ser va da men te, para não lhe 
ca u sar cons tran gi men to, mas já que V. Exª in sis te
nes sa pro vo ca ção es té ril – V. Exª não vai con se guir
me ti rar do sé rio –, digo-lhe que esse as sun to será
tra ta do da for ma pró pria, con ve ni en te, com pro fun di -
da de, den tro do ní vel que o Se na do exi ge, não do que 
V. Exª ten ta im por. O que eu nun ca fa ria, Se na dor Su -
plicy, é in vo car ques tões fa mi li a res para esse tipo de
co i sa. É cla ro que con ver sei com o meu fi lho hoje pela 
ma nhã. Ele dis se: ”pai, nun ca vi...“ E se ti ves se vis to,
qual a di fe ren ça? Pro cu rei tran qüi li zá-lo quan to às
brin ca de i ras que os co le gas fi ze ram pela Inter net na
tar de de on tem, as brin ca de i ras de co lé gio, di zen -
do-lhe: ”Meu fi lho, é o pre ço, seu pai faz vida pú bli ca.
A ques tão é essa, é a re a li da de...“ Ele me res pon deu:
”Não, pai, fi que tran qüi lo.“ Um me ni no novo ain da,
mas ele foi fir me – ca u sou-me mu i to or gu lho. Da mes -
ma for ma que acho que re a gi ri am os seus fi lhos, Se -
na dor Su plicy, se eu ti ves se o des pra zer – e não te -
nho – de, em um mo men to qual quer das nos sas po lê -
mi cas po lí ti cas, le van tar ques ti o na men tos – que a im -
pren sa até le van tou – so bre ra zões de acer tos ou de -
sa cer tos de sua vida pes so al. Eu lhe res pe i to o bas -
tan te para não fa zer com V. Exª o que V. Exª ten tou
fa zer co mi go. V. Exª tem o meu aper to de mão, o meu
apre ço, mas não tem mais o meu ou vi do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, que ro en cer rar a mi nha co mu ni ca ção
re gis tran do que es ta rei res pon den do in te ri na men te
pela Li de ran ça do Go ver no, es pe ran do que o Se na -
dor José Ro ber to Arru da re tor ne ra pi da men te à sua
ti tu la ri da de.

Mu i to obri ga do.

 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor Edu ar do Si que -
i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi no dia de hoje o
ho rá rio da Li de ran ça do Par ti do da Fren te Li be ral para 
ex pres sar mu i to mais uma po si ção des te Se na dor
que tem a hon ra de re pre sen tar o Esta do do To can -
tins nes ta Casa. Fi-lo para po der, na con di ção de
mem bro da Exe cu ti va do nos so Par ti do, de in te gran te
do nos so Co lé gio de Lí de res – hon ra que me per mi te
o gran de Lí der, Se na dor Hugo Na po leão -, tra zer aqui
um sen ti men to, como eu dis se, que é meu, mas que
te nho cer te za ser um sen ti men to pre do mi nan te na
ma i o ria do nos so Par ti do, seja qua is fo rem as suas
ins tân ci as, na sua gran de base es pa lha da pelo Bra sil, 
no seio de sua ban ca da na Câ ma ra Fe de ral, aqui, en -
tre os nos sos Pa res do Se na do Fe de ral, e, ain da, no
Di re tó rio Na ci o nal e na Exe cu ti va do nos so Par ti do. 

Re fi ro-me à si tu a ção que vi veu o nos so Par ti do
no Esta do do Rio de Ja ne i ro. Eu es ta va en tre aque les
que se ma ni fes tou fa vo ra vel men te à per ma nên cia do
gran de Pre fe i to Cé sar Maia no PFL, mas ace i tei a de -
ci são do meu Par ti do, na que la épo ca, que op tou pela
per ma nên cia de um ou tro gran de com pa nhe i ro, o
ex-Pre fe i to Luís Pa u lo Con de. 

Na que le ins tan te, Sr. Pre si den te, sen ti-me frus -
tra do por ter tido a opor tu ni da de de con vi ver com Cé -
sar Maia na con di ção de De pu ta do Fe de ral e re pre -
sen tan te do meu Esta do. Na que le ano de 1992 – re -
cor da va-me hoje, jun to com o Se na dor Pa u lo Har tung 
-, sa í mos nós três: eu, para cum prir a hon ro sa mis são
de ser Pre fe i to de Pal mas; o en tão De pu ta do Fe de ral
Pa u lo Har tung, para fa zer uma gran de ad mi nis tra ção
à fren te da Pre fe i tu ra de Vi tó ria; e o bri lhan te De pu ta -
do Cé sar Maia – na que la opor tu ni da de, mu i to mais
des ta ca do, por que é um ho mem que re ú ne duas co i -
sas di fí ce is: uma pro fun da ca pa ci da de téc ni ca, ali a da
a um ta len to ex tra or di ná rio no mun do da po lí ti ca –,
para vir a ser, sem dú vi da ne nhu ma, tal vez o me lhor
de to dos os Pre fe i tos da ci da de do Rio de Ja ne i ro. Na
con di ção de Pre fe i to da nos sa ca pi tal, Pal mas, pude
acom pa nhar toda a ad mi nis tra ção de Cé sar Maia,
que é um ho mem de ex tra or di ná rio va lor.

Mas o que faço des ta tri bu na, Sr. Pre si den te, é
um ape lo, como mem bro da Exe cu ti va Na ci o nal, ao
nos so que ri do com pa nhe i ro, o ex-Pre fe i to Luís Pa u lo
Con de, para que ele faça um ges to de gran de za e re -
con ci lie a sua tra je tó ria e a sua car re i ra jun to com a
vida pú bli ca de Cé sar Maia, por que as sim es ta rá tra -
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zen do uma gran de con tri bu i ção para o nos so Par ti do
da Fren te Li be ral.

É nes se PFL que eu me sin to bem, Sr. Pre si den -
te. Um PFL que tem um ex tra or di ná rio ta len to como o
do gran de Pre fe i to Antô nio Imbas sahy, de Sal va dor,
uma das ma i o res re ve la ções des te País, que vem
trans for man do uma gran de ca pi tal com a sua ad mi -
nis tra ção; um Par ti do que tem a ad mi nis tra ção da Go -
ver na do ra Ro se a na Sar ney; que, em ca pi ta is con si -
de ra das vi tri nes, como a ci da de de Cu ri ti ba, tem a fi -
gu ra do Pre fe i to Cás sio Ta ni gu chi. Tudo isso é mu i to
im por tan te para um par ti do. E que ro re lem brar, jun to
com a fi gu ra de Cé sar Maia, dois es pe ci a is va lo res
da que le Esta do, que são o De pu ta do Fe de ral Ro dri go 
Maia e o De pu ta do Edu ar do Paes, com quem tive a
opor tu ni da de de di vi dir a mi li tân cia po lí ti co-par ti dá ria. 
É daí que vem o meu sen ti men to de que mu i to vai ga -
nhar o PFL se efe ti va men te es ti ver de vol ta aos nos -
sos qua dros o gran de Pre fe i to Cé sar Maia.

Sr. Pre si den te, nes te ape lo que faço ao ex-pre -
fe i to Luís Pa u lo Con de, gos ta ria de di zer que ele tem
uma rara opor tu ni da de de dar uma de mons tra ção
não só à po pu la ção da ci da de do Rio de Ja ne i ro. Tão
for te e tão boa foi a ad mi nis tra ção do Pre fe i to Cé sar
Maia que deu a um dos va lo ro sos in te gran tes da sua
equi pe, exa ta men te ele, o ar qui te to re no ma do, co -
nhe ci do e con sa gra do, Luís Pa u lo Con de, a opor tu ni -
da de de vir a ser pre fe i to da que la ci da de.

To dos sa be mos que é co mum, que é nor mal,
que ocor rem de sen ten di men tos na mi li tân cia par ti dá -
ria, mas é essa mes ma mi li tân cia que ofe re ce, hoje, a
Luís Pa u lo Con de a opor tu ni da de de dar essa de -
mons tra ção de gran de za, de mos trar ao Par ti do da
Fren te Li be ral que ele de se ja o seu cres ci men to, que
quer o me lhor para o Par ti do, que quer o me lhor para
o Rio de Ja ne i ro. E nós sa be mos, Sr. Pre si den te, que
o Pre fe i to Cé sar Maia é de ex tra or di ná rio ta len to e va -
lor, de gran de ca pa ci da de ad mi nis tra ti va. Ele pre ci sa,
sim, ter um par ti do for te ao seu lado, com o qual se
iden ti fi que. 

Por tan to, que ro di zer que es tou en tre aque les
que apói am in te gral men te, que se sen tem or gu lho sos 
com a pos si bi li da de de ter o Pre fe i to Cé sar Maia de
vol ta ao nos so qua dro par ti dá rio. E que ro di zer mais:
se, por al gu ma ra zão, o seu re tor no não se con cre ti -
zar, que o Pre fe i to Cé sar Maia sa i ba que con ti nua
con tan do com seus com pa nhe i ros aqui do Se na do da 
Re pú bli ca e da Câ ma ra Fe de ral, que o ad mi ram e que 
o apói am. 

Te nho cer te za de que é viá vel, que está se di men -
ta da a base do re tor no de Cé sar Maia ao PFL, e que

isso tra rá uma gran de con tri bu i ção para o nos so Par ti -
do. Pre ci sa mos, sim, ou sar. Mu i tos es tra nha ram, aqui
no Dis tri to Fe de ral, quan do o PFL da qui to mou uma im -
por tan te e his tó ri ca de ci são, a de apo i ar o en tão Go ver -
na dor Cris to vam Bu ar que no se gun do tur no.

Sou do PFL que ousa, que se re no va, que de se -
ja o cres ci men to des se ex tra or di ná rio Par ti do, que
está plan ta do em ba ses só li das e que ofe re ce a este
País gran des ad mi nis tra ções. O Esta do de V. Exª,
como se vê, é um exem plo. A Go ver na do ra Ro se a na
Sar ney é uma re fe rên cia. Esta re mos to dos nós, na
pró xi ma se gun da-fe i ra, re u ni dos na bela ci da de de
São Luís, e es pe ro que, na que la data, já po den do co -
me mo rar o re in gres so às nos sas fi le i ras do gran de
Pre fe i to Cé sar Maia. 

Qual é o par ti do que não se or gu lha de ter en tre
seus qua dros essa li nha jo vem de gran des ad mi nis -
tra do res, como Antô nio Imbas sahy, Cás sio Ta ni gu chi, 
Ro se a na Sar ney e Cé sar Maia, que re tor na tra zen do
con si go o va lo ro so De pu ta do Ro dri go Maia, o De pu -
ta do Edu ar do Paes e gran des va lo res e re no va ções,
que per ten ce ram ao qua dros do Par ti do da Fren te Li -
be ral e que dele se des li ga ram em ra zão de uma de ci -
são do Par ti do. De ci são que con tou com o nos so apo -
io e com a nos sa so li da ri e da de, por que, afi nal de con -
tas, te mos que es tar com o Par ti do e per ma ne cer so li -
dá ri os quan do a ma i o ria de ci de por um ca mi nho. Mas, 
nes se caso es pe cí fi co, la men tei mu i to quan do nos
de i xou o Pre fe i to Cé sar Maia. Pen so que o Par ti do er -
rou, mas, ago ra, a con du ção se gu ra e sé ria do nos so
efi ci en te Pre si den te, Jor ge Bor nha u sen, den tro do
âm bi to das ar ti cu la ções pro mo vi das pela Pre si dên cia 
e pela di re ção par ti dá ria, está es ta be le cen do e pro ce -
den do a to dos os con ta tos e ar ti cu la ções para que se
efe ti ve o re gres so do Pre fe i to Cé sar Maia, da ci da de
do Rio de Ja ne i ro, ao Par ti do da Fren te Li be ral.

Qu e ro de i xar o nos so to tal apo io a essa ação da
di re ção par ti dá ria. Qu e ro mais, que ro di zer que con -
ver sei com a gran de ma i o ria dos nos sos Par la men ta -
res da ban ca da fe de ral e o es ta do é de eu fo ria, de oti -
mis mo. Há um sen ti men to de re go zi jo e de or gu lho
por ver que o Par ti do está pron to para re ce ber no va -
men te um for ta le ci men to, um in cen ti vo, que Cé sar
Maia cer ta men te tra rá com o seu re gres so ao Par ti do
da Fren te Li be ral. 

Espe ro, efe ti va men te, que esse pro ces so se
con clua já nes ta se gun da-fe i ra, na ci da de de São
Luís, onde es ta rão re u ni dos os Go ver na do res do nos -
so Par ti do e a nos sa Exe cu ti va. E que pos sa mos, na -
que la data, co me mo rar o epi só dio da vol ta de Cé sar
Maia ao Par ti do da Fren te Li be ral.
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Fi na li zan do o meu pro nun ci a men to, faço esse
ape lo ao ex-pre fe i to Luís Pa u lo Con de. Ele terá a
opor tu ni da de de fa zer um ges to de gran de za, que sig -
ni fi ca rá mu i to para o seu con ce i to den tro do nos so
Par ti do e que po de rá re cons tru ir sua ca mi nha da po lí -
ti ca no Rio de Ja ne i ro. Ele terá a opor tu ni da de de re -
co nhe cer e de de mons trar a sua gra ti dão por ter in -
gres sa do na vida pú bli ca por in ter mé dio das mãos de
Cé sar Maia.

Por tan to, Sr. Pre si den te, jun to aos com pa nhe i -
ros do Par ti do da Fren te Li be ral, de i xo meu sen ti men -
to, que é ma jo ri tá rio, de que nos so Par ti do está aber to 
e re cep ti vo à vol ta do Pre fe i to Cé sar Maia aos seus
qua dros.

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.

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, em pri -
me i ro lu gar, que ro fa zer uma ho me na gem sin ge la,
mas sin ce ra, ao Dia Na ci o nal do Índio, que se co me -
mo ra hoje. 

Des de o des co bri men to do Bra sil, as na ções in -
dí ge nas têm sido ví ti mas da ação ga nan ci o sa dos po -
de ro sos. Aque les que são os ver da de i ros do nos des -
ta ter ra so frem há 500 anos, des de que aqui de sem -
bar ca ram os es pa nhóis, os por tu gue ses, os fran ce -
ses, os ho lan de ses, en fim, os eu ro pe us que vi e ram
co lo ni zar a nos sa ter ra. Na que la épo ca, as na ções in -
dí ge nas co me ça ram a ser di zi ma das e hoje es tão
pra ti ca men te em ex tin ção. Por tan to, as nos sas ho me -
na gens aos nos sos ín di os, os ver da de i ros bra si le i ros.

Embo ra um pou co tar di a men te, pois não tive
opor tu ni da de de fa lar no dia 17 de abril, gos ta ria de
re fe rir-me ao quin to ani ver sá rio do mas sa cre de Eldo -
ra do dos Ca ra jás, uma ação ne fas ta, um as sas si na to
em mas sa de tra ba lha do res ru ra is pra ti ca dos pela
Po lí cia Mi li tar do Pará.

Há cin co anos, no dia 17 de abril de 1996, fo ram
bru tal men te as sas si na dos em Eldo ra do dos Ca ra jás,
no Pará, 19 tra ba lha do res ru ra is, no epi só dio que fi -
cou co nhe ci do como o ”mas sa cre de Eldo ra do dos
Ca ra jás“. 

Como é do co nhe ci men to de to dos, mas ape nas 
para re lem brar os mo ti vos – fú te is, por si nal – que le -
va ram à bar bá rie da que la cha ci na, no mês de abril
da que le ano, um gru po de 1500 sem-ter ra que se en -
con tra va acam pa do na Fa zen da Ma ca xe i ra, em Cu ri -

o nó po lis, saiu em ca mi nha da até a ca pi tal do Esta do,
Be lém, com o ob je ti vo de pres si o nar para que ter ras
fos sem de sa pro pri a das na re gião. E uma pa u sa da
ca mi nha da, os sem-ter ra mon ta ram acam pa men to
pró xi mo à ci da de de Eldo ra do dos Ca ra jás, re i vin di -
can do ao go ver no es ta du al trans por te para che gar
até Be lém. Como de mo ra ram para ser aten di dos, re -
sol ve ram mon tar um blo que io na ro do via, a fim de
pres si o nar as au to ri da des. Para for çar os tra ba lha do -
res a de i xa rem o lo cal, a Po lí cia Mi li tar, sob o co man -
do do co ro nel Má rio Pan to ja, sur pre en deu-os com um 
ba ta lhão de cer ca de 250 ho mens, ar ma dos com fu -
zis, es co pe tas e me tra lha do ras.

Sob bom bas de efe i to mo ral, os sem-ter ra re sol -
ve ram re a gir ati ran do pe dras. A po lí cia, en tão, par tiu
para a ofen si va, ati ran do para ma tar, numa ver da de i -
ra ope ra ção de guer ra. O re sul ta do teve re per cus são
in ter na ci o nal: 19 pes so as mor re ram e mais de 60 fi -
ca ram fe ri das.

Esse con fli to foi o apo geu de uma su ces são de
epi só di os que trans for ma ram o Pará, já em 1979, no
Esta do cam peão de vi o lên cia no cam po. A li de ran ça
em nú me ro de mor tes só foi ame a ça da em 1995,
quan do pis to le i ros da re gião e in te gran tes da Po lí cia
Mi li tar de Ron dô nia ma ta ram 12 pes so as na ci da de
de Co rum bi a ra.

Pas sa dos cin co anos, até hoje ne nhum dos po li -
ci a is mi li ta res en vol vi dos no mas sa cre está pre so. O
Go ver na dor Almir Ga bri el foi re e le i to e o co man dan te
do po li ci a men to, Co ro nel Pan to ja, con ti nua a exer cer
seu ”ofí cio“. Aliás, o co ro nel e seus sol da dos ain da
não pres ta ram con tas à jus ti ça. A pro me ti da ”apu ra -
ção ri go ro sa“ não pas sou de mera de ma go gia. Co -
brar a pu ni ção dos as sas si nos é de ver de toda a so ci -
e da de bra si le i ra.

Deve-se des ta car, tam bém, que o Bra sil é hoje o 
se gun do país do mun do de ma i or con cen tra ção da
pro pri e da de da ter ra, só per den do para o Pa ra guai.
Se gun do o Incra, 2% de pro pri e tá ri os ru ra is são do -
nos de mais de 50% das ter ras. Como sem pre te nho
afir ma do des ta Tri bu na, se o Go ver no Fe de ral qui ses -
se fa zer de fato a re for ma agrá ria, uti li zan do a lei
agrá ria em vi gor, de sa pro pri an do ape nas as gran des
pro pri e da des, po de ria de sa pro pri ar mais de 100 mi -
lhões de hec ta res, o que po de ria be ne fi ci ar mais de 8
mi lhões de fa mí li as, quan do o País tem mais de 4 mi -
lhões de fa mí li as que que rem ter ras.

O dia 17 de abril foi trans for ma do, pela Via Cam -
pe si na, or ga ni za ção mun di al de cam po ne ses, no Dia
Inter na ci o nal de Luta Cam po ne sa. Com isso, ocor re -
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ram vá ri as ma ni fes ta ções nas ca pi ta is bra si le i ras e
tam bém em pa í ses como Espa nha, Indo né sia, No ru -
e ga, Uru guai e Ca na dá. No Bra sil, fa zem par te da Via
Cam pe si na o MAB – Mo vi men to dos Atin gi dos por
Bar ra gens, o MPA – Mo vi men to dos Pe que nos Agri -
cul to res, o MMTR – Mo vi men to das Mu lhe res Tra ba -
lha do ras Ru ra is, e o MST.

No Rio de Ja ne i ro, o ato foi re a li za do nas es ca -
da ri as da Assem bléia Le gis la ti va; logo após, se guiu
para o Tri bu nal de Jus ti ça e, de po is, para o Incra. O
MST co brou res pos ta so bre uma pa u ta de re i vin di ca -
ções de i xa da em mar ço de 2000, du ran te a Jor na da
de Luta das Mu lhe res Sem Ter ra. Como tam bém fo -
ram ao Go ver na dor Ga ro ti nho exi gir o as sen ta men to
das fa mí li as acam pa das na Fa zen da da Pon te, em
Re sen de (Acam pa men to Ter ra Li vre); agi li za ção do
Pro je to de Assen ta men to Antô nio Fa ri as (Cam pos
dos Goy ta ca zes); cré di to para os as sen ta dos; es co -
las; pos tos de sa ú de; as sis tên cia téc ni ca; vis to ria de
no vas áre as para de sa pro pri a ção; ti tu la ção dos as -
sen ta men tos; re cu pe ra ção das la go as e tra ta men to
da água e re flo res ta men to.

O MST, além de pro tes tar con tra a im pu ni da de
dos res pon sá ve is pelo mas sa cre, exi gin do a pri são
para os as sas si nos do mas sa cre de Eldo ra do dos Ca -
ra jás, pre ten de tam bém:

– Exi gir a CPI da cor rup ção ur gen te –
os cam po ne ses vão lu tar pela CPI para apu -
rar de nún ci as de cor rup ção no Go ver no Fe -
de ral, como no caso da Su dam;

– Lu tar con tra as im por ta ções agrí co -
las;

– Re i vin di car uma po lí ti ca agrí co la que 
in cen ti ve a agri cul tu ra fa mi li ar;

– De nun ci ar o uso de trans gê ni cos –
aler tar a so ci e da de para os pe ri gos e o mo -
no pó lio. A Via Cam pe si na luta pelo di re i to
de pro du zir ali men tos sa u dá ve is, pre ser van -
do a vida dos se res hu ma nos e do meio am -
bi en te;

Lu tar con tra a Alca, e
Di zer não ao pa ga men to da dí vi da ex -

ter na.

Srªs e Srs. Se na do res, a his tó ria da luta pela
ter ra em nos so País tem sido es cri ta com san gue.
Não fo ram pou cos os que tom ba ram, até ago ra, pe -
los seus ide a is, sen do que um dos ca sos que me re -
cem des ta que é o da sin di ca lis ta Mar ga ri da Ma ria
Alves, tra ba lha do ra ru ral, ren de i ra, pre si den te do

Sin di ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is de Ala goa
Gran de, Pa ra í ba, que foi as sas si na da no dia 13 de
agos to de 1983 pe los ja gun ços Ama ro José do
Rego e Ama u ri José Rego, am bos fo ra gi dos da jus -
ti ça des de a data do cri me. 

O cri me foi en co men da do por la ti fun diá ri os da
re gião, sen do que o prin ci pal acu sa do é o Sr. José Bu -
ar que de Gus mão Neto, co nhe ci do como Zito Bu ar -
que. Di zem que o mo ti vo do as sas si na to es ta ria li ga -
do ao fato de a com pa nhe i ra Mar ga ri da Ma ria Alves
de fen der di re i tos do tra ba lha dor sem ter ra como o re -
gis tro em car te i ra, a jor na da de oito ho ras, o dé ci -
mo-ter ce i ro sa lá rio e fé ri as, en tre ou tros.

A his tó ria des se pro ces so cri mi nal nos ca u sa
es pan to, pois no pri me i ro júri o acu sa do Zito Bu ar que
foi ab sol vi do. Os ad vo ga dos da CUT re cor re ram da
sen ten ça. Po rém, o jul ga men to des se pro ces so foi
adi a do vá ri as ve zes nos úl ti mos anos. Pa re ce-me que 
está pre vis to um novo júri, na ci da de de João Pes soa,
nos dias 7 a 11 do pró xi mo mês, con for me fui in for ma -
do pe los ad vo ga dos da CUT.

Ve jam, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
esse caso vai com ple tar 18 anos e, até hoje, os as -
sas si nos não fo ram pre sos. Te mos ou tros exem plos,
como os mor tos de Eldo ra do dos Ca ra jás; os de Co -
rum bi a ra; os pre si den tes do Sin di ca to de Rio Ma ria
João Ca nu to e Expe di to Ri be i ro; o Pa dre Jo si mo e o
De pu ta do Pa u lo Fon te les. Se gun do de nún cia da Pas -
to ral da Ter ra, de 1985 a 1995 fo ram as sas si na das
922 pes so as no cam po, so man do-se mais de 820 re -
gis tros de ten ta ti vas de as sas si na to e 2.412 ame a ças
de mor te. Em ra zão des ses cri mes, ape nas 57 pes so -
as fo ram pro ces sa das e tão-so men te 12 con de na das.

Por tan to, a im pu ni da de tem ca mi nha do ao lado
da vi o lên cia, o que aca ba por sig ni fi car es tí mu lo a no -
vas ações cri mi no sas dos la ti fun diá ri os, que con tam
ain da com um Ju di ciá rio len to e omis so na apre ci a ção 
dos li tí gi os.

O mas sa cre de Eldo ra do dos Ca ra jás fez cin co
anos e to dos os acu sa dos con ti nu am im pu nes, sen do 
que uma das ca u sas da im pu ni da de é a sub mis são
de al guns ju í zes aos la ti fun diá ri os.

Em agos to de 1999, fo ram jul ga dos três ofi ci a is
da Po lí cia Mi li tar do Esta do do Pará. Aque le jul ga -
men to, qua li fi ca do pela im pren sa e de nun ci a do pe las
en ti da des de di re i tos hu ma nos como uma ”far sa“, foi
anu la do pelo Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Pará,
por que o ma gis tra do não agiu con for me a lei.
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To dos sa be mos que o Po der Ju di ciá rio é len to e
ine fi ci en te, es pe ci al men te quan do tra ta das ques tões
li ga das aos mais hu mil des.

Exis te uma Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, 
a nº 29/2000, tra mi tan do no Se na do, que pro põe a
trans fe rên cia do jul ga men to dos cri mes con tra os di -
re i tos hu ma nos para a Jus ti ça Fe de ral. Esses cri mes
(nes te caso, to dos os cri mes pra ti ca dos con tra os tra -
ba lha do res que par ti ci pam da luta pela re for ma agrá -
ria) se rão jul ga dos pelo juiz ou ju í za fe de ral, que, em
tese, e por que es ta rão lon ge da sede da fa zen da, po -
de rão jul gar com im par ci a li da de.

Por ou tro lado, esse pro je to é im por tan te pois
vai pas sar a res pon sa bi li da de para o Go ver no Fe de -
ral, e as pri me i ras in ves ti ga ções se rão re a li za das
pela Po lí cia Fe de ral, que, tam bém em tese, está mais
pre pa ra da e tam bém mais lon ge da sede da fa zen da.

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
29/2000 aguar da pa re cer do Exmº Sr. Se na dor Ber -
nar do Ca bral na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. Acre di to que haja em pe nho dos mem bros
des ta Casa para a apre ci a ção e apro va ção des sa
PEC, que trans fe re a com pe tên cia dos cri mes con tra
os di re i tos hu ma nos para a Jus ti ça Fe de ral, que po -
de rá de mons trar ma i or im par ci a li da de no tra ta men to
dos pro ces sos que en vol vem gra ves vi o la ções aos di -
re i tos hu ma nos.

Era o que eu ti nha a di zer.

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 Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te gos ta ria de 
fa zer um re gis tro de mu i to res pe i to e ad mi ra ção pelo
Dia do Índio, que lem bra mos hoje. 

No meu Esta do, es ta mos co me mo ran do a data
com uma se ma na in ti tu la da II Encon tro de Cul tu ras
Indí ge nas do Acre, du ran te a qual ti ve mos a fe liz
opor tu ni da de jun tar 17 et ni as, sen do 14 do Acre e 3
do sul do Ama zo nas. No en con tro, me mo rá vel, os po -
vos in dí ge nas, re u ni dos de ma ne i ra es pe ran ço sa, fir -
me, dig na e tri un fan te até, eu di ria, mar cha ram pe las
ruas da nos sa ci da de, Rio Bran co, lem bran do esse
mo men to his tó ri co que es tão atra ves san do no Acre,
no ex tre mo oes te do Bra sil, como um mo men to de
res ga te de sua cul tu ra, de seus di re i tos e de sua in clu -
são nos ní ve is de dig ni da de hu ma na que fo ram tão
es que ci dos ao lon go da His tó ria. 

Faço ques tão de re gis trar, nes te mo men to, uma
fra se do Pre si den te da Fun da ção Cul tu ral Eli as Man -
sour, jor na lis ta Anto nio Alves, de que a pre sen ça do
Go ver no do Esta do do Acre, do Go ver no Jor ge Vi a na, 
na que le en con tro, ti nha um sen ti do que ele tra duz da
se guin te ma ne i ra: ”Esta mos aqui para apren der com
os po vos in dí ge nas. Ao con trá rio do ho mem bran co,
os ín di os sa bem pre ser var sua cul tu ra. Não im por ta
se dez ou cem anos se pas sa ram, a cul tu ra in dí ge na
con ti nua a mes ma. Por isso, é im por tan te que este
en con tro te nha con ti nu i da de“. 

Essa ca pa ci da de de pre ser var seus ri tu a is, vi vi -
dos de ma ne i ra tão in ten sa e per ma nen te, tem tra zi do 
a ri que za da cul tu ra in dí ge na ao co nhe ci men to dos
bra si le i ros – la men ta vel men te, eles têm tido pou cas
opor tu ni da des de co nhe cer, res pe i tar e ser so li dá ri os
a ela –, vi san do a cons tru ção de um Bra sil mais am -
plo, mais ver da de i ro e res ti tu in do um di re i to sa gra do
que foi per di do por mu i tos po vos in dí ge nas. 

Faço este re gis tro como uma ho me na gem ao
Dia do Índio e a to das as et ni as do nos so País. 

Srª Pre si den te Mar lu ce Pin to, que as su me a
Pre si dên cia da ses são nes te mo men to e com isso
mu i to nos hon ra, tra go hoje tam bém uma ho me na -
gem ao CNPq. 

Cri a do em 1951, no Go ver no do Pre si den te Eu ri -
co Gas par Du tra, a par tir da Lei nE 1.310, o 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, é hoje uma re fe rên cia na ci o nal em ciên cia e tec -
no lo gia. Ao lon go de suas cin co dé ca das de exis tên cia,
o CNPq tem co la bo ra do para al çar o Bra sil à con di ção
de lí der na Amé ri ca La ti na, se gun do to dos os in di ca do -
res ci en tí fi cos, co lo can do-o en tre os prin ci pa is pa í ses
em pro du ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca.

Inspi ra do em or ga ni za ções aná lo gas de pa í ses
como os Esta dos Uni dos, Fran ça e Ca na dá, e se guin -
do re co men da ções apro va das pela Con fe rên cia dos
Pe ri tos Ci en tí fi cos da Amé ri ca La ti na, pa tro ci na da
pelo Unes co, em 1948, o CNPq teve pa pel fun da men -
tal no de sen vol vi men to da ener gia nu cle ar e na cons -
tru ção do pri me i ro ace le ra dor de par tí cu las no País,
na dé ca da de 50. 

A pri me i ra dé ca da de atu a ção do Con se lho foi
mar ca da pela cri a ção dos di ver sos ins ti tu tos res pon -
sá ve is pela exe cu ção de tra ba lhos de in ves ti ga ção ci -
en tí fi ca e tec no ló gi ca. Em 1952, fo ram cri a dos o Insti -
tu to de Ma te má ti ca Pura e Apli ca da, Impa, e o Insti tu -
to de Pes qui sas da Ama zô nia, Inpa, que in cor po rou,
em 1955, o Mu seu Pa ra en se Emi lio Go el di.
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O ano de 1954 ve ria nas cer o Insti tu to de Bi bli o -
gra fia e Do cu men ta ção, IBBD, que mais tar de da ria
lu gar ao Insti tu to Bra si le i ro de Infor ma ção em Ciên cia
e Tec no lo gia, Ibict. 

Em 1957, sur giu o Insti tu to de Pes qui sas Ro do -
viá ri as, IPR, trans fe ri do, em 1972, para a ju ris di ção do 
De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem,
DNER.

Em 1961 apa re ce ria o Gru po de Orga ni za ção
da Co mis são Na ci o nal de Ati vi da des Espa ci a is, Goc -
nae, o qual foi subs ti tu í do, em 1971, pelo Insti tu to Na -
ci o nal de Pes qui sas Espa ci a is, Inpe, tam bém su bor -
di na do ao CNPq e atu al men te vin cu la do ao Mi nis té rio 
da Ciên cia e Tec no lo gia.

Em 1964, a área de com pe tên cia da ins ti tu i ção
foi am pli a da em de cor rên cia da Lei nº 4.533, que al te -
rou a lei que lhe deu ori gem. A par tir daí, o CNPq pas -
sou a ser res pon sá vel pela for mu la ção da po lí ti ca ci -
en tí fi co-tec no ló gi ca na ci o nal, atu an do de ma ne i ra co -
or de na da com os mi nis té ri os e ou tros ór gãos do Go -
ver no para a re so lu ção de pro ble mas re la ti vos à ciên -
cia e suas apli ca ções.

Em 1974, o CNPq de i xa ria de ser au tar quia para 
trans for mar-se em fun da ção, vin cu la da à Se cre ta ria
de Pla ne ja men to da Pre si dên cia da Re pú bli ca (Se -
plan/PR), pas san do a ser cha ma do de 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.
Nes se pe río do, alar ga-se ain da mais o al can ce de
sua atu a ção e seu pa pel fun da men tal no in cen ti vo à
pes qui sa. 

Com a cri a ção, em 1985, do Mi nis té rio da Ciên -
cia e Tec no lo gia, o CNPq pas sa a ser vin cu la do a
esse ór gão e não mais à Se plan/PR, as su min do a
con di ção de um dos prin ci pa is sis te mas de pla ne ja -
men to es tra té gi co de ciên cia no Bra sil e, ain da, de ar -
ti cu la dor de ações de lon go pra zo, con so li dan do seu
pa pel como agên cia de apo io à po lí ti ca ci en tí fi ca e
tec no ló gi ca. 

Pre sen te nos prin ci pa is es tu dos da atu a li da de,
o CNPq ins ta lou, em de zem bro pas sa do, a Rede Na -
ci o nal de Ge no ma, cujo ob je ti vo é se qüen ci ar o DNA
da bac té ria Chro ma bac te ri um vi o la ce um, cu jos re -
sul ta dos se rão de gran de uti li da de na fa bri ca ção de
me di ca men tos para a do en ça de Cha gas e na pro du -
ção de um plás ti co to tal men te bi o de gra dá vel. 

Jun ta men te com o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec -
no lo gia, foi res pon sá vel, em 1991, pela in tro du ção, no 
Bra sil, da tec no lo gia da Inter net. 

Seu pro gra ma Shift, em par ce ria com o go ver no
ale mão, vem ge ran do re sul ta dos ad mi rá ve is no se tor

de pes qui sa, bem como no de sen vol vi men to eco nô -
mi co de re giões ala ga das da Ama zô nia cen tral. 

No que toca a seus pro gra mas de lon ga du ra -
ção, co nhe ci dos como Pelds, o CNPq é hoje um dos
gran des ex po en tes mun di a is. Os es tu dos da re ser va
eco ló gi ca do IBGE em Bra sí lia já são re fe rên cia in ter -
na ci o nal no que se re fe re ao cer ra do. 

Atu an do tam bém no se tor de as tro fí si ca, o
CNPq é o prin ci pal fi nan ci a dor, com par ti ci pa ção de
46% dos re cur sos, do te les có pio Soar, pri me i ro em
ter ra ca paz de ge rar ima gens mais ní ti das do que
aque las ge ra das pelo sa té li te ame ri ca no Hub ble.
Par ti ci pa ain da do fi nan ci a men to do Pro je to Gi mi ni,
que visa a ins ta lar dois te les có pi os de 8,1 m de diâ -
me tro, que de ve rão ope rar em Ma u na Kea, no Ha vaí,
e em Cer ro Pa chon, no Chi le. 

Além do in cen ti vo à pes qui sa por in ter mé dio de
bol sa e au xí lio, o CNPq tam bém se ar ti cu la por pro -
gra mas de cu nho ci en tí fi co ou tec no ló gi co, tais como:
pro gra mas de de sen vol vi men to de re cur sos hu ma nos 
e co nhe ci men to; pro gra mas de de sen vol vi men to de
in fra-es tru tu ra e com pe ti ti vi da de; pro gra mas de de -
sen vol vi men to em tec no lo gia da in for ma ção; pro gra -
mas de de sen vol vi men to em meio am bi en te e pro gra -
mas de de sen vol vi men to em in fra-es tru tu ra so ci al.

Ten do em vis ta que o de sen vol vi men to eco nô mi -
co está hoje in ti ma men te vin cu la do ao in ves ti men to em
pes qui sa, é fun da men tal que o Bra sil re do bre seus es -
for ços nes se cam po, for ta le cen do suas ins ti tu i ções ci -
en tí fi cas, a fim de po der in te grar-se à re vo lu ção ci en tí fi -
co-tec no ló gi ca ora em cur so no mun do, sob pena de fi -
car à mer cê dos gran des gru pos in ter na ci o na is, con de -
na do ao atra so e ao em po bre ci men to.

Atu al men te, a par ti ci pa ção do bi nô mio pes qui sa 
& de sen vol vi men to re pre sen ta ape nas 1,2% do PIB
na ci o nal. Não obs tan te o es cas so in cen ti vo, a ciên cia
bra si le i ra vem fa zen do gran des avan ços em áre as
fun da men ta is como sa ú de (cân cer, aids), as tro no mia
e ge no ma, ga nhan do pro je ção e con quis tan do es pa -
ços im por tan tes no meio ci en tí fi co in ter na ci o nal. Na
dé ca da pas sa da, o nú me ro de dou to res for ma dos
pas sou de 1.000 para 5.000 ao ano.

Ci en te de que sem pes qui sa não há de sen vol vi -
men to, o Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia, Ro nal do
Sar den berg, vem dan do mos tras do in te res se que há, 
no Go ver no bra si le i ro, em au men tar a ge ra ção de tec -
no lo gia na ci o nal, por meio do in cre men to dos re cur -
sos des ti na dos à pes qui sa. 

Re cen te men te, foi anun ci a da a cri a ção do Fun -
do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no -
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ló gi co, com pos to de fun dos se to ri a is, com o qual se
es pe ra do brar, no pra zo de dez anos, o in ves ti men to
em pes qui sa no Bra sil, ele van do-o ao mes mo pa ta -
mar de pa í ses de sen vol vi dos. Será a pri me i ra vez em
nos sa his tó ria que as uni ver si da des fe de ra is po de rão
es ta be le cer pro gra mas de lon go pra zo, ou seja, de 5
até 10 anos. Até en tão, os or ça men tos de ins ti tu i ções
como CNPq e Ca pes es ti ve ram sem pre su je i tos aos
cor tes im pos tos pe las os ci la ções e cri ses da eco no -
mia e dos acor dos com o FMI.

Mas não bas ta o in cen ti vo pú bli co. É pre ci so que 
as em pre sas, in clu in do as mul ti na ci o na is, des per tem
para a im por tân cia de se in ves tir nas pes qui sas lo ca -
is, es ta be le cen do par ce ri as com as uni ver si da des e
ór gãos es ta ta is do se tor.

Se gun do da dos pu bli ca dos pelo jor nal O Esta -
do de S. Pa u lo (18/03/2001), me nos de 15% das pes -
qui sas em ciên cia e tec no lo gia no Bra sil são fi nan ci a -
das pelo se tor pri va do, ao pas so que em pa í ses como 
a Co réia do Sul, essa re la ção é de 50%, e, nos Esta -
dos Uni dos, de mais de 80%.

Ou tro fa tor que im pe de o li vre de sen vol vi men to
da ciên cia em nos so país é a cen tra li za ção dos re cur -
sos e ver bas nas re giões mais ri cas e de sen vol vi das.
As pes qui sas con si de ra das de alto ga ba ri to ain da es -
tão res tri tas a ins ti tu i ções pa u lis tas. Qu a ren ta e cin co
por cen to das bol sas de dou to ra do e 35% das bol sas
de mes tra do são des ti na das ao Esta do de São Pa u lo. 

Tal si tu a ção deve-se, em par te, ao fato de al -
guns dos ma i o res ins ti tu tos ci en tí fi cos, tais como o
Inpe (Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Espa ci a is) e o
La bo ra tó rio Na ci o nal de Sín cro ton en con tra rem-se
nes se Esta do.

Esta dos como São Pa u lo, além de re ce be rem boa 
par ce la dos in cen ti vos es ta ta is, con tam ain da com a
atu a ção de ins ti tu i ções como a Fa pesp – Fun da ção de
Ampa ro à Pes qui sa do Esta do de São Pa u lo. 

O Mi nis tro Ro nal do Sar den berg as se gu rou exis -
tir, por par te do Go ver no, um es for ço no sen ti do de
sa nar tais de si gual da des. Para isso, pre ten de des ti -
nar 30% dos fun dos se to ri a is para as re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te e in du zir co o pe ra ções en tre 
es sas e as uni ver si da des pa u lis tas.

É fun da men tal ain da que os Esta dos se cons ci -
en ti zem da im por tân cia de des ti nar, efe ti va men te,
con for me de ter mi na a lei, 12,5% da ar re ca da ção do
ICMS para o se tor de ciên cia e tec no lo gia. So men te
com a par ce ria en tre se to res pú bli cos e pri va dos será
ver da de i ra men te pos sí vel co lo car o Bra sil no pa ta mar 

ci en tí fi co que suas di men sões con ti nen ta is exi gem,
pro por ci o nam e me re cem.

O CNPq e a enor me rede de ci en tis tas e fun ci o -
ná ri os, que, ao lon go des ses 50 anos, fi ze ram dele
um mar co e um re fe ren ci al na his tó ria da ciên cia e da
tec no lo gia de nos so País, me re cem todo o nos so res -
pe i to e ad mi ra ção.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço esta
sin ge la ho me na gem a uma das sa gra das ins ti tu i ções
do Bra sil por en ten der que sem ciên cia não ha ve rá fu -
tu ro.

Srª Pre si den te, so li ci to a in clu são, no meu pro -
nun ci a men to, dos tex tos que tra tam do en con tro de
to das as et ni as do Acre e do en con tro de mu lhe res lí -
de ran ças in dí ge nas da Ama zô nia, que en vio à Mesa. 

Mu i to obri ga do. 

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

Encon tro re ú ne to das as et ni as do Acre

16-4-2001 – Teve iní cio o II Encon tro de Cul tu ras Indí ge -
nas do Acre e Sul do Ama zo nas, even to re a li za do pelo go ver no
do Acre, em par ce ria com a Fu nai e a UNI. A exem plo do ano
pas sa do, o en con tro acon te ce no Espa ço Cul tu ral Ka xi na wa.

Se gun do um dos or ga ni za do res, o co or de na dor do De par -
ta men to de Pa tri mô nio His tó ri co e Cul tu ral do Esta do do Acre,
Mar cos Vi ni ci us Ne ves, esta é pri me i ra vez que to das as et ni as
acre a nas re ú nem-se num even to que tem por fi na li da de pro mo ver 
in ter câm bi os cul tu ra is en tre os po vos in dí ge nas. São 180 ín di os
re pre sen tan do 14 et ni as do Acre e três do Sul do Ama zo nas.

Uma ex ten sa pro gra ma ção mar cou o pri me i ro dia do en -
con tro. As 9h30m, as de le ga ções fi ze ram pe las ruas cen tra is de
Rio Bran co uma pas se a ta de no mi na da “Ca mi nha da da Re sis tên -
cia Indí ge na”. Em se gui da, as li de ran ças in dí ge nas abri ram ofi ci -
al men te o even to, sa u dan do as na ções par ti ci pan tes, au to ri da des 
e pú bli co pre sen tes. O go ver no do Acre foi re pre sen ta do pelo pre -
si den te da Fun da ção Eli as Man sour, Anto nio Alves Le i tão Neto.
Em seu pro nun ci a men to, Alves des ta cou a im por tân cia do en con -
tro: “Esta mos aqui para apren der com os po vos in dí ge nas. Ao
con trá rio do ho mem bran co, os ín di os sa bem pre ser var sua cul tu -
ra. Não im por ta se dez ou cem anos se pas sa ram, a cul tu ra in dí -
ge na con ti nua a mes ma. Por isso, é im por tan te que este en con tro 
te nha con ti nu i da de”.

Após a so le ni da de de aber tu ra, foi apre sen ta do o Esta tu to
do Índio (pro je to de lei). Na par te da tar de, hou ve o en con tro de
de le ga ções para apre sen ta ção da si tu a ção cul tu ral de cada povo
e, para en cer rar, o Gru po De Olho na Co i sa apre sen tou a peça
te a tral Ma tan ça de Ìndio.

O II Encon tro de Cul tu ras Indí ge nas do Acre e Sul do
Ama zo nas acon te ce de 16 a 20 de abril. Expo si ções de Ama zo -
nas acon te ce de 16 a 20 de abril. Expo si ções de ar te sa na to, fo to -
gra fi as, edu ca ção es co lar in dí ge na di fe ren ci a da e exi bi ção de ví -
de os es tão aber tos à vi si ta ção pú bli ca das 8h30 às 19h.
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I – Encon tro de Mu lhe res Li de ran ças
Indí ge nas da Ama zô nia

Este ano, a Orga ni za ção das Na ções Uni das/ONU es ta rá
re a li zan do em Dur ban, na Áfri ca do Sul, en tre 31 de agos to e 7
de se tem bro, a III Con fe rên cia Mun di al Con tra o Ra cis mo, Dis cri -
mi na ção Ra ci al, Xe no fo bia e For mas Co ne xas de Into le rân cia.

Re pre sen tan tes do mun do todo es ta rão dis cu tin do e de ci -
din do me di das prá ti cas e ações vol ta das para er ra di car o ra cis -
mo, in clu in do me di das de pre ven ção, edu ca ção e pro te ção con tra 
o pre con ce i to e a in to le rân cia.

No mun do e no Bra sil, vá ri os já fo ram os en con tros de pre -
pa ra ção para esta Con fe rên cia. Na Ama zô nia, o MAMA, atra vés
dos seus vá ri os fó runs de or ga ni za ção e dis cus são como: Gru po
de Mu lhe res Indí ge nas da UNI/Acre e Sul do Ama zo nas,
COIAB/AM, AMARN/AM, NUMUR/RR e ou tros – com o apo io do
Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher/CNDM, Fun da ção Cul -
tu ral Pal ma res (em ne go ci a ção), Fun do de De sen vol vi men to das
Na ções Uni das para a Mu lher/UNJFEM, Fun da ção He in rich
Böll/HBS (em ne go ci a ção) e o Go ver no do Esta do do Acre — es -
ta rá re a li zan do em Rio Bran co – Acre, den tro do II Encon tro de
Cul tu ras Indí ge nas do Acre e Sul do Ama zo nas, o I Encon tro de
Mu lhe res Li de ran ças Indí ge nas da Ama zô nia.

Este en con tro acon te ce rá du ran te a Se ma na da Cons ciên -
cia/Re sis tên cia Indí ge na, nos dias 17 e 18 de abril, e tem por ob -
je ti vo a in ser ção das mu lhe res in dí ge nas no pro ces so de dis cus -
são da III Con fe rên cia Mun di al Con tra o Ra cis mo.

Acre di ta mos que, tão im por tan te quan to ou mais que a III
Con fe rên cia Mun di al con tra o Ra cis mo, que acon te ce rá na Áfri ca
do Sul, é a Con fe rên cia Pes so al con tra o Ra cis mo, que acon te ce -
rá na ca be ça de cada ser ha bi tan te da Mãe Ter ra, quan do con se -
guir mos dis se mi nar as se men tes do amor, do res pe i to e da to le -
rân cia a/ao pró xi ma/o em todo o mun do.

Mo vi men to Arti cu la do de Mu lhe res da Ama zô nia – MAMA

Em mi nhas ve i as
Cor rem por tu gue ses,
Espa nhóis,
Ita li a nos,
Índi os, ne gros,
ca fu sos, ma me lu cos...
Qu an do dis cri mi no al guém,
Estou ne gan do o a mim mes mo.
Ivan Sant ta na

PS:Ma i o res in for ma ções na Se cre ta ria Exe cu ti va do MAMA —
Tel/Fax: (68) 223-6418
E-mail: mama@mdnet.com.br 
Home-page: www.mama.org.br

Mu lhe res Indí ge nas: Pre sen te!!

Na aber tu ra do II Encon tro de Cul tu ras Indí ge nas do Acre
e Sul do Ama zo nas, fo ram as mu lhe res que ini ci a ram o even to,
dan do as boas vin das a to dos os pa ren tes e pa ren tas, e fa lan do
da sa tis fa ção de par ti ci pa rem tan to do II Encon tro de Cul tu ras
Indí ge nas, quan to do I Encon tro de Mu lhe res Li de ran ças Indí ge -
nas da Ama zô nia.

Em seus pró pri os idi o mas, co lo ca ram a im por tân cia do en -
con tro, que pos si bi li ta a tro ca de ex pe riên ci as en tre to das as et ni -
as do es ta do, pela pri me i ra vez re u ni das de fato, e mais três et ni -
as do Sul do Ama zo nas.

Além dis so, res sal ta ram o es pa ço que está sen do dado às
mu lhe res in dí ge nas den tro do en con tro, para que se jam ou vi das
e con si de ra das suas con tri bu i ções que tam bém re ve lam a cul tu ra 
de seus po vos.

Com pro van do a con quis ta de es pa ço da mu lher in dí ge na,
as prin ci pa is li de ran ças da re gião ama zô ni ca es ta rão re u ni das
nos pró xi mos dias 17 e 18, no I Encon tro de Mu lhe res Li de ran ças 
Indí ge nas da Ama zô nia, que acon te ce rá na UFAC-Cen tro (Co lé -
gio de Apli ca ção) e tem como prin ci pa is ob je ti vos: a in ser ção das
mu lhe res in dí ge nas bra si le i ras no pro ces so da III Con fe rên cia
Mun di al con tra o Ra cis mo, Dis cri mi na ção Ra ci al, Xe no fo bia e
For mas Co ne xas de Into le rân cia; a es co lha de re pre sen tan tes
das li de ran ças in dí ge nas bra si le i ras para as Con fe rên ci as Na ci o -
nal e Mun di al con tra o Ra cis mo; e a ela bo ra ção de do cu men to
com as pro pos tas e re i vin di ca ções das li de ran ças in dí ge nas, para 
que es tas cons tem no do cu men to ofi ci al bra si le i ro, vi san do a mo -
di fi ca ção das idéi as e pre con ce i tos cri a dos his to ri ca men te pela
so ci e da de so bre os po vos in dí ge nas.

Pa ra le la a par ti ci pa ção do I Encon tro de Mu lhe res Li de ran -
ças Indí ge nas da Ama zô nia, as mu lhe res in dí ge nas tam bém es -
ta rão abri lhan tan do o II Encon tro de Cul tu ras Indí ge nas do Acre e 
Sul do Ama zo nas com suas dan ças, ar te sa na tos, con tos e mi tos.

Co mis são de Di vul ga ção e Mí dia do
I Encon tro de Mu lhe res Li de ran ças Indí ge nas da Ama zô nia

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, o 
Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pela Sra. Mar lu ce Pin to, Su plen te de Se cre -
tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é na tu ral, para
to dos os po lí ti cos de fora, o con ví vio no dia-a-dia com
essa Bra sí lia, a Ca pi tal de to dos os bra si le i ros. Vi ve -
mos os pro ble mas que a ci da de vive. Sen ti mos na
pele o que sen tem os bra si li en ses. Tam bém mo ra mos 
aqui e ve mos a for ma como o Go ver no lo cal tra ba lha
para re sol vê-los.

O que vou di zer te nho cer te za de que é com par -
ti lha do por to dos os que tra ba lham ou mo ram em Bra -
sí lia. A ci da de está to ma da de obras. Por onde pas so,
vejo a ação do Go ver no do Dis tri to Fe de ral de ago ra.
Vejo a atu al ad mi nis tra ção agin do, atu an do em vá ri as
áre as, re sol ven do ques tões an ti gas.

Pro cu rei sa ber com de ta lhes o que está sen do
fe i to atu al men te na Ca pi tal do País – até mes mo
como re fe rên cia para atu a ção dos go ver nan tes vi zi -
nhos – e ve jam, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, o que está acon te cen do hoje na Ca pi tal da Re pú -
bli ca. O Dis tri to Fe de ral está atra in do em pre sas e cri -
an do em pre gos, uma ne ces si da de im pe ri o sa, por que
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a ca pa ci da de do po der pú bli co de ab sor ver a
mão-de-obra tra ba lha do ra lo cal já se es go tou há tem -
pos.

Com uma po pu la ção de de sem pre ga dos da or -
dem de 210 mil pes so as – he ran ça que re ce beu –, o
atu al Go ver no de Bra sí lia con se guiu ge rar 56 mil no -
vos pos tos de tra ba lho em 2000. E ca mi nha para cri ar
mais de 60 mil em 2001.

Nes te mo men to, Srªs e Srs. Se na do res, cabe
aqui uma res sal va: ao con trá rio do que ocor re em Go -
iás, meu Esta do, onde o Go ver no pro me teu cri ar 400
mil em pre gos em qua tro anos e, ob vi a men te, não
está con se guin do cum prir o com pro mis so as su mi do
em pa lan que, no Dis tri to Fe de ral as co i sas são fe i tas
com os pés no chão. Incen ti vos fis ca is, in dus tri a li za -
ção, no vos pos tos de tra ba lho e, so men te de po is, a
di vul ga ção de nú me ros re a is e con sis ten tes.

Bra sí lia está to ma da de obras por toda a par te.
Elas são im por tan tes? Cla ro que sim. Quem vive aqui
sabe dis so. São obras ne ces sá ri as para acom pa nhar
o cres ci men to de mo grá fi co da Ca pi tal. Esta ci da de foi 
pla ne ja da para ter 500 mil ha bi tan tes no ano 2000. Vi -
rou o sé cu lo com 2 mi lhões.

Ago ra, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ve jam a quan ti da de de obras. A cons tru ção de vi a du -
tos em vá ri os pon tos do Dis tri to Fe de ral é uma re a li -
da de in ques ti o ná vel, prin ci pal men te na che ga da à
Ca pi tal das prin ci pa is ro do vi as. Além dis so, esse Go -
ver no está fa zen do a tão es pe ra da ter ce i ra pon te, que 
é uma gran de as pi ra ção da Zona Sul da ci da de. 

O trân si to – que já é um pro ble ma sé rio em Bra -
sí lia – vem sen do me lho ra do, com a aber tu ra de no -
vas vias e a cons tru ção da ter ce i ra fa i xa nas pis tas
das en tra das das ci da des-sa té li tes. E com o me trô,
que en trou em ope ra ção e de ve rá ser vir a 80 mil pes -
so as por dia – cada com po si ção subs ti tu in do mais de
trin ta ôni bus nas ruas – o trân si to deve me lho rar ain da 
mais.

Os avan ços não pa ram por aí: os ma i o res be ne -
fi ci a dos com es sas mo di fi ca ções no trân si to são exa -
ta men te os tra ba lha do res, os as sa la ri a dos que não
dis põem de ve í cu lo pró prio e sem pre so nha ram com
o me trô ou com qual quer ou tra al ter na ti va, rá pi da e
se gu ra, que fa ci li te o des lo ca men to até o seu lo cal de
tra ba lho. Isso tem uma de fi ni ção, Srªs e Srs. Se na do -
res: qua li da de de vida. E a cons tru ção do me trô ini ci -
ou-se no pri me i ro man da to de Ro riz como Go ver na -
dor.

A pos si bi li da de de ra ci o na men to de água, que
ame a ça va o fu tu ro do Dis tri to Fe de ral, foi su pe ra da.

Em con jun to com o Esta do de Go iás e o Go ver no Fe -
de ral, este Go ver no já co me çou obras da re pre sa de
Co rum bá IV, oito ve zes ma i or do que o Lago Pa ra -
noá. Essa nova re pre sa vai ga ran tir ener gia para as
in dús tri as que es tão che gan do ao Dis tri to Fe de ral e
ain da as se gu rar água para os pró xi mos cem anos. 

Os an ti gos as sen ta men tos – que se tor na ram ci -
da des – es tão re ce ben do sa ne a men to bá si co e as fal -
to, com fi nan ci a men to do BID – Ban co Inte ra me ri ca no 
de De sen vol vi men to.

A Ca pi tal da Espe ran ça está-se tor nan do, tam -
bém, a Ca pi tal da So li da ri e da de, a exem plo do que
ocor reu em Go iás du ran te o Go ver no de Ma gui to Vi le -
la. No ven ta e seis mil fa mí li as do Dis tri to Fe de ral re ce -
bem todo mês uma ces ta com 28 qui los de ali men tos.
E 85 mil cri an ças ga nham um li tro de le i te e dois pães
vi ta mi na dos to dos os dias, in clu in do do min gos e fe ri a -
dos. Esses pro gra mas so ci a is fo ram apla u di dos pe los 
go i a nos en tre 1995 e 1998 e hoje em dia re ce bem o
mes mo re co nhe ci men to por par te do povo de Bra sí -
lia, prin ci pal men te dos mais hu mil des e ne ces si ta dos.

O Uni cef – ór gão da ONU para a in fân cia e a
ado les cên cia – con si de rou o Dis tri to Fe de ral como a
me lhor uni da de da Fe de ra ção para uma cri an ça nas -
cer e cres cer. Isso, pela pres ta ção de ser vi ços pú bli -
cos na edu ca ção e na sa ú de.

Por tudo isso, Srª Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na -
do res, não pos so de i xar de re gis trar essa ver da de i ra
ma ra to na ad mi nis tra ti va que vem ge ran do mais pro -
gres so para a Ca pi tal do meu País, jus ta men te por -
que a pro xi mi da de en tre o Dis tri to Fe de ral e o Esta do
de Go iás es ta be le ce uma ine vi tá vel com pa ra ção en -
tre as ações e os be ne fí ci os pro por ci o na dos.

Infe liz men te, sou obri ga do a con vi ver toda se -
ma na com duas si tu a ções dis tin tas: um can te i ro de
obras em Bra sí lia e um va zio ad mi nis tra ti vo em Go iás. 
Inde pen den te men te de ques tões par ti dá ri as, devo
con fes sar que ta ma nha dis pa ri da de ca u sa-me tris te -
za, exa ta men te por que gos ta ria de ver o meu Esta do
man ten do o mes mo pa ta mar de de sen vol vi men to ob -
ti do ao lon go dos de zes se is anos de ad mi nis tra ções
do PMDB, mu i to su pe ri or à mé dia na ci o nal.

Di an te de tudo o que foi ex pos to, não pos so
pres cin dir – cla ro – de pres tar mi nha ho me na gem a
esse go i a no de fi bra e de têm pe ra, a esse ho mem que 
go ver na o Dis tri to Fe de ral pela ter ce i ra vez, mas que
pa re ce, pelo seu en tu si as mo, ter co me ça do on tem a
sua tra je tó ria po lí ti ca.

Srª Se na do ra, que tam bém per ten ce ao meu
Par ti do, o PMDB, nós nos or gu lha mos de ter um Go -
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ver na dor que mos tra para todo o País a efi ciên cia ad -
mi nis tra ti va de um dos nos sos par ti dá ri os, um dos ho -
mens pú bli cos mais re co nhe ci dos pela po pu la ção do
Dis tri to Fe de ral.

Des sa for ma, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, pres to todo o meu res pe i to e mi nha ad mi ra ção
ao atu al Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral, o que ri do Sr.
Jo a quim Ro riz.

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

A Sra. Mar lu ce Pin to, Su plen te de Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin 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, hoje, 19 de
abril, co me mo ra-se o Dia do Exér ci to Bra si le i ro e o
Dia do Índio. Não sei se por co in ci dên cia, tam bém é o
dia, no ca len dá rio cris tão, con sa gra do a San to Expe -
di to, o san to dos afli tos e de ses pe ra dos, a quem os
ca tó li cos en tre gam as ca u sas ur gen tes de di fí cil so lu -
ção.

Por tan to, hoje não é ape nas um dia de exal ta -
ção do pa pel his tó ri co de nos sos ín di os no pro ces so
de cons tru ção de nos sa so ci e da de. Além das ho me -
na gens, a data tam bém ser ve para uma pro fun da re -
fle xão so bre uma mais ade qua da e jus ta po lí ti ca que
per mi ta aos sil ví co las a ga ran tia do ple no exer cí cio da 
ci da da nia, do res pe i to ao seu ha bi tat, seus va lo res
mo ra is, seus cos tu mes e sua cul tu ra. 

Um Esta do, para ser ver da de i ra men te de mo crá -
ti co, pre ci sa ne ces sa ri a men te res pe i tar as di ver si da -
des cul tu ra is e ét ni cas que sob ele se abri gam.

Vol to no tem po, Sr. Pre si den te, e lem bran ças do
pas sa do me fa zem re fle tir so bre os des cen den tes da -
que les que, em 1500, pa ci fi ca men te re ce be ram Ca -
bral na Ilha de Vera Cruz. Dos seis mi lhões de ou tro ra, 
es pa lha dos por to dos os qua dran tes da Ter ra de San -
ta Cruz, pou co mais de tre zen tos mil po vo am hoje
este País cha ma do Bra sil.

Fo ram ne ces sá ri os qua tro cen tos e dez anos
para que a cons ciên cia na ci o nal – tal vez não su por -
tan do o peso da in jus ti ça con tra eles pra ti ca da – ins ti -
tu ís se, em 1910, o pri me i ro ór gão vol ta do a sua as sis -
tên cia: o SPI – Ser vi ço de Pro te ção ao Índio, ór gão,
aliás, ins pi ra do pelo Ma re chal Cân di do Ma ri a no Ron -
don e cu jos prin cí pi os eram ”a de fe sa dos in dí ge nas

con tra o ex ter mí nio e a opres são, dan do-lhes me i os
para a ado ção das ar tes e in dús tri as da so ci e da de
bra si le i ra, po rém sem a res pon sa bi li da de de ca te que -
se“, isto é, res pe i tan do-se sua cul tu ra e seus cos tu -
mes.

E ao de cli nar o nome do Ma re chal Cân di do
Ron don, não de i xo pas sar a opor tu ni da de sem exal -
tar o Exér ci to bra si le i ro, cujo dia de hoje tam bém é a
ele de di ca do. Faço mi nhas as pa la vras de to dos
quan to aqui te ce ram me re ci dos elo gi os ao nos so
Exér ci to. Com ple men to-as, to da via, com o meu tes te -
mu nho do tra ba lho des sa ins ti tu i ção na Re gião Nor te.

Digo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com 
con vic ção e por de per to co nhe cer que, se não fos se
a pre sen ça des sa la bo ri o sa for ça lá nos rin cões qua -
se es que ci dos da Ama zô nia bra si le i ra, há mu i to o
caos lá es ta ria ins ta la do.

A pre sen ça pon tu al e as sí dua dos pe lo tões de
fron te i ra, dis se mi na dos ao lon go das ca lhas dos rios
Ne gro e So li mões e das li nhas de li mi te en tre nos so
País e vi zi nhos mais pró xi mos, é o que ga ran te nos sa
so be ra nia e mar ca nos sa pre sen ça na inós pi ta sel va
ama zô ni ca.

Com a lu ci dez de quem na Ama zô nia vive, afir -
mo que só não ocor reu ain da a pa ra li sa ção do Pro -
gra ma Ca lha Nor te  en tre ou tros tra ba lhos de sig ni fi -
cân cia ím par de nos so Exér ci to na re gião , gra ças ao
tra ba lho la bo ri o so da que les bra si le i ros far da dos que
lá per ma ne cem, mo vi dos pela fé nos di ta mes de sua
luta e cren ça na gran de za do Bra sil.

Nos sas co mu ni da des – ín di as e não ín di as –,
nos dias de hoje, têm cons ciên cia do quan to de vem
ao Exér ci to bra si le i ro e aos bra vos ho mens que o
com põem.

A ver da de, Sr. Pre si den te, é que as co mu ni da -
des in dí ge nas fo ram e ain da são ob je to de inú me ras
vi o lên ci as, a pon to de seu con tin gen te po pu la ci o nal
fi car re du zi do a pou co mais que 0,2% da po pu la ção
bra si le i ra nos dias atu a is. Ao todo, são 210 et ni as que
se co mu ni cam por meio de 170 idi o mas iden ti fi ca dos.

Um ro sá rio de ati tu des ne ga ti vas, so ma das a in -
te res ses es cu sos, im pu ni da de, omis são de au to ri da -
des e a con vi vên cia com gru pos mar gi na is da po pu la -
ção bran ca, per mi ti ram, in fe liz men te, que che gás se -
mos a esse pro ces so de des tru i ção do ha bi tat e à de -
ge ne ra ção dos cos tu mes de nos sos sil ví co las. 

Em sín te se, a ques tão in dí ge na em nos so País
con ti nua se ri ís si ma e não pode, num jar gão po pu lar,
con ti nu ar sen do ‘em pur ra da com a bar ri ga“, eter na -
men te su bor di na da a dis cus sões es té re is e emo ci o na is. 
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Como não pode tam bém a Fu nai, ór gão má xi mo para
as ques tões in dí ge nas nes te País, re su mir suas atri bu i -
ções numa in sa na po lí ti ca vol ta da qua se que ex clu si va -
men te para a de mar ca ção de áre as in dí ge nas.

Re al men te não sei se a Fu nai, nos dias atu a is,
cum pre suas re a is atri bu i ções con cer nen tes às ca u -
sas mais jus tas dos po vos in dí ge nas. O que vejo
acon te cen do são re u niões tri mes tra is de ava li a ção
em ga bi ne tes ata pe ta dos de Bra sí lia, en quan to nos -
sos ín di os per ma ne cem a cen te nas de qui lô me tros
de dis tân cia, re le ga dos ao aban do no e ca ren tes de
qua se tudo. 

Se algo de po dre um dia co briu o re i no da Di na -
mar ca, re sí duo da co i sa, pa re ce, se aba teu so bre a
Fu nai.

Não en ten do, re al men te, essa fu ri o sa ação da
Fu nai. Com seu de ter mi nis mo in sa no em de mar car
áre as e mais áre as, sem cri té ri os mí ni mos jus ti fi cá ve -
is ou res pe i to aos ci da dãos, se jam ín di os ou não. Não
en ten do, mas faço idéia.

Hoje, 19 de abril, já são 563 as re ser vas in dí ge -
nas ofi ci al men te de mar ca das em solo pá trio. So mam
apro xi ma da men te 98 mi lhões de hec ta res e equi va -
lem a 11,34% do Ter ri tó rio Na ci o nal. Além des sas, 34
es tão em pro ces so de de mar ca ção e ou tras 62 em
es tu do para fu tu ra de mar ca ção.

O mais gra ve, Sr. Pre si den te, é que das 34 em
an da men to, 17 são sob a cus tó dia, para não di zer in -
ge rên cia, do PPTAL, o Pro je to Inte gra do de Pro te ção
às Po pu la ções e Ter ras Indí ge nas da Ama zô nia Le -
gal, ór gão fi nan ci a do pe los 7 gran des, o co nhe ci do
G-7. Esse fato é no mí ni mo es tra nho.

Ape nas três Esta dos: o Ama zo nas, o Pará e Ro -
ra i ma, abri gam mais de 50% do to tal de sil ví co las
exis ten tes no País. O Ama zo nas, com 89 mil ín di os; o
Pará, com 45 mil e Ro ra i ma, com 37 mil.

Em ex ten são de ter ras des ti na das aos ín di os,
ape nas es ses três Esta dos con tri bu em com mais de
70 mi lhões de hec ta res, ou seja, com qua se 70% do
to tal de hec ta res des ti na dos aos ín di os em todo o Ter -
ri tó rio Na ci o nal. O Ama zo nas con tri bui com apro xi ma -
dos 35 mi lhões de hec ta res; o Pará com mais de 22
mi lhões e Ro ra i ma com 13 mi lhões.

No Esta do do Ama zo nas, na re gião co nhe ci da
como Ca be ça do Ca chor ro, fo ram de mar ca das 10 mi -
lhões e 600 mil hec ta res em área con tí nua para abri -
gar me nos do que 30 mil pes so as. A área é su pe ri or à
de Cuba.

No caso es pe cí fi co de Ro ra i ma, as ter ras in dí -
ge nas ocu pam mais de 60% de todo o Esta do. 

Em per cen tu a is: 12% do Acre; 23% do Ama zo -
nas; 10% do Ama pá; 21% do Pará; 20% de Ron dô nia;
7% do To can tins e qua se 60% de Ro ra i ma são re ser -
vas in dí ge nas. 

Per ce bem V. Exªs que o Nor te do País, a Ama -
zô nia bra si le i ra, o ”pul mão da Ter ra“, como di zem lá
fora, está se tor nan do uma imen sa área de re ser va in -
dí ge na. 

Nos sas fron te i ras, a par tir de Ro ra i ma, se guin -
do em di re ção ao oes te, pas san do pelo Ama zo nas,
toda a fron te i ra Acre/Peru, até o li mi te sul de Ron dô -
nia, es tão to tal men te blo que a das, seja por re ser vas
in dí ge nas, seja por re ser vas flo res ta is in to cá ve is.
Com o agra van te de que a ma i o ria dos rios – fon tes
de águas po tá ve is que re pre sen tam um quin to de
toda a água doce do Pla ne ta – es tão en cra va dos den -
tro des sas re ser vas, como são os ca sos de to das as
nas cen tes do Ca lha Nor te, os aflu en tes e for ma do res
dos rios Ja va ri, Pu rus, Ma de i ra, Ta pa jós e Xin gu, etc. 

A pró pria Fu nai re co nhe ce que a soma das áre -
as in dí ge nas em solo bra si le i ro su pe ram às da Ale -
ma nha, Bél gi ca, Espa nha, Fran ça, Ho lan da e Por tu -
gal, to dos re u ni dos. 

A vo ra ci da de da Fu nai em de mar car ter ras in dí -
ge nas, pelo an dar des sa car ru a gem, não tem li mi tes
de fron te i ras e nem no tem po. Vale a pena lem brar
aqui que por duas ve zes, por cláu su las cons ti tu ci o na -
is nas Car tas de 1967 e 1988, fo ram es ta be le ci dos
pra zos para con clu são dos tra ba lhos de de mar ca ção
de ter ras in dí ge nas exis ten tes no País. O úl ti mo pra zo 
es ta be le ci do na Cons ti tu i ção de 1988 ex pi rou em ou -
tu bro de 1993, sem que a Fu nai con clu ís se os seus
tra ba lhos. Mas os tra ba lhos con ti nu am. Até quan do?
Que for ças ocul tas se rão es sas que su pe ram pra zos
até mes mo da Car ta Mag na Na ci o nal?

Esses fa tos, meus no bres Co le gas, é que nos
fa zem re pu di ar a ma nu ten ção des sa atu al, con fu sa e
in sen sa ta po lí ti ca in di ge nis ta vol ta da qua se que ex -
clu si va men te para a de mar ca ção de re ser vas. Os ob -
je ti vos não são cla ros, ge ram apre en são, to lhem nos -
sa in te gri da de ter ri to ri al e põem em ris co nos sa so be -
ra nia. Afi nal, 12% de nos so ter ri tó rio, onde re pou sam
ri que zas in cal cu lá ve is – de fa u na, flo ra, mi né ri os e
água doce –, a nós pró pri os es ta mos tor nan do ina -
ces sí ve is. Enquan to isso, o mun do in te i ro – não é no -
vi da de ne nhu ma – faz as mais es drú xu las, ar ro gan tes 
e fir mes de cla ra ções so bre a nos sa li mi ta da e res tri ta
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so be ra nia so bre a Ama zô nia, o que con si de ram um
”pa tri mô nio da hu ma ni da de“.

Qu e rem, a bem da ver da de, nos ”ta par o sol
com a pe ne i ra“...

Pre ci sa mos en xer gar que o mun do está mu dan -
do e, jun to com o mun do, tam bém o Bra sil exi ge mu -
dan ças. Vi ve mos um mun do glo ba li za do, onde o
avan ço tec no ló gi co, as leis de mer ca do e as ade qua -
ções so ci o e co nô mi cas são exi gên ci as qua se diá ri as.
Com tudo isso, não nos é mais per mi ti do vi ver à som -
bra de leis e nor mas qua se se cu la res, an ti qua das e,
mais gra ve ain da, quan do tra tam de se res hu ma nos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de mos mais con ti nu ar no cho ve-não-mo lha de uma
po lí ti ca onde a nor ma e a prá ti ca se dis tan ci am cada
vez mais. 

A ques tão in dí ge na bra si le i ra exi ge pro pos tas
que es ta be le çam di re tri zes e ações con cre tas, prá ti -
cas, que per mi tam ao ín dio o exer cí cio ple no de sua
ci da da nia, sem vi o lar sua vida, seus con ce i tos, seus
va lo res e sua cul tu ra; que per mi tam ao sil ví co la a pos -
si bi li da de de seu aces so aos fru tos do pro gres so eco -
nô mi co e so ci al e, prin ci pal men te, que lhes per mi tam
a con vi vên cia, em al guns ca sos, com as co mu ni da -
des não ín di as. 

Se as sim não fi zer mos, es ta re mos con tri bu in do
para um eter no e apa ren te iso la men to de nos sos ín di os. 
E digo ”apa ren te“, por que não é de hoje – e sa be mos
mu i to bem dis so –, que são inú me ros os gru pos de pes -
so as, na ci o na is e es tran ge i ras, cu jos in te res ses ra ra -
men te se em ba sam na fi lan tro pia e que se mo vi men tam 
jun to às co mu ni da des in dí ge nas com pro je tos os mais
es tra nhos, não ra ra men te vi o len tan do sua vida, seus
con ce i tos, seus va lo res e sua cul tu ra.

É ir re al e de su ma na, para nós e para a ma i o ria
dos nos sos gru pos in dí ge nas, a idéia de que rer man -
tê-los dis tan tes de be ne fí ci os aos qua is se acos tu ma -
ram e de les já não po dem mais pres cin dir. 

O ín dio, em mi nha con cep ção, tem o di re i to não
só à vida e à li ber da de. A po lí ti ca de va lo ri za ção da ci -
da da nia in dí ge na não só deve ter como pre o cu pa -
ções per ma nen tes im pe dir agres sões ao seu meio
am bi en te, cu i dar de sua so bre vi vên cia e pre ser var os
seus cos tu mes. Antes e aci ma de tudo, te nho co mi go
que uma cor re ta po lí ti ca de tra to ao sil ví co la deve,
prin ci pal men te, per mi tir-lhe o aces so aos bens e ser -
vi ços pú bli cos bá si cos que lhe ga ran tam uma exis tên -
cia dig na. É cru ci al que seja de fi ni da, de ma ne i ra cla -
ra, a for ma de con vi vên cia das co mu ni da des in dí ge -

nas com seus ir mãos ca bo clos, mes ti ços, mu la tos e
bran cos, fi si ca men te pró xi mos.

Mais ur gen te é de i xar mos bas tan te cla ro e ex -
plí ci to que a po lí ti ca do go ver no em re la ção às co mu -
ni da des in dí ge nas não pode se res trin gir em de mar -
car re ser vas. 

Nos sos ín di os cla mam por me lho res con di ções
de vida e me re cem am plo apo io nas áre as de sa ú de,
edu ca ção, sa ne a men to bá si co, etc., de for ma a que
te nham, no mí ni mo, me lhor or ga ni za ção em suas ati -
vi da des pro du ti vas, den tro do mar co de pre ser va ção
de sua iden ti da de e va lo res cul tu ra is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao re fe -
rir-me, no iní cio de meu pro nun ci a men to, que, nes te
19 de abril, além do Dia do Índio, tam bém se co me -
mo ra o Dia de San to Expe di to e do Exér ci to, não o fiz
ale a to ri a men te. Eu o fiz por ter es pe ran ça e fé. Espe -
ran ça de que te re mos for ças para mu dar essa ab sur -
da re a li da de e fé de que ín di os e não ín di os con ti nu a -
rão ir ma na dos em bus ca de uma so ci e da de mais jus -
ta, mais fe liz e me nos de si gual. 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra Mar lu ce Pin to, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com 
pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra Mar lu ce Pin to, cum pri men to V. Exª pelo pro nun -
ci a men to em ho me na gem ao Dia do Índio. Hoje de
ma nhã, hou ve uma ho me na gem na W/3 Sul, na pra ça 
em que ocor reu o tris te epi só dio da mor te do ín dio
Gal di no há qua tro anos. Em com ple men to à ma ni fes -
ta ção que V. Exª faz com res pe i to à si tu a ção dos ín di -
os no Bra sil, con cla man do to dos a re a li za rem um tra -
ba lho que per mi ta o di re i to à exis tên cia com dig ni da -
de para to dos no Bra sil, ín di os e não ín di os, re gis tro
que, en tre os fa mi li a res do ín di os pa ta xó Gal di no, es -
ta vam pre sen tes ín di os re pre sen tan tes de 21 Esta -
dos. A mãe do ín dio Gal di no re cor dou a vida de seu fi -
lho, a sua luta, e dis se, com mu i ta emo ção, que con -
se guia ver ali ape nas o re tra to dele, no mo nu men to ali 
er gui do em sua ho me na gem. Faço este re gis tro em
com ple men to ao pro nun ci a men to de V. Exª.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, o apar te de V. Exª me hon ra
mu i to. So li da ri zo-me com a fa mí lia do ín dio Gal di no e
com to das as co mu ni da des in dí ge nas. As pa la vras de 
V. Exª fo ram mu i to im por tan tes para o meu pro nun ci a -
men to, prin ci pal men te por se tra tar de um re pre sen -
tan te do Esta do de São Pa u lo e por se in te res sar pe -
los as sun tos in dí ge nas. Isso nos mos tra, mais uma
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vez, toda a sua so li da ri e da de não só com os pro ble -
mas de seu Esta do, mas do nos so País como um
todo. V. Exª tam bém re co nhe ceu que to dos de ve mos
re a li zar um tra ba lho em con jun to para me lho rar a si tu -
a ção do ín dio. 

Não sou con trá ria à de mar ca ção das ter ras,
mas o que me pre o cu pa é que só se lem bram de de -
mar car ções de ter ra, mas o ín dio não come ter ra. O
ín dio pre ci sa de algo mais. Pre ci sa pre ser var a sua
cul tu ra, mas ne ces si ta ter uma vida dig na.

Mais uma vez, so li da ri zo-me com o meu no bre
co le ga Edu ar do Su plicy, pela sua sin ce ri da de e sen si -
bi li da de. Tra ba lhan do jun tos te nho cer te za de que al -
can ça re mos nos sos ob je ti vos.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Esta
Pre si dên cia tam bém se as so cia a V. Exª, Se na do ra
Mar lu ce Pin to, nes ta ma ni fes ta ção em ho me na gem
ao Dia do Índio. 

Esta Casa se com pro me te, como vem fa zen do
ao re no var os seus com pro mis sos, a tor nar o con ví vio 
en tre ín di os e não ín di os o mais so li dá rio e jus to pos -
sí vel, para que toda a Na ção bra si le i ra se tor ne mais
hu ma na, fra ter na e jus ta.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Exmº Se na dor Ma u ro Mi ran da, que pre si de a
ses são nes te mo men to, ini ci al men te, avi so ao Se na -
dor José Ro ber to Arru da que, ao fi nal des te meu pro -
nun ci a men to, em que fa rei uma aná li se da de ci são do 
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res Cel so La fer de afas -
tar do Insti tu to de Pes qui sas de Re la ções Inter na ci o -
na is o Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães, fa la -
rei a res pe i to das pa la vras com que S. Exª se re fe riu a
mim em apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá.

Qu e ro fazê-lo di an te do Se na dor José Ro ber to
Arru da. Caso S. Exª se en con tre nas de pen dên ci as
do Se na do e con si ga che gar aqui nos pró xi mos cin co
mi nu tos, terá a opor tu ni da de de ou vir as mi nhas pa la -
vras pes so al men te.

Ve nho a esta tri bu na para so mar o meu pro tes to
a mu i tos pro tes tos ocor ri dos nos úl ti mos dias con tra
uma de ci são re cen te do Mi nis tro Cel so La fer. Uma
de ci são in dig na, que me re ce o re pú dio de to dos os
bra si le i ros pre o cu pa dos com o fu tu ro de nos so País.
Re fi ro-me à de mis são do Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i -
ro Gu i ma rães do car go de Di re tor do Insti tu to de Pes -

qui sas de Re la ções Inter na ci o na is do Ita ma raty. Se -
na dor Ma u ro Mi ran da, in for mo que co nhe ço, há mu i -
tos anos, o Mi nis tro Cel so La fer, es pe ci al men te por -
que fo mos co le gas, em São Pa u lo, na Esco la de
Admi nis tra ção de Empre sas da Fun da ção Ge tú lio
Var gas: ele, pro fes sor do De par ta men to de Ciên ci as
Ju rí di cas, So ci a is e Po lí ti cas, eu, do De par ta men to
de Pla ne ja men to e Aná li se Eco nô mi ca. Então, tan tas
ve zes ali con vi ve mos, tan tas ve zes ali com par ti lha -
mos o am bi en te aca dê mi co de li ber da de de pen sa -
men to e ex pres são, que, na es co la, era algo fun da -
men tal. 

Na úl ti ma ter ça-fe i ra, fui con vi da do pelo Emba i -
xa dor do Re i no Uni do para um al mo ço em ho me na -
gem ao Di re tor do Cen tro de Estu dos Bra si le i ros da
Uni ver si da de de Oxford, Les lie Bet hell. Na oca sião,
en con trei-me com o meu co le ga, que não é mais pro -
fes sor da Ge tú lio Var gas – eu ain da o sou – e lhe avi -
sei que, nes ta se ma na, fa ria um pro nun ci a men to de
ava li a ção crí ti ca da de ci são por ele to ma da. Hoje,
faço-o com o ma i or res pe i to e com pa nhe i ris mo. Eu
lhe ha via dito que co me te ra um en ga no. 

Em ar ti go pu bli ca do, hoje, na Fo lha de S.Pa u lo, 
o Mi nis tro Cel so La fer ten ta jus ti fi car a sua de ci são,
re la ci o nan do-a à ques tão da Alca. O ar ti go não acres -
cen ta in for ma ções ou ar gu men tos no vos, mas con fir -
ma que a de mis são teve cu nho po lí ti co, ten do de cor ri -
do de ma ni fes ta ções pú bli cas do Emba i xa dor Sa mu el 
Pi nhe i ro Gu i ma rães acer ca da ques tão da Área de Li -
vre Co mér cio das Amé ri cas – Alca. 

A de ci são me pa re ce des ca bi da – e são mu i tos
os que co mun gam des sa ava li a ção. A Fo lha de S.Pa -
u lo, em edi to ri al re cen te de di ca do a essa de ci são de
La fer, con de nou-a em ter mos du ros – con si de ro que
cor re ta men te. Di ver sos jor na lis tas de peso, en tre eles 
Élio Gas pa ri, Jâ nio de Fre i tas e Arnal do Ja bor, ma ni -
fes ta ram o seu es pan to e a sua dis cor dân cia com a
de ci são de de mi tir o Emba i xa dor. Vai fi can do cada
vez mais cla ro que Cel so La fer e seus au xi li a res co -
me te ram não só uma in jus ti ça, mas um erro po lí ti co.
Estão pa gan do e vão pa gar o pre ço des te erro.

To dos com pre en dem que o Mi nis tro tem o di re i -
to de re mo ver um fun ci o ná rio de um car go de con fi an -
ça. Não há ile ga li da de na de ci são do Mi nis tro. O Mi -
nis tro Cel so La fer fez re fe rên cia a esse pon to no seu
ar ti go de hoje. Não foi in vo ca da – nem pre ci sa va ser –
a tris te men te fa mo sa cir cu lar da mor da ça, edi ta da
logo após a pos se de La fer, com o in tu i to de res trin gir
e con tro lar as ma ni fes ta ções pú bli cas dos di plo ma tas
bra si le i ros so bre a po lí ti ca ex ter na. Essa cir cu lar,
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como já tive oca sião de di zer ao pró prio Mi nis tro La -
fer, quan do com pa re ceu ao Ple ná rio do Se na do, é
fla gran te men te in cons ti tu ci o nal.

Mas o es pí ri to da cir cu lar da mor da ça está ine -
ga vel men te pre sen te na de ci são de des ti tu ir o Emba i -
xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães. O que se está ten -
tan do fa zer é pu nir com a per da de um car go uma voz
crí ti ca da Alca. O Emba i xa dor afas ta do tem sido, nos
úl ti mos anos, um dos prin ci pa is ana lis tas de te mas
es tra té gi cos de po lí ti ca ex ter na, como o Mer co sul, a
OMC e a Alca. To dos os in te res sa dos nes ses te mas
têm-se be ne fi ci a do – e mu i to – com as suas con tri bu i -
ções.

Há, ain da, uma agra van te: a de mis são do
Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães se dá pou -
cos dias an tes da im por tan te re u nião que se ini cia,
nes ta se ma na, em Qu e bec, no Ca na dá, para onde o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so está-se en -
ca mi nhan do nes te mo men to. Sua Exce lên cia vai che -
gar lá com uma no tí cia so bre aque le em ba i xa dor que
es ta va fa zen do crí ti cas como Di re tor do Insti tu to de
Pes qui sas de Re la ções Inter na ci o na is. Se o Pre si -
den te Ge or ge Bush per gun tar ao Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so ”E aque le em ba i xa dor que es -
ta va in co mo dan do tan to?“, Sua Exce lên cia res pon de -
rá: ”Já foi ca la do; pelo me nos, não é mais di re tor da -
que le Insti tu to. Nós di mi nu í mos seu po der de voz.“
Quem sabe o Pre si den te Ge or ge Bush dirá: ”Ain da
bem!“.

Como Di re tor do Insti tu to de Pes qui sas do Ita -
ma raty, ele co or de nou di ver sas pu bli ca ções e or ga ni -
zou gran de nú me ro de even tos, se mi ná ri os e con fe -
rên ci as. A úl ti ma de las, aliás, foi em con jun to com o
Se na do Fe de ral, Se na do ra Mar lu ce Pin to, com a par -
ti ci pa ção da CAE. Há cer ca de três se ma nas, em co -
la bo ra ção com o Insti tu to de Estu dos Avan ça dos da
USP e com a co or de na ção do Pro fes sor Pa u lo No -
gue i ra Ba tis ta Jú ni or e do Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe -
i ro Gu i ma rães, en tão Pre si den te do Insti tu to de Pes -
qui sas de Re la ções Inter na ci o na is do Ita ma raty, or ga -
ni za mos um se mi ná rio in ti tu la do ”Do la ri za ção ver sus
Plu ra lis mo Mo ne tá rio das Amé ri cas“.

A mar ca des sas ini ci a ti vas do Insti tu to di ri gi do
pelo Emba i xa dor Gu i ma rães foi o plu ra lis mo e a bus -
ca de um equi lí brio en tre as di ver sas cor ren tes de opi -
nião. O Mi nis tro Cel so La fer não tem base para ale -
gar, como fez no ar ti go pu bli ca do, hoje, na Fo lha de
S.Pa u lo, que fal ta ria isen ção e ob je ti vi da de ao Emba -
i xa dor Gu i ma rães para pro mo ver um ver da de i ro diá -

lo go com a so ci e da de, mu i to me nos para su ge rir que
o Emba i xa dor iria cons tran ger esse diá lo go. 

Nos úl ti mos me ses, o Emba i xa dor tem dado con -
tri bu i ções sé ri as, fun da men ta das, até mes mo bri lhan -
tes, eu di ria, so bre a even tu al cri a ção da Alca. Não di -
vul gou in for ma ções si gi lo sas ou da dos ob ti dos em ra -
zão do exer cí cio do car go. De i xa va cla ro que es ta va ma -
ni fes tan do-se a tí tu lo pes so al. Ao fazê-lo, es ta va exer -
cen do di re i tos cons ti tu ci o na is de to dos os bra si le i ros: a
li vre ex pres são e ma ni fes ta ção do pen sa men to, sem
cen su ra ou li cen ça, ga ran ti da por cláu su la pé trea da
Cons ti tu i ção de 1988. Ao con trá rio do que afir mou nota
ofi ci al do Ita ma raty an te ri or à de mis são do Emba i xa dor,
Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães não se va leu da po si ção
que ocu pa va para dar peso ou au to ri da de às suas ma -
ni fes ta ções de ca rá ter pes so al.

Res sal te-se que, ao cri ti car a Alca, o Emba i xa -
dor uti li zou-se de pa la vras só bri as e ar gu men tos bem
fun da men ta dos. Não fez crí ti cas de na tu re za pes so al
à cú pu la do Ita ma raty e, de po is da de mis são, tem-se
com por ta do com gran de ele gân cia, sem ata car pes -
so al men te o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
ou o Mi nis tro e seus au xi li a res, sa ben do, ob vi a men te,
que o Mi nis tro Cel so La fer di a lo gou com Sua Exce -
lên cia so bre uma de ci são des sa gra vi da de. 

Mas a ques tão fun da men tal é mes mo a Alca.
Ofi ci al men te, o Bra sil não tem opi nião fe cha da so bre
a Alca ou pró-Alca. ”A Alca é op ção, e não des ti no“,
cos tu ma re pe tir o Mi nis tro La fer. No seu ar ti go de
hoje, S. Exª pró prio diz que não há con sen so a res pe i -
to dela no Bra sil e que, por tan to, é pre ci so mu i to de -
ba te acer ca do as sun to. O Emba i xa dor Sa mu el Pi -
nhe i ro Gu i ma rães es ta va jus ta men te es ti mu lan do
esse de ba te. S. Exª ex pu nha a sua opi nião com sen ti -
do aber to, ia aos mais di ver sos fó runs, con ver sa va
com os em pre sá ri os na Fi esp, fa zia inú me ras pa les -
tras em São Pa u lo e em di ver sos ou tros lu ga res. Fa zia 
ques tão, in clu si ve, de que hou ves se, no Insti tu to, plu -
ra li da de de idéi as. 

Se é as sim, não há mo ti vo para afas tar um di plo -
ma ta por ter fe i to crí ti cas a essa ini ci a ti va dos Esta dos 
Uni dos. O acor do não foi fe cha do, e o Go ver no do
Bra sil de cla ra que não está com pro me ti do, ne ces sa ri -
a men te, em fe char o acor do da Alca, pro pos to pelo
go ver no nor te-ame ri ca no. O Mi nis tro vol tou a re i te rar
essa po si ção no ar ti go de hoje. 

Nes se con tex to, crí ti cas como a do Emba i xa dor
Gu i ma rães são jus ti fi ca das e até úte is para o Go ver -
no. Ou de ve mos su por que o dis cur so do Mi nis tro La -
fer e do pró prio Pre si den te da Re pú bli ca so bre a Alca
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seja mera fa cha da? De ve mos en ten der, com a de -
mis são do Emba i xa dor Gu i ma rães, que o grau de
com pro me ti men to do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so com a Alca é ma i or do que se quer ad mi tir?

É um erro, ade ma is, ao lon go de um pro ces so
de ne go ci a ção, ten tar su pri mir vo zes dis cor dan tes, de 
pes so as que não es te jam di re ta men te en vol vi das na
ne go ci a ção, como é o caso do Emba i xa dor Gu i ma -
rães, que não fa zia par te da equi pe ne go ci a do ra e se -
quer ocu pa va car go ope ra ci o nal. Um crí ti co aler ta e
con sis ten te, como o Emba i xa dor Gu i ma rães, só con -
tri bui para for ta le cer a po si ção ne go ci a do ra do Bra sil. 

A de ci são de La fer, Sr. Pre si den te, foi in jus ta e
equi vo ca da. Indig na da sua tra je tó ria de li be ral, dis cí -
pu lo de cla ra do de Han nah Arendt e Nor ber to Bob bio,
que ele cita e faz ques tão de ci tar no seu ar ti go.
Assim, com toda a fran que za e ami za de ao Mi nis tro
Cel so La fer, que ro di zer que co me ça mal a sua ges -
tão no Ita ma raty.

Srª Pre si den te, Se na do ra Mar lu ce Pin to, uma
bre ve pa la vra ain da so bre o que dis se o Se na dor
José Ro ber to Arru da, que pro cu rou res pon der a crí ti -
cas e a in da ga ções fe i tas com todo o res pe i to a ele de 
uma for ma tão ofen si va. Em ne nhum mo men to eu o
ofen di. Se S. Exª fi cou com von ta de de dar soco em
mim, como de cla rou de po is aos Se na do res, se acha
que di zer isso sig ni fi ca que rer es tar na mí dia, ora, S.
Exª está hoje na mí dia em ra zão de todo o Bra sil que -
rer sa ber se ele está fa lan do a ver da de ou não; está
hoje na mí dia por pro ce di men tos que o de i xa ram em
si tu a ção ex tre ma men te di fí cil, e va mos que rer sa ber
o es cla re ci men to com ple to da qui a pou co. 

Espe ro que S. Exª es te ja lá pre sen te, di an te da
Srª Re gi na Cé lia Pe res Bor ges, para ou vir o seu de -
po i men to ao vivo, olho no olho, fren te a fren te. Espe ro
tam bém e re i te ro o meu con vi te ao jor na lis ta Ri car do
No blat para com pa re cer hoje e as sis tir tam bém ao
de po i men to da Srª Re gi na Cé lia, e se, por ven tu ra,
hou ver qual quer con tra di ção, qual quer es cla re ci men -
to a dar, como ele pró prio dis se a mim, que ele es te ja
lá dis pos to. Com bre ves pa la vras, ele dará es cla re ci -
men tos de ex tra or di ná ria re le vân cia, in clu si ve a res -
pe i to do te le fo ne ma que o Se na dor José Ro ber to
Arru da dis se ter ele dado. Qu an do ele ti nha sa í do da
pos se do Mi nis tro, ele dis se en tão que Ri car do No blat 
te le fo nou para ele, no seu ce lu lar, para lem brar de um
jan tar, quan do, na ver da de, Ri car do No blat me dis se
– e eu gos ta ria que ele aqui es cla re ces se – que ele
não fez esse te le fo ne ma no car ro, ou no ca mi nho,
para José Ro ber to Arru da. O en con tro es ta va mar ca -

do an te ci pa da men te. E para lá foi José Ro ber to Arru -
da, cons ci en te de que Ri car do No blat cos tu ma va sair
bem de po is das 22 ho ras da re da ção do Cor re io Bra -
zi li en se. E ten do ter mi na do a ce ri mô nia às
20h40min, dava per fe i ta men te tem po para ele dar
uma pas sa da em casa. 

Dis se o Se na dor José Ro ber to Arru da que nas -
ceu de fa mí lia hu mil de e men ci o nou que eu sou des -
cen den te de Ma ta raz zo. Qu e ro trans mi tir ao Se na dor
José Ro ber to Arru da – gos ta ria de fa zer na fren te de
S. Exª: sou Ma ta raz zo Su plicy; só não uso o nome
com ple to Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy por que o Se na -
dor Má rio Co vas, quan do eu ha via me ins cri to como
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy, me dis se: Você vai co me -
çar o seu man da to – isso em 1991, na pos se – já que -
bran do o Re gi men to, por que só pode ha ver três no -
mes – em bo ra al guns usem aqui três no mes. Eu fa lei:
Não, não que ro que brar o Re gi men to. Se for as sim,
que use ape nas Edu ar do Su plicy, que é o nome do
meu pai. 

E pos so ter cer te za de que na fa mí lia Ma ta raz zo 
há ex tra or di ná ri as qua li da des, in clu si ve de meu bi sa -
vô Fran cis co Ma ta raz zo, um ho mem co nhe ci do por
ex tra or di ná rio ca rá ter, ex tra or di ná rio es pí ri to em pre -
en de dor, que cons tru iu o ma i or con jun to in dus tri al de
toda a Amé ri ca La ti na, do fi nal do sé cu lo pas sa do até
o iní cio dos anos 30. Dele pos so di zer com cer te za.
Pos so ter ob ti do, por des cen dên cia, qua li da des e de -
fe i tos, mas te nho cer te za de que fe liz men te es tou
com mais qua li da des do que de fe i tos que pos sa ter. 

De meu pai, Su plicy, apren di co i sas sim ples -
men te fan tás ti cas. Mas o que mais meu pai me en si -
nou foi ter ca rá ter, foi que rer hon rar o man da to, foi
que rer sem pre ter a pa la vra cor re ta, foi sa ber res pe i -
tar as pes so as, que rer ouvi-las, in clu si ve como meu
pai tan tas ve zes en si nou, ou vir os mais hu mil des. E
ele cos tu ma va me di zer, quan do vi nha uma pes soa
mais po bre fa lar com ele: Fi lho, mais im por tan te do
que você po der aju dar, con tri bu ir com qual quer aju da
a essa pes soa, é so bre tu do você ou vir a pa la vra dele.
É o que mais ele de se ja. Eu que ro sem pre ou vir as
pes so as. Esses en si na men tos, eu apren di de meu
pai, Pa u lo Coch ra ne Su plicy, e de mi nha mãe, Fi lo me -
na Ma ta raz zo Su plicy. Sin to-me mu i to bem por ser
des cen den te de am bos e de pro pug nar sem pre aqui,
de um lado, para que es te ja mos des ven dan do a ver -
da de e, de ou tro, con tri bu in do para que o Bra sil quan -
to an tes seja efe ti va men te uma so ci e da de jus ta, ci vi li -
za da.

Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Ma u ro Mi ran da, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra.
Mar lu ce Pin to, Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Não há 
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Car los Pa -
tro cí nio, Ade mir Andra de e Edi son Lo bão 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, está com ple -
tan do 50 anos a prin ci pal agên cia de fo men to, pes qui -
sa e cri a ção de nos so País. Falo do CNPq, Sr. Pre si -
den te, si gla que se as so ci ou, ao lon go das úl ti mas
cin co dé ca das, ao me lhor do que se pro du ziu em
ciên cia e tec no lo gia no Bra sil. 

O CNPq não tem ape nas uma his tó ria de 50
anos, de me ros e qua is quer 50 anos. São 50 anos ri -
cos e pro du ti vos. É meio sé cu lo de apo io à cons tru ção 
da ciên cia no Bra sil, de in cen ti vo à ins ti tu ci o na li za ção
da ati vi da de de pes qui sa em nos so País. 

É, por tan to, com jus ti fi ca do or gu lho que pres to
as mi nhas ho me na gens pes so a is, bem como as ho -
me na gens de todo o povo ce a ren se que te nho a hon -
ra de re pre sen tar nes ta Casa, a esta ins ti tu i ção que
con tri bu iu para pro je tar a pes qui sa bra si le i ra no con -
jun to das na ções com ma i or de sen vol vi men to em
ciên cia e tec no lo gia. 

E te nho a cer te za, Sr. Pre si den te, que esta
Casa, os Par la men ta res que a com põem, sem pre tão
re cep ti vos a re co nhe cer, pres ti gi ar e apo i ar as ins ti tu i -
ções bra si le i ras que se des ta cam em seu cam po de
atu a ção, sa be rão re co nhe cer o mé ri to do CNPq no
de sen vol vi men to da pes qui sa na ci o nal e as so ci a rão
suas vo zes à mi nha, nes te mo men to em que se ren de 
ho me na gens ao meio sé cu lo de vida des ta Agên cia
de pes qui sa. 

É vas ta a gama de con tri bu i ções do CNPq tan to
na for ma ção de ci en tis tas e pes qui sa do res ca pa zes
de atu ar na fron te i ra do co nhe ci men to, ca pa ci ta dos,
por tan to, para cri ar, ab sor ver e aper fe i ço ar tec no lo gi -
as, quan to na con so li da ção de bem-su ce di dos pro -
gra mas na ci o na is de gran de im pac to so ci al ou es tra -
té gi co.

Per mi to-me ci tar al guns exem plos des se su ces -
so em pro gra mas de lar go al can ce, como o apo io fun -
da men tal às ati vi da des da Embra pa e da Fi o cruz, a

in tro du ção e con so li da ção das in cu ba do ras de em -
pre sas e par ques tec no ló gi cos, o in cen ti vo à pes qui -
sa ae ro es pa ci al, o in cre men to ao es tu do da bi o di ver -
si da de bi o ló gi ca em fron te i ras da Ama zô nia ou da
Antár ti da, a con tri bu i ção à pros pec ção em águas pro -
fun das, a nu cle a ção do que veio a se tor nar a Rede
Na ci o nal de Pes qui sas e pos te ri or men te da Inter net.

Com pre en de-se, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se -
na do res, a que le vou o es for ço con ti nu a do e per sis -
ten te do CNPq na for ma ção de pes qui sa do res e ci en -
tis tas, bem como na for mu la ção de es tra té gi as de fo -
men to de todo o sis te ma de ciên cia e tec no lo gia no
País. Os re sul ta dos des se tra ba lho são evi den tes e
im pres si o nan tes. Gra ças a todo esse es for ço, o Bra sil
hoje se si tua en tre as de zo i to na ções que mais con tri -
bu em para o acer vo do co nhe ci men to, e en tre as
doze na ções com ma i or ca pa ci da de de for ma ção de
re cur sos hu ma nos al ta men te qua li fi ca dos.

Vão fi can do cada vez mais dis tan tes os tem pos
em que o CNPq foi cri a do. Mu i to mu dou o Bra sil ao
lon go des se meio sé cu lo. Mu i tas das mu dan ças ha vi -
das no cam po da pes qui sa, da ciên cia, da tec no lo gia,
do co nhe ci men to em ge ral, de vem ser tri bu ta das,
com toda cer te za, às ações que esta Agên cia de sen -
vol veu no de cor rer des sas cin co úl ti mas dé ca das.

Como par te da ho me na gem que lhe ren do hoje,
cabe de di car al gu mas li nhas para re me mo rar a his tó -
ria do CNPq, a luta por sua cri a ção, as mu dan ças que
os tem pos im pu se ram a ele.

Inspi ra do em or ga ni za ções aná lo gas dos Esta dos 
Uni dos, Fran ça e Ca na dá, o Con se lho Na ci o nal de Pes -
qui sas, nome do qual de ri va a si gla CNPq, foi cri a do em
15 de ja ne i ro de 1951. Cri ou-o a Lei nº 1.310, con si de ra -
da pelo Almi ran te Álva ro Alber to da Mot ta e Sil va como
a ”Lei Áu rea da pes qui sa no Bra sil“.

Cou be a esse Almi ran te pro por ao Go ver no bra -
si le i ro, em maio de 1946, a cri a ção de uma ins ti tu i ção
go ver na men tal que te ria como prin ci pal fun ção in cre -
men tar, am pa rar e co or de nar a pes qui sa ci en tí fi ca
na ci o nal. Ele era o re pre sen tan te bra si le i ro na Co mis -
são de Ener gia Atô mi ca do Con se lho de Se gu ran ça
da re cém-cri a da ONU, a Orga ni za ção das Na ções
Uni das. 

Tal pro po si tu ra não era nova, nem a pri me i ra
que se le vou ao Go ver no bra si le i ro. A idéia de se cri ar
uma en ti da de go ver na men tal des ti na da a fo men tar o
de sen vol vi men to ci en tí fi co no País já ha via sur gi do,
na ver da de, des de os anos 20. A Pri me i ra Gu er ra
Mun di al ter mi na ra há pou cos anos. Era na tu ral que o
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in cre men to da ciên cia e da tec no lo gia fos se as sun to
tra ta do no seio da Aca de mia Bra si le i ra de Ciên ci as.

Par tiu, en tão, da Aca de mia Bra si le i ra de Ciên ci -
as, em 1931, um pe di do for mal ao Go ver no para a cri -
a ção de um con se lho de pes qui sas. O en tão Pre si -
den te Ge tú lio Var gas en vi ou men sa gem nes se sen ti -
do ao Con gres so, em maio de 1936, mas a idéia não
foi bem re ce bi da pe los par la men ta res. 

O ad ven to da Se gun da Gu er ra Mun di al es can -
ca rou aos olhos do mun do os avan ços da tec no lo gia
bé li ca, aé rea, far ma cêu ti ca. Se al guns pa í ses man ti -
nham-se re ti cen tes em cre di ta rem im por tân cia fun da -
men tal e es tra té gi ca à pes qui sa ci en tí fi ca, a bom ba
atô mi ca es ta va ali para aler tá-los do po der que a ciên -
cia po de ria con fe rir ao ho mem.

Mu i tos pa í ses, en tão, tra ta ram de ace le rar suas
pes qui sas e or ga ni zar en ti da des de apo io e fo men to
ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co. O cli ma
po lí ti co, nes se mo men to, era pro pí cio a se re lan çar a
idéia de cri ar um Con se lho Na ci o nal de Pes qui sa. E
foi as sim que sur giu, em 1951, o nos so CNPq, para
nos dar mu i to or gu lho, em to dos os anos de sua atu a -
ção.

Já na pri me i ra re u nião de seu Con se lho De li be -
ra ti vo, re a li za da em 17 de abril de 1951, fo ram dis cu ti -
das me di das para aqui si ção de um sin cro ci cló tron,
um tipo de ace le ra dor de par tí cu las pe sa das, des ti na -
do à re a li za ção de pes qui sas fun da men ta is em fí si ca
e para o tre i na men to de téc ni cos e pes qui sa do res.

Ain da na pri me i ra dé ca da de sua atu a ção, fo ram 
cri a dos di ver sos ins ti tu tos res pon sá ve is pela exe cu -
ção dos tra ba lhos de in ves ti ga ção ci en tí fi ca e tec no ló -
gi ca, como o Insti tu to de Ma te má ti ca Pura e Apli ca da, 
o Insti tu to de Pes qui sas da Ama zô nia, o Insti tu to de
Bi bli o gra fia e Do cu men ta ção, en tre ou tros.

Em fins de 1964, a Lei 4.533 am plia a área de
com pe tên cia do Con se lho, ca ben do-lhe for mu lar a
po lí ti ca ci en tí fi co-tec no ló gi ca na ci o nal. Em 1974, o
CNPq tor na-se uma Fun da ção, e pas sa a ser cha ma -
do de 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. Com a cri a ção do Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia, em 1985, sua vin cu la ção é
trans fe ri da da Se cre ta ria de Pla ne ja men to da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca para esse Mi nis té rio.

Até hoje, o CNPq é res pon sá vel pelo pla ne ja -
men to es tra té gi co de ciên cia no Bra sil, atu an do como
ar ti cu la dor de ações de lon go pra zo e con so li dan do
seu pa pel de agên cia de apo io à po lí ti ca ci en tí fi ca e
tec no ló gi ca na ci o nal.

No en se jo des ta ho me na gem, Sr. Pre si den te,
pa ra be ni zo toda a ”fa mí lia CNPpque a na“, pre ten den -
do abran ger, nes sa for ma ca ri nho sa de ex pres são, a
Pre si dên cia e Di re to ria do Con se lho, seus ad mi nis tra -
do res, ser vi do res e prin ci pal men te to dos os be ne fi -
ciá ri os de seus in cen ti vos, que vão des de alu nos de
ini ci a ção ci en tí fi ca a pes qui sa do res de re no me in ter -
na ci o nal. Estão to dos de pa ra béns, como tam bém o
está a Na ção bra si le i ra, agra ci a da por 50 anos de pro -
fí cuo e con tí nuo la bor de in cen ti vo ao de sen vol vi men -
to ci en tí fi co e tec no ló gi co. 

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão do cus -
to abu si vo dos me di ca men tos tem fre qüen te men te
ocu pa do gran des es pa ços nos me i os de co mu ni ca -
ção.

Não é sem fun da men to o des ta que con ce di do
por jor na is, emis so ras de rá dio e de te le vi são a esse
pro ble ma. Afi nal, tra ta-se de mer ca do ria de pri me i ra
ne ces si da de, mu i tas ve zes im pres cin dí vel à ma nu -
ten ção da sa ú de ou até da vida hu ma na.

De ze nas de mi lhões de bra si le i ros têm ab so lu ta
ne ces si da de de con su mir re mé di os di a ri a men te, e a
des con tro la da e usu rá ria ele va ção cons tan te no pre -
ço des ses pro du tos cons ti tui um su plí cio cru el para
aque la vas ta par ce la de nos sa po pu la ção que dis põe
de es cas sos me i os fi nan ce i ros para as se gu rar sua
so bre vi vên cia.

A pro fun da in jus ti ça des se qua dro fica ain da
mais res sal ta da quan do lem bra mos que o mar tí rio re -
pre sen ta do pe los pre ços es tra tos fé ri cos e in jus ti fi cá -
ve is dos me di ca men tos atin ge de modo es pe ci al a
po pu la ção ido sa, que, exa ta men te por sua con di ção
etá ria, pre ci sa con su mir es ses pro du tos em ma i or
quan ti da de e de for ma mais con ti nu a da. Ao fim e ao
cabo – e pa ra do xal men te –, a an gús tia ca u sa da pelo
cres cen te com pro me ti men to do aper ta do or ça men to
do més ti co com a aqui si ção de re mé di os aca ba por re -
pre sen tar mais um fa tor de agra va men to do es ta do de 
sa ú de dos nos sos ve lhi nhos.

O Go ver no Fe de ral tem-se es for ça do para co lo -
car um fre io na des me di da ga nân cia dos la bo ra tó ri os
mul ti na ci o na is que con tro lam o se tor. A au to ri za ção
para pro du ção e o iní cio da co mer ci a li za ção dos me -
di ca men tos ge né ri cos e si mi la res cons ti tui um im por -
tan te pri me i ro pas so no sen ti do de co lo car al gu ma li -
mi ta ção ao des me di do po der eco nô mi co de que
usam e abu sam es ses gi gan tes.
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No en tan to, os es for ços go ver na men ta is para
po li ci ar os abu sos tão co mu men te de nun ci a dos e
com pro va dos vêem-se di fi cul ta dos pela inex pe riên cia 
na ci o nal no de sen vol vi men to de fár ma cos. Como
apon tam os es pe ci a lis tas, se o Bra sil ti ves se mais co -
nhe ci men to na área de fa bri ca ção de re mé di os, tam -
bém es ta ria mais ha bi li ta do para fis ca li zar o se tor.
Como não de sen vol ve mos me di ca men tos, não te mos 
ex pe riên cia para cri ti car o que vem de fora. Para pro -
fis si o na is com lar ga ex pe riên cia no se tor, essa si tu a -
ção con fi gu ra um au tên ti co pro ble ma de se gu ran ça
na ci o nal, pois, atu al men te, so mos to tal men te de pen -
den tes de im por ta ção de ma té ri as-pri mas para ob ter
nos sos re mé di os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse é
ape nas o pri me i ro dos mo ti vos que in di cam a ur gen te
ne ces si da de de se re a ti var, no âm bi to do Mi nis té rio
da Sa ú de, o Pro gra ma de Pes qui sa de Plan tas Me di -
ci na is – PPPM.

Qu an do, três anos atrás, con jun ta men te com a
ex tin ção da Cen tral de Me di ca men tos – CEME, de i -
xou tam bém de fun ci o nar o PPPM, o Bra sil es ta va
dan do um la men tá vel pas so atrás na tra je tó ria do de -
sen vol vi men to de uma in dús tria de me di ca men tos
na ci o na is.

Esse pro gra ma pode ser con si de ra do como o
pri me i ro avan ço na con so li da ção de uma in dús tria
na ci o nal de pro du ção de dro gas, es pe ci al men te as fi -
to te rá pi cas. E é im por tan te res sal tar que os me di ca -
men tos pro du zi dos à base de plan tas re pre sen tam,
pos si vel men te, a úni ca arma efi caz de que o País
pode dis por na con cor rên cia com as gi gan tes mul ti -
na ci o na is do se tor de dro gas sin te ti za das em la bo ra -
tó rio.

Como apon ta o Pro fes sor-Ti tu lar de Far ma co lo -
gia da Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na, João
Ba tis ta Ca lix to, ”Não te mos ve lo ci da de e ex pe riên cia
para ten tar com pe tir no mer ca do de dro gas sin te ti za -
das. Nos sa úni ca chan ce é tra ba lhar den tro da nos sa
bi o di ver si da de.“

De fato, como lem bra o Pro fes sor Ca lix to, os fi -
to te rá pi cos têm cus to de pro du ção bem me nor, por
con ta do his tó ri co de uso que cos tu ma es tar por trás
das plan tas pes qui sa das, as qua is fo ram in ves ti ga das 
pre vi a men te pela uti li za ção po pu lar. Qu an do se par te
para o de sen vol vi men to de um re mé dio fi to te rá pi co, a
sa be do ria po pu lar acu mu la da ser ve como em ba sa -
men to. Já exis te um ra zoá vel co nhe ci men to a res pe i -
to do efe i to da plan ta, o que dis pen sa a re a li za ção de

in fin dá ve is tes tes. Além dis so, a tec no lo gia en vol vi da
no pro ces so é de me nor cus to.

A me ga di ver si da de bi o ló gi ca de que dis põe o
País, por sua vez, cons ti tui um han di cap ex tra or di ná -
rio na con cor rên cia den tro do mer ca do de re mé di os, e 
não lhe dar a de vi da uti li za ção re pre sen ta ria um cri -
me con tra os in te res ses na ci o na is.

Como se sabe, o Bra sil é dono da ma i or di ver si -
da de bi o ló gi ca do Pla ne ta, abri gan do em seu ter ri tó -
rio nada me nos que 22% de to das as es pé ci es de
plan tas su pe ri o res – aque las que apre sen tam raiz,
ca u le, flor e fru to. Além da flo ra mais di ver sa, com 56
mil es pé ci es de plan tas su pe ri o res, o País li de ra tam -
bém o ran king de pe i xes de água doce e de ma mí fe -
ros. Como exem plo da mag ni tu de bi o ló gi ca na ci o nal,
o ad vo ga do Mar ce lo Va rel la, mes tre em Di re i to Ambi -
en tal pela Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na,
lem bra que ape nas no Esta do do Ama zo nas são co -
nhe ci das mais de 2 mil e 500 es pé ci es de ár vo res, en -
quan to na Fran ça elas não pas sam de 50.

De res to, cres ce em todo o mun do o in te res se
por pro du tos de ori gem na tu ral, vis tos como me nos
agres si vos ao or ga nis mo, o que só faz au men tar o
mer ca do para os me di ca men tos ela bo ra dos a par tir
de plan tas. A pró pria clas se mé di ca de mons tra uma
im por tan te evo lu ção em sua men ta li da de nos úl ti mos
anos, ma ni fes tan do, hoje, uma ace i ta ção mu i to ma i or
do uso de pro du tos fi to te rá pi cos. Acres ce-se a isso o
fato de que di ver sas ins ti tu i ções de pes qui sa, em âm -
bi to mun di al, têm con cen tra do es for ços no es tu do
des ses pro du tos. O cres cen te nú me ro de ca sos de
pro du tos que apre sen tam re sul ta dos po si ti vos aca ba
por ele var o pres tí gio do seg men to como um todo. A
par tir daí, o gran de con su mo de fi to te rá pi cos nos pa í -
ses de sen vol vi dos pro pa ga-se de ma ne i ra cada vez
mais in ten sa para o res to do mun do.

Com efe i to, os nu me ro sos es tu dos ci en tí fi cos
com pro ba tó ri os da sua efi cá cia es tão fa zen do as
plan tas me di ci na is trans po rem os li mi tes da cren di ce
po pu lar, ra zão ori gi nal de sua uti li za ção. De acor do
com a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de – OMS –, 85%
das pes so as no mun do uti li zam plan tas me di ci na is
para tra tar da sa ú de. No Bra sil, acre di ta-se que 60%
da po pu la ção se va lem de al gu ma for ma de re mé di os
na tu ra is. Alguns es tu di o sos apon tam que o há bi to de
se va ler das plan tas data de 3.700 a.C. e pos si vel -
men te teve iní cio na Chi na. Hoje, no en tan to, ór gãos
ofi ci a is de sa ú de já ace i tam seu uso e até o re co men -
dam. A Se cre ta ria Esta du al de Sa ú de do Rio de Ja ne -
i ro tem um pro gra ma de plan tas me di ci na is. A pro pos -
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ta é que os mé di cos tra tem com fi to te rá pi cos e os
hos pi ta is for ne çam esse tipo de me di ca men to gra tu i -
ta men te.

A far ma cêu ti ca co or de na do ra des se pro gra ma,
Eli za beth Mi chi lis, afir ma: ”Cada vez mais fica evi den -
te que as plan tas são efi ca zes para tra tar do en ças
sim ples e tê-las em casa é uma óti ma me di da“. Nos
lo ca is aten di dos pelo pro gra ma es ta du al, a fi to te ra pia
é apli ca da a pa ci en tes com di ar réi as, en xa que cas,
res fri a dos, ver mi no ses, en tre ou tros ma les co muns. E 
es sas mo lés ti as so mam nada me nos que 50% de to -
dos os aten di men tos. Se gun do a far ma cêu ti ca, ”Uma
das prin ci pa is van ta gens da fi to te ra pia é o ba i xo cus -
to. Nos lo ca is que in te gram o pro gra ma, o cus to da
ma i o ria dos tra ta men tos caiu de 30% a 40%“.

Nes se con tex to, as pers pec ti vas de mer ca do
para os fi to te rá pi cos apre sen tam-se ex ce len tes no
cur to e no mé dio pra zos. No Bra sil atu al, a fi to te ra pia
tem ga nha do tan tos adep tos que as es ti ma ti vas
apon tam, para este ano, um fa tu ra men to, no se tor, da
or dem de 700 mi lhões de dó la res. O mer ca do nor -
te-ame ri ca no deve cres cer nada me nos do que 50%,
com um fa tu ra men to es ti ma do em 15 bi lhões de dó la res 
– en tre ju lho de 1998 e ju lho de 1999, esse nú me ro foi
de 10 bi lhões de dó la res. Já por vol ta do ano de 2015,
con for me os par ti ci pan tes do Se gun do Sim pó sio de Re -
cur sos Ge né ti cos para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, o
co mér cio mun di al de plan tas me di ci na is po de rá mo vi -
men tar 500 bi lhões de dó la res por ano. Na opi nião des -
ses es tu di o sos, o Bra sil é o País que me lhor po de rá vir a 
apro ve i tar essa ex pan são de mer ca do.

Hoje, em ní vel mun di al, o mer ca do de fi to te rá pi -
cos mo vi men ta cer ca de 40 bi lhões de dó la res por
ano. A par ce la bra si le i ra nes se to tal – le van do-se em
con ta o po ten ci al re pre sen ta do por nos sa ri quís si ma
bi o di ver si da de – é mu i to pe que na. Não faz sen ti do al -
gum que nos so fa tu ra men to no se tor seja cer ca de
qua tro ve zes in fe ri or ao da Ale ma nha, que li de ra o
mer ca do, com 3 bi lhões e meio de dó la res. Para que
se faça uma idéia do que o País está per den do ao não 
in ves tir nes sa pes qui sa, um fi to te rá pi co como o gink -
go bi lo ba, uti li za do con tra do en ças de ge ne ra ti vas, já
mo vi men ta, no mun do, 280 mi lhões de dó la res por
ano. No Bra sil, só o fi to te rá pi co lí der de ven das, o Vick 
Va po rub, de sen vol vi do por uma mul ti na ci o nal, fa tu ra
qua se 21 mi lhões de dó la res por ano.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os me di -
ca men tos fi to te rá pi cos, bem em pre ga dos, cons ti tu em 
uma al ter na ti va eco nô mi ca e efi caz aos re mé di os in -
dus tri a li za dos, apre sen tan do, in clu si ve, van ta gens

em re la ção a es tes. Eles pos su em ba i xa to xi ci da de,
pe que no ín di ce de efe i tos co la te ra is e não le vam o
usuá rio a de sen vol ver de pen dên cia. Sua efi cá cia as -
se me lha-se à dos re mé di os sin té ti cos, pois mu i tos
pro du tos sin té ti cos de ri vam di re ta men te de plan tas
me di ci na is. Num e nou tro caso, os re sul ta dos po dem
va ri ar mu i to de uma pes soa para ou tra e os me di ca -
men tos po dem de mo rar mais ou me nos tem po para
sur tir efe i to.

Da mes ma for ma como exis tem re mé di os sin té -
ti cos que não po dem ser subs ti tu í dos por fi to te rá pi -
cos, o in ver so tam bém é ver da de i ro. O far ma cêu ti co e 
fi to te ra pe u ta Alfe no Lima Du tra, pós-gra du a do pela
Uni ver si da de Esta du al de São Pa u lo – Unesp – ex pli -
ca que al guns efe i tos pre sen tes em cer tos fi to te rá pi -
cos não são ob ser va dos em me di ca men tos sin té ti -
cos. O prin ci pal de les é o efe i to de pu ra ti vo, ou seja, a
de sin to xi ca ção pro mo vi da por cer tas plan tas, que
con tri bui para pro mo ver uma me lho ra na cir cu la ção
san güí nea, no sis te ma di ges ti vo, na pele e uma me -
nor so bre car ga para rins e fí ga do.

Vale sem pre lem brar que os re mé di os sin te ti za -
dos, que ain da do mi nam am pla men te o mer ca do, es -
tão cada vez mais ca ros, com pre ços ver da de i ra men -
te abu si vos, sen do pos sí vel, por meio da fi to te ra pia,
ba ra te ar mu i to o cus to fi nal do me di ca men to. Embo ra
as pers pec ti vas fran ca men te fa vo rá ve is, a fi to te ra pia,
no mun do, hoje, ain da cor res pon de a uma pe que na
fa tia do mer ca do to tal de re mé di os – cer ca de 20%,
ape nas. A in dús tria far ma cêu ti ca tra di ci o nal é mu i to
po de ro sa, mas é ne ces sá rio apro fun dar a mu dan ça
de men ta li da de que já está em cur so, como for ma de
vi a bi li zar o aces so da po pu la ção de ba i xa ren da aos
pro du tos in dis pen sá ve is à ma nu ten ção e à re cu pe ra -
ção da sa ú de. Veja-se que o fa tu ra men to com fi to te ra -
pia no Bra sil cor res pon de a ape nas 4% do to tal de re -
mé di os ven di dos.

Nos so ri quís si mo pa tri mô nio em ter mos de di -
ver si da de bi o ló gi ca re pre sen ta um ma nan ci al ines go -
tá vel para a pro du ção de fi to te rá pi cos. Além das plan -
tas de mais am plo co nhe ci men to po pu lar, que po dem
ser en con tra das em todo o País, al gu mas es pé ci es
ama zô ni cas que ga nha ram no to ri e da de re cen te men -
te apre sen tam gran de po ten ci al te ra pêu ti co.

A unha-de-gato, erva abun dan te no Acre, tem a
ca pa ci da de de re for çar o sis te ma imu no ló gi co e é
usa da para com ple men tar o co que tel anti-aids. O bió -
lo go Juan Re vil la, pes qui sa dor em Bo tâ ni ca Eco nô -
mi ca do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas da Ama zô nia 
– Inpa –, tra ba lha com a es pé cie há mais de 30 anos,
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mas suas con clu sões só ga nha ram fama re cen te -
men te, após a ve i cu la ção de ma té ria pelo Glo bo Re -
pór ter. Nes se pro gra ma te le vi si vo, fo ram apre sen ta -
dos en fá ti cos de po i men tos de pes so as que, não ten -
do ob ti do me lho ra para di ver sas mo lés ti as após mu i -
tos anos de tra ta men to com re mé di os in dus tri a li za -
dos, con se gui ram cu rar-se e li vrar-se to tal men te do
uso da que les me di ca men tos gra ças ape nas à
unha-de-gato.

Ou tro caso é o da mu i ra pu a ma, ár vo re cu jos
tron cos e ga lhos, com fama de afro di sía cos, são usa -
dos como tô ni co ce re bral e mus cu lar. O Inpa está ela -
bo ran do, atu al men te, um pla no de ma ne jo para essa
es pé cie. Uma em pre sa com se des em Pa rin tins, no
Ama zo nas, e em São Pa u lo irá for ne cer mu i ra pu a ma
para uma in dús tria de trans for ma ção ins ta la da na
Zona Fran ca de Ma na us.

No en tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, quan do pro pug no pela re a ti va ção do Pro gra ma
de Pes qui sa de Plan tas Me di ci na is – PPPM – do Mi -
nis té rio da Sa ú de, não te nho em men te ape nas a im -
por tân cia te ra pêu ti ca e eco nô mi ca dos fi to te rá pi cos.

Há mais em jogo. Con for me ar gu men ta o Pro -
fes sor-Ti tu lar de Far ma co lo gia da Uni ver si da de Fe -
de ral de São Pa u lo – Uni fesp –, Antô nio José Lapa, a
im por tân cia do PPPM vai além da pos si bi li da de de
co lo car re mé di os ge nu i na men te na ci o na is no mer ca -
do. O Pro gra ma ti nha pa pel fun da men tal no de sen vol -
vi men to de know-how bra si le i ro no se tor de pro du -
ção de dro gas. E esse know-how não ape nas au -
men ta ria nos sa ca pa ci ta ção para fis ca li zar ade qua -
da men te o se tor, co i bin do os abu sos pra ti ca dos pe las 
gran des em pre sas mul ti na ci o na is. Mais do que isso, a 
pes qui sa de plan tas me di ci na is tam bém se ria o pri -
me i ro im pul so para a pro du ção na ci o nal de dro gas
sin té ti cas.

Em 15 anos de ati vi da de, pe río do ao lon go do
qual gran je ou óti ma re pu ta ção in ter na ci o nal, o Pro -
gra ma de Pes qui sa de Plan tas Me di ci na is des pen deu 
pou co em re cur sos pú bli cos, mas con se guiu ana li sar
pelo me nos 74 es pé ci es de plan tas. Dez de las já ti -
nham sido es tu da das e tes ta das a pon to de es ta rem
em con di ções de ir para a li nha de pro du ção, se gun do 
in for ma ção da ex-ge ren te do Pro gra ma, Cyre ne dos
San tos Alves. ”Se o pro je to ti ves se ido adi an te – diz
ela –, hoje te ría mos no mer ca do me di ca men tos fi to te -
rá pi cos ge nu i na men te bra si le i ros, como os fe i tos da
que bra-pe dra – in di ca da para cál cu los re na is – e da
es pi nhe i ra-san ta – re co men da da con tra úl ce ra –, to -
dos tes ta dos e apro va dos ci en ti fi ca men te“.

Isa ías Raw, ex-Di re tor do Insti tu to Bu tan tã, de
São Pa u lo, lem bra que o PPPM fi nan ci a va mais de
100 pro je tos em 23 ins ti tu tos de pes qui sa, cons ti tu in -
do uma ini ci a ti va úni ca na Amé ri ca La ti na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão 
não ape nas da dis po ni bi li da de, mas tam bém do pre -
ço dos me di ca men tos é uma ques tão cru ci al para a
sa ú de e a qua li da de de vida da nos sa po pu la ção. É
in com pre en sí vel que a oi ta va eco no mia mais pu jan te
do Pla ne ta viva hoje, no li mi ar do sé cu lo XXI, numa si -
tu a ção de com ple ta de pen dên cia da im por ta ção de
ma té ri as-pri mas para ob ter nos sos re mé di os. Essa si -
tu a ção re pre sen ta, como men ci o nei an te ri or men te,
um ver da de i ro pro ble ma de se gu ran ça na ci o nal.

Está mais do que na hora de co me çar mos a nos
mo ver no rumo da su pe ra ção des sa de pen dên cia.
Pre ci sa mos ca mi nhar no sen ti do de cons tru ir nos sa
au to no mia nes se se tor es tra té gi co para o bem-es tar
de nos sa po pu la ção. Um pri me i ro e im por tan te pas so
se ria a re a ti va ção do Pro gra ma de Pes qui sa de Plan -
tas Me di ci na is do Mi nis té rio da Sa ú de. Para isso, faço
meu ve e men te ape lo ao Mi nis tro José Ser ra.

Era o que eu 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, no mo men to em
que avan ça o acor do so bre o cro no gra ma para ne go -
ci a ção e im ple men ta ção da Área de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas, a Alca, pre o cu pa a si tu a ção di fí cil por
que está pas san do o Mer co sul. Pois um Mer co sul
con so li da do como união adu a ne i ra se ria o trun fo
mais im por tan te que po de ria aju dar Bra sil, Argen ti na,
Uru guai e Pa ra guai nas com ple xas e du ras ne go ci a -
ções que se avi zi nham com os Esta dos Uni dos.

A ver da de é que – des de a des va lo ri za ção do
real, em ja ne i ro de 1999, e a con se qüen te subs ti tu i -
ção, en tre nós, do re gi me cam bi al se mi fi xo pelo flu tu -
an te – o Mer co sul anda mal das per nas, ten do so fri do
uma pa ra da e, em al guns se to res, mes mo uma re ver -
são, no im pres si o nan te rit mo de au men to do co mér -
cio in tra blo co que vi nha ex pe ri men tan do nos anos an -
te ri o res. Nada mais na tu ral que isso te nha ocor ri do,
pois um blo co co mer ci al não pode pros pe rar quan do
seus dois mer ca dos ma i o res, no caso Bra sil e Argen -
ti na, têm re gi mes cam bi a is tão di ver sos. No Bra sil, re -
gi me de câm bio flu tu an te, que per mi te que o real vá
sen do des va lo ri za do em re la ção ao dó lar, na me di da
do di fe ren ci al en tre a in fla ção bra si le i ra e a nor -
te-ame ri ca na, sem con tar os mo vi men tos es pe cu la ti -
vos com a mo e da ou a con jun tu ra do ba lan ço de pa -
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ga men tos. Na Argen ti na, a ca mi sa-de-for ça da pa ri -
da de cam bi al en tre peso e dó lar, um re gi me ri go ro sa -
men te fixo, que não de i xa mar gem a ajus tes no câm -
bio, quan do se fa zem ne ces sá ri os.

Nes se con tex to era na tu ral que as ex por ta ções
bra si le i ras para a Argen ti na fos sem ga nhan do ter re no 
— e in ver sa men te as im por ta ções ar gen ti nas fos sem
per den do ter re no no Bra sil — e le vas sem a toda sor te 
de res sen ti men tos, re ta li a ções e con fli tos no co mér -
cio bi la te ral. So mou-se a essa si tu a ção, já por si di fí -
cil, a cri se eco nô mi ca por que atu al men te pas sa nos -
so vi zi nho, o que le vou, mes mo que tem po ra ri a men te, 
à con cor dân cia, acer ta da, por par te do Bra sil, em re -
la ção à sus pen são do com pro mis so ar gen ti no com a
ta ri fa ex ter na co mum (TEC) do Mer co sul. Hou ve, por -
tan to, — mes mo que tem po ra ri a men te, re pi to —, um
aban do no do sta tus de união adu a ne i ra do Mer co sul. 
E é nes sa con jun tu ra de in di gên cia do Mer co sul que
co me ça mos a ne go ci ar o cro no gra ma da Alca!

A di plo ma cia bra si le i ra, re pre sen tan do os in te -
res ses tam bém de ou tros pa í ses do con ti nen te, teve
uma pri me i ra vi tó ria no que se re fe re à de fi ni ção do
cro no gra ma da Alca. Os Esta dos Uni dos, jun ta men te
com o Ca na dá e o Chi le, aca ba ram por aqui es cer à
nos sa pro pos ta con tra a an te ci pa ção das da tas. De
acor do com o cro no gra ma apro va do, em Bu e nos Ai -
res, em 6 de abril, pe los mi nis tros de co mér cio dos 34
pa í ses ame ri ca nos, — as ne go ci a ções da Alca de ve -
rão es tar con clu í das até ja ne i ro de 2005, ha ven do,
de po is des sa data, pra zo de um ano para que os par -
la men tos na ci o na is pos sam ra ti fi car o acor do. Por tan -
to, se gun do o cro no gra ma apro va do pelo mi nis tros, a
Alca de ve rá ter iní cio so men te em ja ne i ro de 2006.
Essa pro pos ta está sen do le va da à Ter ce i ra Cú pu la
das Amé ri cas, que co me ça ama nhã, em Qu e bec, no
Ca na dá. Cer ta men te será apro va da pe los Che fes de
Esta do.

Cum pre di zer, en tre tan to, que em 2006 está pre -
vis ta a eli mi na ção de alí quo tas in ci den tes ape nas so -
bre um con jun to de pro du tos, con jun to que será ne go -
ci a do. A cons ti tu i ção da Alca em zona de li vre co mér -
cio per fe i ta, em zona to tal men te li vre de alí quo tas de
im por ta ção, será im ple men ta da gra du al men te por um 
pe río do de dez anos. Isto é, a cons tru ção da zona de
li vre co mér cio é um pro ces so que, se for exi to so, vai
se en cer rar aí por vol ta de 2016.

Até o iní cio da im ple men ta ção des se pro ces so,
até 2006, mu i ta co i sa pode ocor rer. As ne go ci a ções
po dem en cer rar-se an tes do pra zo pre vis to, o que é
di fí cil, mas não im pos sí vel. As ne go ci a ções po dem

ser es ten di das por mais al gum tem po, caso não seja
pos sí vel se che gar a um acor do em tem po há bil. E
pode ser até que o Bra sil de ci da não fa zer par te da
Alca, que os acor dos não nos sa tis fa çam. E, na tu ral -
men te, isso se pode dar, é uma pos si bi li da de, pois so -
mos um País so be ra no.

Enquan to isso, nes ses qua se cin co anos que
nos se pa ram de ja ne i ro de 2006, é im por tan te que o
Bra sil seja um ne go ci a dor duro na de fe sa de seus in -
te res ses, não ace i tan do, para co me ço de con ver sa,
ne nhu ma pro pos ta de cons ti tu i ção da Alca que não
in clua o fim dos sub sí di os nor te-ame ri ca nos à agri cul -
tu ra e a sus pen são das bar re i ras não-ta ri fá ri as con tra
nos sas ex por ta ções. Ape sar da alí quo ta mé dia de im -
por ta ção pra ti ca da pe los Esta dos Uni dos ser mu i to
in fe ri or à do Bra sil, es ti ma-se que cer ca de 60% das
ex por ta ções bra si le i ras para os Esta dos Uni dos es tão 
su je i tas a al gum tipo de bar re i ra não-ta ri fá ria.

Nos so País, tam pou co, pode de i xar de, em pa -
ra le lo às ne go ci a ções da Alca, con ti nu ar a pro mo ver o 
for ta le ci men to do Mer co sul e a even tu al in clu são de
ou tros pa í ses sul-ame ri ca nos no blo co, bem como a
ne go ci ar tam bém uma área de li vre co mér cio com a
União Eu ro péia. A atu a ção em di ver sas fren tes é a
es tra té gia acer ta da para não nos iso lar e para ter mos
sem pre dis po ní vel o má xi mo de op ções, não nos fe -
chan do em ne nhu ma de las ex clu si va men te.

A op ção pela Alca ou pela União Eu ro péia —
op ções que, cum pre res sal tar, não são mu tu a men te
ex clu den tes — traz van ta gens dis tin tas. Numa aná li -
se pu ra men te es tá ti ca, sabe-se que as ex por ta ções
bra si le i ras para a União Eu ro péia con cen tram-se em
pro du tos agrí co las e mi ne ra is, de ba i xo va lor agre ga -
do, en quan to que as ex por ta ções para os Esta dos
Uni dos são mais equi li bra das em sua com po si ção,
ten do peso bas tan te gran de os pro du tos ma nu fa tu ra -
dos, de ma i or va lor agre ga do. Por tan to, num pri me i ro
mo men to, uma in te gra ção com os Esta dos Uni dos fa -
vo re ce ria os se to res eco nô mi cos bra si le i ros mais
avan ça dos. To da via, tal aná li se não de i xa de ser in su -
fi ci en te, uma vez que, fe i ta pelo lado das im por ta ções, 
sabe-se que os pro du tos nor te-ame ri ca nos ten dem a
ser mais com pe ti ti vos, na mé dia, do que os eu ro pe us.
Acres cen te-se a isso o fato de que um pro ces so de in -
te gra ção é algo di nâ mi co, que aca ba por al te rar a es -
tru tu ra de co mér cio vi gen te hoje em dia.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, eu di ria que o cro -
no gra ma para a im ple men ta ção da Alca que o Bra sil
de fen deu e que deve ser chan ce la do na Cú pu la de
Qu e bec é bas tan te ra zoá vel. Te mos qua se cin co anos 
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para ne go ci ar e, uma vez en cer ra da a ne go ci a ção
com êxi to, a zona de li vre co mér cio de ve rá ser im ple -
men ta da num pra zo, tam bém ra zoá vel, de cer ca de
dez anos. To da via, é im pres cin dí vel que o Bra sil en vi -
de to dos os es for ços no sen ti do de for ta le cer o Mer -
co sul e am pliá-lo para abar car ou tros pa í ses da Amé -
ri ca do Sul. O Pre si den te da Ve ne zu e la Hugo Cha vez
de cla rou, em re cen te vi si ta ao Bra sil, que de se ja que
seu país se tor ne mem bro ple no do Mer co sul. O Chi le
e a Bo lí via tal vez pos sam ir pelo mes mo ca mi nho.
Impor tan te é res sal tar que quan to mais o Mer co sul se 
for ta le cer, mais for ça te re mos to dos nós, pa í ses
sul-ame ri ca nos, para ne go ci ar em me lhor po si ção
com a po tên cia nor te-ame ri ca na. Espe re mos que a
Argen ti na pos sa re sol ver seus pro ble mas, de pre fe -
rên cia fle xi bi li zan do seu câm bio, o que tra ria um enor -
me alen to para o Mer co sul.

Por sua vez, urge que se faça a re for ma tri bu tá -
ria no Bra sil, pois nos so sis te ma tri bu tá rio caó ti co, em 
que abun dam os im pos tos em cas ca ta, é fa tor de de -
te ri o ra ção das con di ções de com pe ti ti vi da de dos pro -
du tos bra si le i ros.

De ve mos, sim, ne go ci ar a Alca. Nada per de mos 
em ne go ci ar, mas sem pre com a cons ciên cia des per -
ta e cla ra a res pe i to de nos sos in te res ses. O li vre co -
mér cio deve ser ace i to por nós so men te na me di da
em que nos pos sa aju dar em nos sa luta pelo de sen -
vol vi men to, com jus ti ça so ci al. E o mais im por tan te de 
tudo: o Mer co sul deve ser pri o ri da de nú me ro um para
a di plo ma cia eco nô mi ca bra si le i ra. A in te gra ção com
igua is cos tu ma ser mais har mô ni ca do que a in te gra -
ção em que a as si me tria de po der en tre os par ti ci pan -
tes é mu i to gran de.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, há mais de qua tro anos
ve nho eu, des ta tri bu na e por meio do Pro je to de Lei
do Se na do nº 27/96, ple i te an do a ma i or aten ção das
nos sas au to ri da des para um apro ve i ta men to mais
efe ti vo das ener gi as al ter na ti vas. Meu pro je to, que in -
fe liz men te tra mi ta a pas sos len tos, ob je ti va pro mo ver
o de sen vol vi men to das ener gi as ter mos so lar, fo to vol -
ta i ca e eó li ca. Foi ela bo ra do após apro fun da dos es tu -
dos de es pe ci a lis tas no as sun to, qua li fi ca dos co la bo -
ra do res de ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia, da Ce mig, do Foro Per ma nen te de Ener -
gi as Re no vá ve is e da Con sul to ria Le gis la ti va do Se -
na do Fe de ral. A pro po si ção in clu si ve já ins pi rou al gu -
mas ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo em re la ção ao as -
sun to, em bo ra ne las não se te nha men ci o na do, nem

de pas sa gem, que a pre ce dên cia do de ba te cou be ao 
Po der Le gis la ti vo por meio do re fe ri do pro je to do Se -
na do.

Numa das mi nhas in ter fe rên ci as ora is so bre o
tema, eu ci tei o que es ta ria ocor ren do nos Esta dos
Uni dos, país onde, ao con trá rio do nos so tro pi ca lís si -
mo Bra sil, não im pe ra o ano in te i ro o sol es cal dan te,
ma té ria-pri ma da ener gia so lar. A im pren sa à épo ca
no ti ci ou os al tos in ves ti men tos do Go ver no nor -
te-ame ri ca no nas pes qui sas e na im plan ta ção da
ener gia so lar em seu ter ri tó rio. Ba ir ros, edi fí ci os e
mes mo ci da des es ta ri am sen do be ne fi ci a dos com a
uti li za ção da ener gia so lar. A pró pria Bro ad way es ta -
va in clu í da nes sa pro gra ma ção, pois se de se ja va que
seus fa mo sos le tre i ros lu mi no sos, que gas tam um vo -
lu me con si de rá vel de ener gia elé tri ca, pas sas sem a
eco no mi zá-la com o su por te da ele tri ci da de pro du zi -
da por con ver são fo to vol ta i ca.

Esse no ti ciá rio, Sr. Pre si den te, exi biu as tem -
pes ta des e os en tu lhos de neve que atra van cam, no
pe río do in ver nal, os cam pos e as ci da des nor te-ame -
ri ca nas. Mes mo as sim, a tec no lo gia nor te-ame ri ca na
não fu gia ao de sa fio de des co brir o modo e as con di -
ções para apro ve i tar, na que le país, os be ne fí ci os de
um sol que não lhes é tão cons tan te como o nos so. 

No Bra sil, ao con trá rio, nós su bes ti ma mos o pri -
vi lé gio que nos as se gu ra a mé dia, pra ti ca men te em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, das 2.500 ho ras de sol por
ano – re qui si to mí ni mo para o em pre go eco nô mi co da 
ener gia so lar -, para am pli ar mos, por pro ces sos lim -
pos e não po lu en tes, nos sa ca pa ci da de ener gé ti ca.

Tam bém su bes ti ma mos o ven to, esse ven to re -
fres can te, cons tan te, que en ver ga ár vo res e re sis ten -
tes co que i ros, que cons trói e move du nas por todo o
li to ral bra si le i ro, ade qua do e pro pí cio à uti li za ção da
ener gia eó li ca – um con vi te da na tu re za ain da não
apro ve i ta do.

Re tor no hoje à tri bu na so bre o mes mo tema, Sr.
Pre si den te, mo ti va do por uma re por ta gem as si na da
pela jor na lis ta Ela i ne Re sen de, da Fo lha de S.Pa u lo,
edi ção de 2 de abril cor ren te, sob o tí tu lo ”País in ves te 
pou co em ener gia al ter na ti va“. 

Re gis tra um tre cho da ma té ria:

O Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia in ves -
tiu, de 1994 a 2000, R$ 50 mi lhões nas cha -
ma das ener gi as al ter na ti vas – so lar, eó li ca
(ven to), de mi cro-hi dre lé tri cas e de bi o mas -
sa (ob ten ção de ener gia a par tir de re sí du os 
só li dos). Nes te ano, o go ver no fe de ral vai
des ti nar R$ 10 mi lhões. É um in ves ti men to
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tí mi do, de acor do com es pe ci a lis tas da área 
que acre di tam no uso de fon tes re no vá ve is
como uma op ção ao sis te ma con ven ci o nal
de ener gia elé tri ca. O País tem hoje cer ca
de 20 mi lhões de bra si le i ros sem ener gia
elé tri ca. Por ou tro lado, o Bra sil re ce be, por
ano, apro xi ma da men te 15 tri lhões de MW
em ener gia so lar. Se gun do Ri car do Du tra,
en ge nhe i ro do Cre sesb (Cen tro de Re fe rên -
cia de Ener gia So lar e Eó li ca Sér gio Sa u vo
Bri to), usan do ape nas uma par te des se po -
ten ci al se ria pos sí vel ge rar um su pri men to
equi va len te a qua tro ve zes a ener gia ge ra da 
no mes mo pe río do por uma gran de usi na hi -
dre lé tri ca. Para Du tra, o que di fi cul ta a uti li -
za ção da ener gia so lar é a fal ta de di vul ga -
ção pelo go ver no. “A ma i o ria das pes so as
não sabe que exis te essa op ção“.

E acres cen ta a re por ta gem que, na fase ini ci al,
o apro ve i ta men to das fon tes al ter na ti vas só é pos sí -
vel atra vés de in ves ti men tos go ver na men ta is. Na Ale -
ma nha, por exem plo – ou tro país que não pri ma pela
abun dân cia do sol o ano in te i ro -, 3.000 ca sas já con -
tam com pa i néis cap ta do res de luz so lar aco pla dos à
rede con ven ci o nal, ge ran do eco no mia de até 50% no
con su mo ener gé ti co. E o Go ver no ale mão pro gra ma
ago ra ins ta lar os pa i néis em 100 mil no vas ca sas.

Enfim, tor na-se ób vio, no ta da men te nes tes tem -
pos de ame a ças de ra ci o na men to, a ne ces si da de do
apro ve i ta men to do que nos ofe re ce a na tu re za. Se ria
uma so lu ção para as co mu ni da des ru ra is dis tan tes da 
rede elé tri ca, uma so lu ção para o aque ci men to de
água nos chu ve i ros elé tri cos, o prin ci pal vi lão de nun -
ci a do pe las em pre sas de dis tri bu i ção de ener gia. 

A ci ta da re por ta gem da jor na lis ta Ela i ne Re sen -
de nar ra uma in for ma ção da Ele tro sol, fa bri can te de
aque ce do res so la res, dan do con ta de que o Bra sil é o
país que mais uti li za o chu ve i ro elé tri co no mun do.
25% da ener gia pro du zi da é con su mi da nas re si dên -
ci as. Des se to tal, um ter ço é gas to so men te com o
chu ve i ro elé tri co, ou 8% da pro du ção na ci o nal, se -
gun do os da dos ofe re ci dos.

O co or de na dor-ge ral de Pro gra mas Ener gé ti cos 
da Se cre ta ria de Ener gia do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, Pe dro Be zer ra – ci ta do na ma té ria jor na lís ti -
ca -, re co nhe ce que a tec no lo gia da ener gia so lar é
one ro sa. Para sua im plan ta ção, se ria ne ces sá ria uma 

li nha de cré di to de lon go pra zo para in ves ti men tos em 
ener gia al ter na ti va. Diz o co or de na dor: “Os em prés ti -
mos no Bra sil são de 8, 12 anos, com uma taxa de ju -
ros um pou co mais ele va da. É ne ces sá rio que haja
uma ex pan são des ses pra zos, que se che gas se a
pelo me nos 20 anos”.

Como já fa lei des ta tri bu na, há de se de di car
ma i or aten ção ao apro ve i ta men to das ener gi as al ter -
na ti vas. A ener gia so lar di re ta, ob ti da por cap ta ção
ter mos so lar e apli ca da so bre tu do em aque ci men to de 
água, e a ele tri ci da de pro du zi da por con ver são fo to -
vol ta i ca – jun ta men te com a ener gia eó li ca -, cons ti tu -
em as mo da li da des ener gé ti cas re no vá ve is e não po -
lu en tes que me re cem ser es ti mu la das. São as for mas 
mais pro mis so ras em ter mos de de sen vol vi men to
tec no ló gi co e co mer ci al, ca pa zes de con tri bu ir para a
me lho ria das con di ções eco nô mi cas e so ci a is de sig -
ni fi ca ti va par ce la da po pu la ção bra si le i ra e para a di -
mi nu i ção dos des ní ve is re gi o na is.

Sr. Pre si den te, meu ob je ti vo, nes te pro nun ci a -
men to, é mais uma vez cha mar a aten ção das nos sas
au to ri da des para a fun da men tal im por tân cia de se in -
ves tir, até mes mo com agres si vi da de, na tec no lo gia
das ener gi as al ter na ti vas que a na tu re za pôs à dis po -
si ção do Bra sil. Qu an do me nos, fa zer o que ou tros pa -
í ses, me nos pri vi le gi a dos do que o nos so com as
ofer tas da na tu re za, já fa zem com su ces so. O que
tem ocor ri do, até ago ra, re fle te um de sin te res se que
não aten de aos re cla mos de uma eco no mia vol ta da
in clu si ve para as fu tu ras ge ra ções. Tor na-se ne ces sá -
ria, por tan to, uma nova vi são do pro ble ma, que sus ci -
te âni mo e von ta de po lí ti ca para o apro ve i ta men to do
que nos ofe re ce a ben di ta na tu re za.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Os Srs. 

Se na do res Ro ber to Sa tur ni no, Ge ral do Cân di do e
Osmar Dias en vi a ram à Mesa pro po si ções que, em
face do dis pos to no art. 235, in ci so III, alí nea “a”, do
Re gi men to Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 18 
mi nu tos.)
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Ata da 38ª Ses são Não De li be ra ti va
em 20 de abril 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. Car los Wil son, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Na bor Jú ni or e Tas so Ro sa do.

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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, ex pe di en te que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 205, DE 2001-CN
(Nº 339, de 2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que ”Abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, cré di to su ple men tar no va lor de
R$14.674.000,00, para re for ço de do ta ções cons tan -
tes do or ça men to vi gen te.

Bra sí lia, 18 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 73/MP

Bra sí lia, 5 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

so li ci ta ção de aber tu ra de cré di to su ple men tar ao
Orça men to Fis cal da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja -
ne i ro de 2001), no va lor de R$14.674.000,00 (qua tor -
ze mi lhões, se is cen tos e se ten ta e qua tro mil re a is),
em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, a fim de que a

Advo ca cia Ge ral da União pos sa cum prir as suas atri -
bu i ções de de fe sa ju di ci al e ex tra ju di ci al de in te res se
da União, me di an te o aten di men to das se guin tes des -
pe sas:

R$1.00

* pa ga men to de ho no rá ri os e pe rí ci as ju di ci a is,
des ta can do-se as ações re la ti vas ao se tor su cro-al -
co o le i ro                                                         500.000
* con tra ta ção de ser vi ços ad vo ca tí ci os no ex te ri or
para dar se qüên cia ao pro ces so de ras tre a men to e re -
pa tri a men to dos re cur sos pú bli cos des vi a dos da cons -
tru ção do Fó rum Tra ba lhis ta de São Pa u lo   2.000.000
* am pli a ção e ade qua ção de imó ve is e ins ta la ções em
fun ção do au men to das atri bu i ções e do con tin gen te de 
pro fis si o na is em atu a ção no Órgão                1.000.000
* cum pri men to dos con tra tos de ma nu ten ção de ser -
vi ços di ver sos em vi gor                                2.000.000
* ter ce i ri za ção das ati vi da des au xi li a res e de apo io, 
nos ter mos do De cre to nº 2.271/97, em de cor rên cia 
da in su fi ciên cia de ser vi do res au xi li a res e de apo io
em seu qua dro. O cus to es ti ma do en vol ve o for ne -
ci men to de 148 co pe i ros/au xi li a res e 14 gar çons,
ao cus to uni tá rio men sal, res pec ti va men te, de
R$670,53 e R$923,47, para o pe río do ju lho-de zem -
bro de 2001                                                    674.000
* mo der ni za ção e am pli a ção de ins ta la ções para o ar -
qui vo e re cu pe ra ção de pro ces sos, ten do em vis ta o
vo lu me cres cen te de ações                          1.500.000
* ter ce i ri za ção dos ser vi ços de trans por te, nos ter mos 
do dis po si ti vo le gal aci ma ci ta do, como al ter na ti va, in -
clu si ve, aos ele va dos in ves ti men tos de cor ren tes da re -
no va ção e au men to da fro ta de ve í cu los, e res pec ti va
ma nu ten ção e con tra ta ção de mo to ris tas (car go em
ex tin ção). O cus to da ope ra ção, pre vis to para o pe río -
do ju lho-de zem bro de 2001, en vol ve 120 ve í cu los, ao
cus to uni tá rio men sal de R$2.500,00            1.800.000
* con tra ta ção do Ser vi ço Fe de ral de Pro ces sa men -
to de Da dos para for ne ci men to e ma nu ten ção de
uma rede ló gi ca de co mu ni ca ção e im ple men ta ção
de ser vi ços di ver sos em to das as Pro cu ra do ri as, vi -
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san do à in te gra ção de to das as ati vi da des do
Órgão. O cus to es ti ma do re fe re-se ao pe río do ju -
lho-de zem bro de 2001 e                                              
4.200.000
*con tra ta ção de em pre sa es pe ci a li za da para for ne ci -
men to de mão-de-obra para ma nu ten ção e ope ra ci o -
na li za ção da rede de in for má ti ca (ana lis tas de su por te
e téc ni cos de rede, ao cus to uni tá rio men sal de, res -
pec ti va men te, R$8.800,00 e R$5.280,00). Se rão alo -
ca dos, nas 45 Pro cu ra do ri as com ser vi do res de rede,
um ana lis ta de su por te e um téc ni co de rede a cada
gru po de qua tro Pro cu ra do ri as, e nas 30 Pro cu ra do ri -
as sem ser vi do res de rede, um téc ni co de rede a cada 
gru po de três Pro cu ra do ri as.                         1.000.000
To tal     14.674.000

2. O cré di to ple i te a do de cor re de so li ci ta ção re -
gis tra da no Sis te ma Inte gra do de Da dos Orça men -
tá ri os – SIDOR, por meio do Ofí cio nº 17/01, de 20
de mar ço de 2001, e será vi a bi li za do me di an te pro -
je to de lei, com re cur sos pro ve ni en tes do can ce la -
men to par ci al da Re ser va de Con tin gên cia, obe de ci -
das as pres cri ções do art. 167, in ci so V, da Cons ti tu -
i ção e do art. 43, § 1º, in ci so III, da Lei nº 4.320, de
17 de mar ço de 1964.

3. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da con si -
de ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei,
que visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to su -
ple men tar.

Res pe i to sa men te, – Már tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI Nº 5, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
cré di to su ple men tar no va lor de
R$14.674.000,00, para re for ço de do ta -
ções cons tan tes do or ça men to vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001) cré di to
su ple men tar no va lor de R$14.674.000,00 (qua tor ze
mi lhões, se is cen tos e se ten ta e qua tro mil re a is), em
fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, para aten der à
pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão do can ce la -
men to par ci al da Re ser va de Con tin gên cia, con for me
in di ca do no Ane xo II des ta Lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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Bra sí lia,

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.171, DE 5 DE JANEIRO DE 2001

Esti ma a Re ce i ta e fixa a Des pe sa
da União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2001.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do 
no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção; 
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964) 

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

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

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

DECRETO Nº 2.271, DE 7 DE JULHO, DE 1997

Dis põe so bre a con tra ta ção de ser -
vi ços pela Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral 
di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

PARECER Nº 188, 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 19, de 2001 (nº 3755/2000, na
ori gem), que dis põe so bre a cri a ção de
em pre gos pú bli cos no Hos pi tal das For -
ças Arma das – HFA, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Relator: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

Ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
esta Co mis são o pro je to de lei re fe ren ci a do à epi gra -
fe, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, ob je ti van do cri ar
1.013 em pre gos no qua dro de pes so al do Hos pi tal
das For ças Arma das – HFA, vin cu la do ao Mi nis té rio
da De fe sa, com pon do esse to tal 176 Espe ci a lis tas em
Sa ú de – área mé di co-odon to ló gi ca e 110 Espe ci a lis -
tas em Sa ú de – área com ple men tar, to dos de ní vel
su pe ri or, e 727 Téc ni cos em Sa ú de, de ní vel mé dio.

2. O in gres so nos re fe ri dos em pre gos, sub me ti -
dos ao re gi me da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho
– CLT, far-se-á me di an te con cur so pú bli co de pro vas
ou de pro vas e tí tu los, após au to ri za ção do Mi nis té rio
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

3. O pro je to tam bém pre vê os re qui si tos de es -
co la ri da de para in gres so nos em pre gos em ques tão,
fa cul tan do ao HFA o es ta be le ci men to de nor mas es -
pe cí fi cas, cri té ri os e re qui si tos adi ci o na is de for ma -
ção e ex pe riên cia pro fis si o nal, dis põe so bre a res pec -
ti va jor na da de tra ba lho e a cor res pon den te re mu ne -
ra ção de cada ca te go ria, bem como ins ti tui o Bô nus
Se mes tral de De sem pe nho de Ati vi da de Hos pi ta lar,
no va lor de até 15% da soma dos sa lá ri os per ce bi dos
no se mes tre, con for me dis pu ser o re gu la men to.
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4. E, fi na li zan do, de cla ra ex tin tos os car gos efe -
ti vos atu al men te va gos no qua dro de pes so al do Hos -
pi tal da For ças Arma das.

5. Jus ti fi can do a pro po si ção, in for ma, no es sen -
ci al, a Expo si ção de Mo ti vos do Po der Exe cu ti vo:

“A pro pos ta de cri a ção de em pre gos
pú bli cos para o HFA tem por fi na li da de evi -
tar a pa ra li sa ção das ati vi da des do Hos pi tal, 
ten do em vis ta que cen to e dez con tra tos
tem po rá ri os de pes so al da área de sa ú de
ex pi ram até de zem bro de 2000, sen do que
no ven ta por cen to dos pro fis si o na is abran gi -
dos es tão alo ca dos no se tor de emer gên cia
e Cen tros de Te ra pia Inten si va – CTI, o que
jus ti fi ca a ur gên cia des te Pro je to de Lei.

Atu al men te, o Hos pi tal con ta com um
Qu a dro de Pes so al com pos to por um mil du -
zen tos e seis pro fis si o na is de sa ú de. Des -
tes, tre zen tos e oi ten ta e cin co são mi li ta res
e oi to cen tos e vin te e um ci vis, sen do du -
zen tos e ses sen ta e nove con tra ta dos tem -
po ra ri a men te e qui nhen tos e cin qüen ta e
dois ser vi do res pú bli cos. Pre ten de-se, com
esta me di da, mo di fi car a re fe ri da com po si -
ção do Qu a dro, que pas sa rá a con tar com
um mil e tre ze em pre gos pú bli cos ci vis e
qua tro cen tos e cin qüen ta mi li ta res. Tudo
con for me a po lí ti ca de Go ver no, no sen ti do
de aper fe i ço ar as re la ções no âm bi to da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral."

6. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, an tes de ser
chan ce la da pelo Ple ná rio, a ini ci a ti va re ce beu pa re -
ce res fa vo rá ve is de re la to res de sig na dos em subs ti -
tu i ção às dou tas Co mis sões de Tra ba lho, de Admi -
nis tra ção e Ser vi ço Pú bli co, de Fi nan ças e Tri bu ta -
ção, bem ain da de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção.

7. A ma té ria tra mi ta em re gi me de ur gên cia, nos
ter mos do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

8. Nes ta Casa, aber to o pra zo re gi men tal, não
fo ram ofe re ci das emen das à pro po si ção.

É o re la tó rio.

II – Voto

9. Vol ta do para a cri a ção de em pre gos pú bli cos,
o pro je to não en fren ta o óbi ce es ta be le ci do no art. 61,
§ 1º, II, a, da Lei Fun da men tal, por quan to de cor re,
como aci ma con sig na do, de ini ci a ti va do pró prio Po -
der Exe cu ti vo.

10. De ou tra par te, sub me ti do ao re gi me cons ti -
tu ci o nal de ur gên cia, tra mi ta se gun do as nor mas re gi -
men ta is per ti nen tes.

11. Nada te mos a ob je tar, por tan to, no que se
re fe re à sua cons ti tu ci o na li da de e re gi men ta li da de.

12. Tam pou co vis lum bra mos im pe di men tos de
or dem ju rí di ca em qual quer de suas for mu la ções,
haja vis ta sua in te i ra con for mi da de com os prin cí pi os
e nor mas do or de na men to em vi gor, va len do des ta -
car, a esse pro pó si to, que o re gi me de tra ba lho a ser
ado ta do afi na-se não ape nas com o es pí ri to da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, como tam bém 
com a re cen te Lei nº 9.962, de 2000, que dis ci pli nou o
re gi me de em pre go pú bli co no âm bi to da ad mi nis tra -
ção fe de ral.

13. No mé ri to, são in ques ti o ná ve is a con ve niên -
cia e a opor tu ni da de da ini ci a ti va, uma vez que os em -
pre gos cuja cri a ção é pro pos ta vi sam, aci ma de tudo,
evi tar a pa ra li sia de ser vi ços es sen ci a is de sa ú de, ob -
vi an do, em suma, gra ves pre ju í zos ao pú bli co alvo do
Hos pi tal das For ças Arma das.

14. Di an te do ex pos to, o nos so voto é no sen ti do
da apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 19, de
2001.

Sala das Re u niões, 18 de abril de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor –
Ro me ro Jucá – José Edu ar do Du tra – Osmar Dias
– Alva ro Dias – Ma ria do Car mo Alves – Ger son
Ca ma ta – Amir Lan do, Ro meu Tuma – Nilo J. Cam -
pos – Se bas tião Ro cha – Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Do
Expe di en te lido cons ta men sa gem pre si den ci al en ca -
mi nhan do o Pro je to de Lei nº 5, de 2001-CN, que vai à 
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.
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Nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção do Pro je to:

Até 25-4 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 3-5 pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen das;
Até 8-5 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das

emen das;
Até 18-5 en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 19, de 2001 (nº 3.755/2000, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
dis põe so bre a cri a ção de em pre gos pú bli cos no Hos -
pi tal das For ças Arma das – HFA, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, en con -
tra-se em re gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal e cons ta -
rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria
da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 24.

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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 204, DE 2001

Nos ter mos do dis pos to no art. 216 do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do com o pre -
vis to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, re que i ro
seja en ca mi nha da ao Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do
das Mi nas e Ener gia a se guin te so li ci ta ção de es cla -
re ci men tos:

1) Qual o cro no gra ma fí si co/fi nan ce i ro
do Ga so du to Bra sil/Bo lí via?

2) Qual o es tá gio atu al da obra?
3) Qual o va lor to tal da obra e quan to é 

ne ces sá rio para con cluí-la?
4) Qual a pre vi são de data de iní cio de 

ope ra ção do ga so du to?
5) Qual o vo lu me de gás a ser ad qui ri -

do anu al men te da Bo lí via?
6) Qual o pre ço a ser pago pelo gás?
7) Qual a pre vi são de vo lu me e va lor

do gás a ser ven di do aos con su mi do res do
mer ca do in ter no?

8) Em caso de di fe ren ça en tre o pre ço
de com pra da Bo lí via e o va lor de ven da ao
con su mi dor, qual a es ti ma ti va do va lor to tal
anu al des sa di fe ren ça?

Jus ti fi ca ção

A cons tru ção do Ga so du to Bra sil-Bo lí via é um
an se io an ti go do povo bra si le i ro. O gás na tu ral é a fon -
te ener gé ti ca mais ba ra ta e me nos po lu en te que pode 
ser dis po ni bi li za da atu al men te. To das as re giões que
dele pu de rem fa zer uso se rão al ta men te be ne fi ci a -
das.

A obra do ga so du to irá, in dis cu ti vel men te, pro -
mo ver o de sen vol vi men to em todo o país. Ë im por tan -
te, con tu do, que a na ção es te ja ci en te dos cus tos de
im plan ta ção des sa im por tan te obra. Em par ti cu lar, o
Con gres so Na ci o nal deve ser in for ma do do mon tan te
dos in ves ti men tos, do cro no gra ma das des pe sas, do
pre ço do gás a ser ad qui ri do e da po lí ti ca de pre ços
que o go ver no pre ten de ado tar. O Con gres so deve ter 
con di ções de ve ri fi car se os pla nos en vol ven do o ga -
so du to es tão em con for mi da de com a po lí ti ca ener gé -
ti ca de fi ni da para o país.

Por esta ra zão, ten do em vis ta a mag ni tu de dos
in ves ti men tos exi gi dos pelo ga so du to e a enor me re -
per cus são que tal obra tra rá para as re giões por ele
be ne fi ci a das, re que i ro do Mi nis té rio das Mi nas e
Ener gia as in for ma ções aci ma so li ci ta das.

Sala das Ses sões, 20 de abril de 2001. – Osmar 
Dias.

(A Mesa para de ci são.)

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

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2001

Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 9.504 de
30 de se tem bro de 1997 que dis põe so -
bre o Sis te ma Ele trô ni co de Vo ta ção e
To ta li za çâo dos Vo tos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º O Arti go nº 66 da Lei nº 9.504 de 30 de se -

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

”Art. 66. Os par ti dos e co li ga ções po -
de rão fis ca li zar to das as fa ses do pro ces so
de vo ta ção e apu ra ção das ele i ções, in clu si -
ve o pre en chi men to dos bo le tins de urna e o 
pro ces sa men to ele trô ni co da to ta li za ção dos 
re sul ta dos. Ser-lhes-á ga ran ti do tam bém o
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co nhe ci men to an te ci pa do dos pro gra mas de 
com pu ta dor a se rem usa dos com uma an te -
ce dên cia mí ni ma de cen to e vin te dias da
data da ele i ção em que se rão apli ca dos.

§ 1º O co nhe ci mén to a que se re fe re o 
ca put des te ar ti go in clui o aces so a có pi as
dos pro gra mas-fon te“ re la ti vos aos pro gra -
mas a se rem uti li za dos tan to no sis te ma de
vo ta ção como de apu ra ção, bem como a
res pec ti va do cu men ta ção, in clu in do es pe ci -
fi ca ções de com pi la ção e es tru tu ras dos da -
dos, que po de rão ser di vul ga dos am pla men -
te de modo a pos si bi li tar-lhes o exa me por
to dos os in te res sa dos. Por ”pro gra mas-fon -
te“ en ten de-se os tex tos, es cri tos em lin gua -
gens con ven ci o na is, tais como ”C“, ”Pas -
cal“e ou tras e a par tir dos qua is se rão ge ra -
das, atra vés de pro gra mas es pe cí fi cos da
lin gua gem uti li za da, as ins tru ções que se rão 
fi nal men te exe cu ta das pelo com pu ta dor, e
que po dem ser ou não ar ma ze na das em ar -
qui vos es pe ci a is de no mi na dos ”pro gra mas
exe cú tá ve is“.

§ 2º Os pro ce di men tos para ga ran tir
que os pro gra mas a se rem usa dos cor res -
pon dem efe ti va men te aos pro gra mas-fon te
pu bli ca dos se rão es ta be le ci dos pelo Tri bu -
nal Su pe ri or Ele i to ral.

§ 3º Os res pon sá ve is pela pro du ção
dos pro gra mas po de rão re ce ber crí ti cas e
su ges tões, atra vés de ca nal pú bli co di vul ga -
do con jun ta men te com os pro gra mas-fon te.
Os pro gra mas po de rão ser aper fe i ço a dos
após a pu bli ca ção ini ci al dos pro gra mas-fon -
te, des de que as mo di fi ca ções efe tu a das se -
jam pu bli ca das, des ta ca da men te, até dois
me ses an tes da data das ele i ções nos qua is 
se rão uti li za dos.

§ 4º No pra zo de até trin ta dias an tes
da data das ele i ções, o par ti do ou co li ga ção 
po de rão apre sen tar im pug na ção fun da men -
ta da à Jus ti ça Ele i to ral.

§ 5º Os par ti dos con cor ren tes ao ple i to 
po de rão cons ti tu ir sis te ma pró prio, de fis ca -
li za ção; re ce ben do, para isto, – pre vi a men te, 
os pro gra mas de comm pu ta dor e, à me di da
em que fo rem sen do re ce bi dos pelo sis te ma 
ofi ci al de apu ra ção e to ta li za ção; os mes -
mos da dos ali men ta do res des te sis te ma.
Po de rão, in clu si ve, con tra tar em pre sas de
au di to ria de sis te ma cre den ci a das jun to à

Jus ti ça Ele i to ral para re ce ber e pro ces sar
es tes da dos."

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

Jus ti fi ca ção

Des de que a apu ra ção e a vo ta ção por com pu -
ta dor co me ça ram a ser usa das no Bra sil, têm se re -
pe ti do as ma ni fes ta ções de in se gu ran ça e de des -
con fi an ça em re la ção à pos si bi li da de de fra u des.

Pode-se apon tar os se guin tes mo ti vos prin ci -
pa is para esta in se gu ran ça e des con fi an ça:

1) O des co nhe ci men to do que acon te ce uma
vez que o ele i tor te cla suas op ções na urna ele trô ni -
ca e, de po is, até que seu voto seja com pu ta do e to ta -
li za do;

2) A im pos si bi li da de de uma ve ri fi ca ção da apu -
ra ção atra vés de uma re con ta gem ma nu al.

Ambos os mo ti vos se re la ci o nam com a au sên -
cia de um su por te ma te ri al, tan gí vel, que re pre sen -
tem o voto. A cé du la é algo tan gí vel, e as pes so as po -
dem vi su a li zar con cre ta men te o que acon te ce com
ela: são con ta das, lan ça das em ma pas de vo ta ção e
as sim por di an te. Em caso de dú vi da, ela con ti nua a
exis tir e todo o pro ces so pode ser re fe i to, isto é, con fe -
ri do.

Não obs tan te, a ra pi dez na apu ra ção não é a
úni ca lis ta gem da vo ta ção e da apu ra ção por com pu -
ta dor. Se se ad mi te que os pro gra mas de com pu ta dõr
fo ram fe i tos com com pe tên cia e ho nes ti da de, a se gu -
ran ça é tam bém in com pa ra vel men te ma i or.

A pró pria ra pi dez do pro ces so com pu ta do ri za do 
já in tro duz um obs tá cu lo qua se in su pe rá vel à fra u de,
en quan to que o tem po em que as ur nas que con têm
as cé du las fi cam ar ma ze na das aguar dan do se rem
aber tas mul ti pli ca as pos si bi li da des de ação dos fra u -
da do res para subs ti tu í rem as cé du las ori gi na is por
ou tras adre de pre pa ra das. É bom lem brar que não se
pode nem de lon ge afir mar que os la cres que pro te -
gem as ur nas e as pró pi as cé du las im pos sí ve is de fal -
si fi car.

O pro ces so com pu ta do ri za do tam bém exi ge um 
nú me ro ín fi mo de pes so as em com pa ra ção com o
pro ces so ma nu al. E a enor me quan ti da de de pes so as 
que ma nu se i am as ur nas e as cé du las tam bém mul ti -
pli ca as pos si bi li da des de fra u des, isto sem fa lar dos
er ros na con ta gem, no pre en chi men to dos ma pas, na
trans cri ção dos to ta is etc. E não men ci o na mos se -
quer os ex tra vi os ou subs ti tu i ção de ur nas, que já fo -
ram cons ta ta dos em an ti gas ele i ções. E todo este
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pro ces so se re pe te quan do se ve ri fi ca a não ne ces si -
da de de re con ta gem. Embo ra pos sa ad mi tir que,
numa re con ta gem, as pos si bi li da des de fra u de di mi -
nu am nin guém em sã cons ciên cia irá afir mar que elas 
são im pos sí ve is. E quan to às fra u des que não são
nem des co ber tas, o que se tor na mais pro vá vel dada
a pres sa com que tem que ser con du zi da para que a
apu ra ção não de mo re de ma is? E quan to às ur nas
que são anu la das, des pre zan do vo tos ver da de i ros
jun to com as fal sas (o que es ta be le ce ain da mais uma 
mo da li da de de fra u de, que visa es pe ci fi ca men te anu -
lar ur nas onde um ad ver sá rio é for te)?

Além des tas, a pró pria tec no lo gia en vol vi da no
pro ces so com pu ta do ri za do de vo ta ção e apu ra ção
re duz con si de ra vel men te o nú me ro de pes so as ca pa -
ci ta das a exe cu tar as fra u des. Mes mo hac kers ou
crac kers ex tre ma men te há be is te ri am enor mes di fi -
cul da des em re a li zar fra u des sig ni fi ta ti vas.

É evi den te que não es ta mos que ren do afir mar
que o prces so com pu ta do ri za do tor ne im pos sí vel a
fra u de, lon ge dis to. Esta mos que ren do ape nas mos -
trar que, ape sar do que se pos sa pen sar, o pro ces so
com pu ta do ri za do é mu i to su pe ri or, no que diz res pe i -
to à se gu ran ça, que o pro ces so ma nu al.

A prin ci pal con se qüên cia dis to é que um re cuo,
uma vol ta mes mo que par ci al em di re ção ao pro ces so 
ma nu al, au men ta em vez de di mi nu ir as pos si bi li da -
des de fra u de. Se qui ser mos au men tar a se gu ran ça e
a con fi a bi li da de dos re sul ta dos ele i to ra is, te mos que
par tir de uma aná li se que si tue pre ci sa men te os pon -
tos frá ge is do pro ces so com pu ta do ri za do, e não de
nos so des con for to sub je ti vo.

O pri ci pal pon to frá gil do sis te ma com pu ta do ri -
za do é o pro gra ma. Se ele for fe i to com com pe tên cia e 
ho nes ti da de, sua se gu ran ça e con fi a bi li da de é ex ce -
len te. Po rém, se con ti ver er ros ou, pior, se ti ver sido
fe i to com má in ten ção, pode dis tor cer com ple ta men te 
os re sul ta dos das ele i ções.

Isto é, de cer ta for ma, re co nhe ci do pela lei atu al, 
quan do dis põe que é ga ran ti do aos par ti dos e co li ga -
ções que dis pu tam as ele i ções “o co nhe ci men to an te -
ci pa do dos pro gra mas de com pu ta dor a se rem usa -
dos” e dá um pra zo de cin co dias para ser apre sen ta -
da à Jus ti ça Ele i to ral im pug na ção fun da men ta da.
Esta dis po si ção, po rém, está mu i to lon ge de ser su fi -
ci en te.

Em pri me i ro lu gar, a lei não es cla re ce o que sig -
ni fi ca “co nhe ci men to” do pro gra ma. O ter mo pode sig -
ni fi car des de uma des cri ção ex ter na de seu fun ci o na -
men to até o for ne ci men to de seu pro gra ma-fon te e
res pec ti va do cu men ta ção, pas san do pela pos si bi li da -

de de re ce ber uma có pia do pro gra ma exe cu tá vel e
de ins ta lá-lo em ou tro com pu ta dor para re a li zar tes -
tes. Só isto já im põe a ne ces si da de de cor ri gir a lei
pre ci san do o sig ni fi ca do do ter mo “co nhe cer” nes te
con tex to.

Em se gun do lu gar, qual quer que seja o sen ti do
que se atri bua ao ter mo, o pra zo de cin co dias é lar ga -
men te in su fi ci en te para uma aná li se mais apro fun da -
da, ca paz de de tec tar er ros ou ir re gu la ri da des que
não se jam evi den tes à pri me i ra vis ta.

Mes mo que o pro gra ma exe cu tá vel seja en tre -
gue para ser sub me ti do a tes tes exa us ti vos, há sem -
pre a pos si bi li da de de que um ou mais dos pro gra ma -
do res que par ti ci pa ram de sua ela bo ra ção in si ram o
que se cha ma no jar gão in for má ti co de back-door
(por ta dos fun dos). A exis tên cia de uma tal “por ta”
pode per mi tir a quem co nhe ça como ter aces so a ela
fa zer vir tu al men te qual quer co i sa com os da dos ou a
ma ne i ra de pro ces sá-los. A in ser ção de back-do ors
nos pro gra mas é, aliás, prá ti ca co mum e não ne ces -
sa ri a men te tem in ten ções ma li ci o sas. Às ve zes, por
exem plo, pode se des ti nar tão so men te a pro pi ci ar ao
pro gra ma dor fa ci li da des para cor ri gir pro ble mas
even tu al men te ca u sa dos por er ros no pro gra ma.

A úni ca ma ne i ra ca bal de se ter ra zoá vel cer te za 
de que um pro gra ma não con tém back- do ors ou ou -
tras ins tru ções ma li ci o sas é o co nhe ci men to do pro -
gra ma-fon te que lhe deu ori gem. É por isto que exis -
tem dois mo vi men tos mun di a is (co nhe ci dos res pec ti -
va men te como free soft wa re e open sour ce) pela
“aber tu ra” dos pro gra mas-fon tes de to dos os pro gra -
mas usa dos nos com pu ta do res pes so a is. E este mo -
vi men to já é tão for te que em pre sas gi gan tes do ramo 
de soft wa re, en tre elas a Ora cle e a Bor land-Inpri se já
con cor da ram em di vul gar o có di go-fon te de al guns de
seus pro gra mas de gran de ven da gem.

Aber tu ra do có di go pos si bi li ta rá a inú me ros pro -
gra ma do res ex pe ri en tes exa mi na rem os pro gra mas e 
de tec ta rem não ape nas ins tru ções-ma li ci o sas como,
tam bém er ros ino cen tes, mas que pos sam afe tar a
con fi a bi li da de dos re sul ta dos. Ain da mais, po de rão
su ge rir me lho ri as que in cre men tem seu de sem pe -
nho e se gu ran ça. É, as sim, a úni ca for ma de con fe rir
con fi a bi l i da de ge ral ao sis te ma com pu ta do ri za do de
vo ta ção e apu ra ção ele i to ral. Uma con fi a bi li da de que, 
in clu si ve, vai mu i to além da se gu ran ça con tra fra u des. 
Ha ve rá cer ta men te quem ob je te que a aber tu ra do
có di go irá fa ci li tar quê pes so as mal in ten ci o na das de -
tec tem e to mem par ti do de fra gi li da des de se gu ran ça
nos pro gra mas. Há que re co nhe cer que o ar gu men to,
em tese, tem fun da men to.
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Mas só em tese.
Em pri me i ro lu gar, é pre ci so con si de rar que se

mal in ten ci o na dos po de rão des co brir as  fra gi li da des
do sis te ma, os bem in ten ci o na dos po de rão fazê-lo
tam bém, como já foi dito.

Uma vez des co ber tas, as de bi li da des po de rão
ser ra pi da men te cor ri gi das, in clu si ve apro ve i tan do
su ges tões dos bem in ten ci o na dos. Não é pre ci so,
nem é usu al, que seja ela bo ra do um novo sis te ma de
pro gra mas a cada nova ele i ção. Ao con trá rio, é pos sí -
vel, e pro vá vel, que o mes mo con jun to de pro gra mas
seja uti li za do com mo di fi ca ções re la ti va men te pe que -
nas, ele i ção após ele i ção. O sis te ma pode, as sim, ir
sen do pro gres si va men te aper fe i ço a do ao lon go do
tem po.

Em se gun do lu gar, é pre ci so con si de rar que não 
exis te pro gra ma to tal men te fe cha do, prin ci pal men te
se for obra de uma equi pe. Não há como ter cer te za
ab so lu ta que o pro gra ma, ou tre chos dele, não ”va -
zou“. Não há as sim como ha ver se gu ran ça ab so lu ta
de que pes so as mal in ten ci o na das não con si gam ter
aces so ao pro gra ma fon te e ti rem par ti do des te co -
nhe ci men to pri vi le gi a do.

Vê-se as sim que a so lu ção pro pos ta é re al men -
te a que pro por ci o na a ma i or se gu ran ça e con fi a bi li da -
de ao pro ces so de cap ta ção e to ta li za ção dos vo tos.

Ape sar dis to, é pro vá vel que sur ja um ou tro tipo
de ob je ção: a de que a aber tu ra do pro gra ma fon te
tor na pú bli ca uma tec no lo gia que con vém pro te ger.

Esta ob je ção só tem sen ti do se se pen sa em
ven der a ou tros cli en tes – o que, no caso, só pode se
tra tar de ou tros pa í ses – o pro gra ma ou a tec no lo gia
nele en vol vi dos. A pre o cu pa ção se ria, en tão, que es -
tes ou tros cli en tes po de ri am co pi ar o pro gra ma ao in -
vés de com prá-lo. 

Em pri me i ro lu gar, é pre ci so que fi que cla ro que
a aber tu ra dos pro gra mas fon te não im pli ca ne ces sa -
ri a men te que ele fi que des pro te gi do. O pro gra ma con -
ti nu a rá pro te gi do le gal men te pelo de fe i to au to ral, in -
clu si ve por acor dos in ter na ci o na is.

Em se gun do lu gar, qual quer usuá rio terá que
adap tar o pro gra ma para seu uso; nes tas con di ções
fi ca rá cer ta men te mais ba ra to con tra tar equi pe para
de sen vol ver um pro gra ma novo, apro ve i tan do ape nas 
a idéia ge ral que já é co nhe ci da, do que “des trin char“
um pro gra ma des co nhe ci do e ain da in cor rer no ris co
de so frer um pro ces so por vi o la ção do di re i to au to ral.

Em ter ce i ro lu gar, ne nhum país irá ace i tar, em
sã con ciên cia, fi car à mer cê de téc ni cos es tran ge i ros
para im ple men tar um sis te ma de tal im por tân cia e
sen si bi li da de. Ten do isto em con ta, a aber tu ra do pro -

gra ma fon te, lon ge de di fi cul tar, cer ta men te fa ci li ta rá
uma pos sí vel ex por ta ção de ser vi ço aná lo go, pela
con fi a bi li da de, se gu ran ça e trans pa rên cia que pro -
por ci o na rá a qual quer cli en te.

Mas o prin ci pal é que nada dis to é im por tan te
pe ran te a con si de ra ção prin ci pal, que se su per põe a
qual quer ou tra, que é a de pro por ci o nar con fi a bi li da -
de e se gu ran ça ao sis te ma de vo ta ção e apu ra ção,
que é cru ci al em qual quer de mo cra cia.

E, como fi cou de mons tra do, é a pre sen te pro -
pos ta que me lhor atin ge este ob je ti vo fun da men tal.

Sala das Ses sões, em 20 de abril de 2001. – Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

O Vice-pre si den te da Re pú bli ca, no
exer cí cio do car go de Pre si den te da Re pú -
bli ca, faço sa ber que o Con gres so Na ci o -
nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei:

Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º As ele i ções para Pre si den te e Vice-Pre si -
den te da Re pú bli ca, Go ver na dor e Vice-Go ver na dor
de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, Pre fe i to e Vice-Pre fe i -
to, Se na dor, De pu ta do Fe de ral, De pu ta do Esta du al,
De pu ta do Dis tri tal e Ve re a dor dar-se-ão, em todo o
País, no pri me i ro do min go de ou tu bro do ano res pec -
ti vo. 

Pa rá gra fo úni co. Se rão re a li za das si mul ta ne a -
men te as ele i ções:

I – para Pre si den te e Vice-Pre si den te da Re pú -
bli ca, Go ver na dor e Vice-Go ver na dor de Esta do e do
Dis tri to Fe de ral, Se na dor, De pu ta do Fe de ral, De pu ta -
do Esta du al e De pu ta do Dis tri tal;

II – para Pre fe i to, Vice-Pre fe i to e Ve re a dor.
Art. 2º Será con si de ra do ele i to o can di da to a

Pre si den te ou a Go ver na dor que ob ti ver a ma i o ria ab -
so lu ta de vo tos, não com pu ta dos os em bran co e os
nu los.

§ 1º Se ne nhum can di da to al can çar ma i o ria ab -
so lu ta na pri me i ra vo ta ção, far-se-á nova ele i ção no
úl ti mo do min go de ou tu bro, con cor ren do os dois can -
di da tos mais vo ta dos, e con si de ran do-se ele i to o que
ob ti ver a ma i o ria dos vo tos vá li dos.

§ 2º Se, an tes de re a li za do o se gun do tur no,
ocor rer mor te, de sis tên cia ou im pe di men to le gal de
can di da to, con vo car-se-á den tre os re ma nes cen tes, o 
de ma i or vo ta ção.
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§ 3º Se, na hi pó te se dos pa rá gra fos an te ri o res,
re ma nes cer em se gun do lu gar mais de um can di da to
com a mes ma vo ta ção, qua li fi car-se-á o mais ido so.

§ 4º A ele i ção do Pre si den te im por ta rá a do can -
di da to a Vice-Pre si den te com ele re gis tra do, o mes -
mo se apli can do à ele i ção de Go ver na dor.
....................................................................................

Art. 63. Qu al quer par ti do pode re cla mar ao Juiz
Ele i to ral, no pra zo de cin co dias, da no me a ção da
Mesa Re cep to ra de ven do a de ci são ser pro fe ri da em
48 ho ras.

1º Da de ci são do Juiz Ele i to ral ca be rá re cur so
para o Tri bu nal Re gi o nal, in ter pos to den tro de três
dias, de ven do ser re sol vi do em igual pra zo.

2º Não po dem ser no me a dos pre si den tes e me -
sá ri os os me no res de de zo i to anos.

Art. 64. É ve da da a par ti ci pa ção de pa ren tes em
qual quer grau ou de ser vi do res da mes ma re par ti ção
pú bli ca ou em pre sa pri va da na mes ma Mesa, Tur ma
ou Jun ta  Eleitoral.

Da fis ca li za ção das Ele i ções

Art. 65. A es co lha de fis ca is e de le ga dos, pe los
par ti dos ou co li ga ções, não po de rá re ca ir em me nor
de de zo i to anos ou em quem por no me a ção do Juiz
Ele i to ral, já  faça par te de Mesa Re cep to ra.

1º O fis cal po de rá ser no me a do para fis ca li zar
mais de uma Se ção Ele i to ral, no mes mo lo cal de vo ta -
ção.

2º As cre den ci a is de fis ca is e de le ga dos se rão
ex pe di das, ex clu si va men te, pe los par ti dos ou co li ga -
ções.

3º Para efe i to do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or,
o pre si den te do par ti do ou o re pre sen tan te da co li ga -
ção de ve rá re gis trar na Jus ti ça Ele i to ral o nome das
pes so as au to ri za das a ex pe dir as cre den ci a is dos fis -
ca is e de le ga dos.

Art. 66. Os par ti dos e co li ga ções po de rão fis ca li -
zar to das as fa ses do pro ces so de vo ta ção e apu ra -
ção das ele i ções, in clu si ve o pre en chi men to dos bo le -
tins de urna e o pro ces sa men to ele trô ni co da to ta li za -
ção dos re sul ta dos, sen do-lhes ga ran ti do o co nhe ci -
men to an te ci pa do dos pro gra mas de com pu ta dor a
se rem usa dos.

1º No pra zo de cin co dias, a con tar do co nhe ci -
men to dos pro gra mas de com pu ta dor a que se re fe re
este ar ti go, o par ti do ou co li ga ção po de rá apre sen tar
im pug na ção fun da men ta da à Jus ti ça Ele i to ral.

2º Os par ti dos con cor ren tes ao ple i to po de rão
cons ti tu ir sis te ma pró prio de fis ca li za ção, apu ra ção e

to ta li za ção dos re sul ta dos, con tra tan do, in clu si ve,
em pre sas de au di to ria de sis te mas, que, cre den ci a -
das jun to à Jus ti ça Ele i to ral, re ce be rão, pre vi a men te,
os pro gra mas de com pu ta dor e, si mul ta ne a men te, os
mes mos da dos ali men ta do res do sis te ma ofi ci al de
apu ra ção e to ta li za ção.

Art. 67. Os ór gãos en car re ga dos do pro ces sa -
men to ele trô ni co de da dos são obri ga dos a for ne cer
aos par ti dos ou co li ga ções, no mo men to da en tre ga
ao Juiz Encar re ga do, có pi as dos da dos do pro ces sa -
men to par ci al de cada dia, con ti dos em meio mag né -
ti co.

Art. 68. O bo le tim de urna, se gun do mo de lo
apro va do pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, con te rá os
no mes e os nú me ros dos can di da tos nela vo ta dos.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 (Car los Wil son) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tas so Ro -
sa do, pri me i ro ora dor ins cri to.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. TASSO ROSADO (PMDB – RN. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, após os fe ri a dos da Se ma na San ta, re tor -
nan do a esta Casa como re pre sen tan te do Rio Gran -
de do Nor te, di an te dos fa tos que vêm ocor ren do ul ti -
ma men te, do co nhe ci men to de toda a Na ção, não
pos so de i xar de ma ni fes tar meu es tí mu lo a um ho -
mem pú bli co da me lhor es tir pe, que tan to hon ra o seu
Esta do, ou me lhor, o nos so Esta do, e o pró prio Bra sil. 

Re fi ro-me, com a ma i or sa tis fa ção, ao Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra, da Inte gra ção Na ci o nal, que, an -
tes de ser Mi nis tro, per ten ceu e per ten ce a esta Casa.

Na ver da de, o Se na dor-Mi nis tro, ou Mi nis -
tro-Se na dor, é me re ce dor do apo io e da so li da ri e da -
de, prin ci pal men te de quem, como eu – e V. Exª, Sr.
Pre si den te –, co nhe ce-o tão bem.

Nas ce mos no mes mo Esta do, o Rio Gran de do
Nor te. Eu, no in te ri or, na ci da de de Mos so ró, no ve lho
oes te po ti guar; ele, o Se na dor Fer nan do Luiz Gon çal -
ves Be zer ra, Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, nas ci do 
na re gião do Tra i ri, mais pre ci sa men te na ci da de de
San ta Cruz, de tão be las tra di ções, mor men te no
cam po po lí ti co.

For ma do em Enge nha ria Ci vil pela Uni ver si da -
de Fe de ral do Rio Gran de do Nor te, com pós-gra du a -

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 21 06713



ção em Enge nha ria Eco nô mi ca e Admi nis tra ção de
Ne gó ci os, na Uni ver si da de de Utah, nos Esta dos Uni -
dos, an tes de tor nar-se vi to ri o so em pre sá rio da cons -
tru ção ci vil, Fer nan do Be zer ra ocu pou al guns car gos
pú bli cos, re la ci o na dos com a en ge nha ria, no De par -
ta men to Esta du al de Estra das de Ro da gem do Rio
Gran de do Nor te, do qual che gou a ser seu Di re -
tor-Ge ral.

Pos te ri or men te, de po is de ser ele i to Pre si den te
da Fe de ra ção das Indús tri as do Rio Gran de do Nor te,
exer cen do man da tos su ces si vos de 1970 a 1994,
che gou a ser mem bro do Con se lho de Admi nis tra ção
do Ban co do Nor des te do Bra sil S/A, com sede em
For ta le za, no Esta do do Ce a rá, re pre sen tan do as
clas ses em pre sa ri a is da re gião, de 1981 a 1990. 

De po is de ter sido ele i to 1º Te sou re i ro da Con fe -
de ra ção Na ci o nal da Indús tria, nos pe río dos de 1980
a 1995, ele geu-se Pre si den te da CNI, re e le gen do-se
para novo man da to, do qual está li cen ci a do para exer -
cer as ele va das fun ções de Mi nis tro da Inte gra ção
Na ci o nal, no me a do que foi pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Em ter mos de vida pú bli ca, re la ci o na da com o
Se na do Fe de ral, o Se na dor Fer nan do Be zer ra ele -
geu-se su plen te de Se na dor em 1990, ten do como ti -
tu lar o atu al Go ver na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, do Rio
Gran de do Nor te, ele i tos am bos para a le gis la tu ra de
1991.

Com a pri me i ra ele i ção do Go ver na dor Ga ri bal -
di Fi lho, em 1994, o su plen te de Se na dor Fer nan do
Be zer ra as su miu a ti tu la ri da de, em de zem bro de
1994. Ter mi nan do o man da to, Fer nan do Be zer ra sub -
me teu-se ao ve re dic to po pu lar em 1998, re e le gen -
do-se Se na dor, por lar ga mar gem de vo tos, ou seja,
52,34% dos vo tos vá li dos, ten do como com pa nhe i ros
de cha pa, na 1ª e 2ª su plên ci as, o hoje Pre fe i to de
Par na mi rim, Agne lo Alves, e o ora dor que ocu pa, no
mo men to, esta tri bu na, res pec ti va men te.

Aqui, nes ta Casa, o Se na dor Fer nan do Be zer ra
foi ti tu lar de vá ri as Co mis sões téc ni cas, che gan do a
ocu par a Vice-Pre si dên cia de 1997 a 1998 e a li de -
ran ça do Go ver no em 1999.

Em se gui da, foi no me a do Mi nis tro da Inte gra ção 
Na ci o nal pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, cujo
car go vem exer cen do com a com pe tên cia que o ca -
rac te ri za e com a dig ni da de que lhe é uma cons tan te.
Va leu, por tan to, a con fi an ça, em boa hora, nele de po -
si ta da.

Res sal te-se, nes ta opor tu ni da de, o fato de o Mi -
nis tro Fer nan do Be zer ra, após a sin di cân cia que
man dou pro ce der nas Su pe rin ten dên ci as da Ama zô -

nia e do Nor des te, Su dam e Su de ne, ha ver co mu ni -
ca do ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e ao Bra sil
que os cul pa dos que vi es sem a ser al can ça dos se ri -
am pu ni dos e as duas Su pe rin ten dên ci as se ri am re -
for mu la das, subs ti tu í das por agên ci as de fo men to e
de sen vol vi men to mo der nas, en xu tas e cum pri do ras
de seus de ve res, indo ao en con tro dos le gí ti mos an -
se i os e da con fi an ça do povo bra si le i ro.

O Bra sil é tes te mu nha, re al men te, de que, com
essa ação que o Mi nis tro em pre en deu, os cul pa dos
de de ne grir a ima gem da Su de ne e da Su dam já es -
tão sen do en tre gues à Jus ti ça, para que res pon dam
pe los seus de li tos.

Por tudo isso, exal tan do os mé ri tos, a fir me za de 
ca rá ter, o ti ro cí nio ad mi nis tra ti vo, a ho nes ti da de e a
dis po si ção de luta do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, aqui 
me en con tro para so li ci tar des ta Casa o apo io ao Mi -
nis tro, para que S. Exª pos sa re a li zar o gran de tra ba -
lho que tem para com o País.

Gos ta ria de en cer rar as mi nhas pa la vras com
um pen sa men to do pró prio Mi nis tro. S. Exª afir ma va
ca te go ri ca men te que ja ma is se ria o co ve i ro da Su de -
ne ou da Su dam, mas, sim, o cons tru tor de um novo
Bra sil, ele van do à ca te go ria de re giões de sen vol vi das 
o Nor te e o Nor des te bra si le i ro. Então, nós, nor des ti -
nos e nor tis tas, de ve mos ter con fi an ça, co ra gem e
dar ao Mi nis tro, nes ta hora, o apo io que S. Exª pre ci sa 
para re a li zar esse gran de tra ba lho em prol do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Por ces -

são do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, con ce do a pa la -
vra ao no bre Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB  AC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se -
na do res, na úl ti ma ter ça-fe i ra, ti ve mos a opor tu ni da -
de de par ti ci par de re u nião co le ti va das Co mis sões
de Assun tos Eco nô mi cos, de Fis ca li za ção e Con tro le
e de Ser vi ços de Infra-es tru tu ra do Se na do Fe de ral,
que, na for ma re gi men tal, pro mo ve ram uma au diên -
cia con jun ta para ou vir a ex po si ção do Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal, Se na dor Fer nan do Be zer ra, a
res pe i to da sua pro pos ta de ex tin ção da Su dam e da
Su de ne.

Como era es pe ra do, o Mi nis tro Fer nan do Be zer -
ra foi bas tan te elu ci da ti vo e cla ro na ava li a ção do de -
sem pe nho de am bas as agên ci as de de sen vol vi men -
to re gi o nal, que tão as si na la dos ser vi ços pres ta ram
às res pec ti vas re giões, nos úl ti mos 40 anos. Co nhe ço 
a Su dam mais de per to, in clu si ve por mi nha con di ção
de ama zô ni da; sua con tri bu i ção foi de ci si va para a im -
plan ta ção de vá ri os pro je tos no se tor in dus tri al, no se -
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tor agro pe cuá rio, no se tor de ser vi ços e até mes mo
na in fra-es tru tu ra da Re gião, cri an do mi lha res e mi -
lha res de em pre gos e ge ran do ren da para o seu de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

De igual modo, a Su de ne, nos seus mais de 40
anos de ati vi da de, cons tru iu uma ex pres si va fo lha de
ser vi ços, na pro mo ção do de sen vol vi men to do Nor -
des te, aju dan do a im plan tar mi lha res de pro je tos nos
se to res in dus tri al, agro pe cuá rio e de ser vi ços, bem
como nas ações go ver na men ta is da que la re gião, tão
ca ren te, pro mo ven do tam bém a cri a ção de em pre gos 
e fa vo re cen do a ar re ca da ção de tri bu tos para pro mo -
ver o de sen vol vi men to dos Esta dos que a in te gram.

As dis tor ções ve ri fi ca das na im ple men ta ção da
lei de in cen ti vos fis ca is, so bre tu do no que tan ge ao
seu art. 9º, le va ram o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, de -
po is de acu ra dos es tu dos com a sua equi pe téc ni ca, a 
en ca mi nhar à apre ci a ção do Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca uma nova for mu la ção para a Su dam e a
Su de ne.

No ci ta do de po i men to, S. Exª tra çou o per fil das
duas agên ci as de de sen vol vi men to a se rem cri a das
para subs ti tu ir os or ga nis mos hoje exis ten tes. Tam -
bém teve a opor tu ni da de de es cla re cer al gu mas dú vi -
das, sus ci ta das na oca sião pe los Se na do res in te -
gran tes das três co mis sões téc ni cas do Se na do Fe -
de ral, a que me re fe ri an te ri or men te.

Res pon den do a uma ques tão por mim for mu la -
da, o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra in for mou que, pro va -
vel men te, aque las mu dan ças se rão en ca mi nha das
pelo Pre si den te da Re pú bli ca ao Con gres so Na ci o -
nal, sob a for ma de pro je to de lei, per mi tin do aos De -
pu ta dos e Se na do res dis cu tir, com ma i or pro fun di da -
de, a subs ti tu i ção da Su dam e Su de ne por or ga nis -
mos mais con di zen tes com a re a li da de eco nô mi ca e
so ci al que o nos so País está vi ven do. Des men tiu, as -
sim, in for ma ções no sen ti do de que tudo se fa ria atra -
vés de me di da pro vi só ria, o que, a meu ver, é al ta -
men te po si ti vo.

Sim, por que a apre sen ta ção de pro je to de lei é
mais ade qua da e mais de mo crá ti ca, pois a me di da
pro vi só ria, como dis se em oca sião an te ri or, após a
sua pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al, co me ça a ge rar
efe i tos, e já es ta ria pro mo ven do a ex tin ção da Su dam
e da Su de ne. Se ria uma si tu a ção ex tre ma men te sé -
ria, ve dar aos Par la men ta res a opor tu ni da de de uma
apre ci a ção mais apro fun da da da ques tão.

Por tan to, es pe ro que a in ten ção anun ci a da pelo
Mi nis tro Fer nan do Be zer ra às três Co mis sões do Se -
na do Fe de ral seja aca ta da pelo Se nhor Pre si den te da 
Re pú bli ca; que Sua Exce lên cia não o faça por meio

de me di da pro vi só ria e, sim, de pro je to de lei, a ser
am pla men te dis cu ti do e, só en tão, apro va do pelo
Con gres so Na ci o nal.

Acre di to, Sr. Pre si den te, que a atu al po lí ti ca de
in cen ti vos fis ca is te nha ge ra do efe i tos po si ti vos, pro -
mo ven do o de sen vol vi men to de duas re giões onde
exis tem, re al men te, ca rên ci as re co nhe ci das. Nes te
mo men to, en tre tan to, há ne ces si da de de fa zer-se
dela uma ava li a ção mais con cre ta. Cito as dis cus sões 
em tor no do atu al art. 9º da Lei de Incen ti vos Fis ca is,
que tem con tri bu í do para vá ri as dis tor ções na apli ca -
ção des sas po lí ti cas: são pro je tos ini ci a dos, mas não
con clu í dos; são des vi os de re cur sos por par te de al -
guns em pre sá ri os; são co mis sões que as em pre sas
do Sul co bram so bre aque las pro pos tas de in ves ti -
men tos de in cen ti vos fis ca is e as sim por di an te. 

Há, por tan to, a ne ces si da de de uma re for mu la -
ção ge ral na po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is exis ten te em 
nos so País. Sem isso, não po de re mos aca bar, de
uma vez por to das, com a cor rup ção que a im pren sa
vem de nun ci an do ul ti ma men te, com co i sas como
essa in con ce bí vel co bran ça de ágio so bre a li be ra ção 
de re cur sos pro ve ni en tes dos in cen ti vos fis ca is.

O Se na dor Tas so Ro sa do aca bou de fa zer um
pro nun ci a men to a res pe i to da atu a ção do Mi nis tro
Fer nan do Be zer ra, por quem te mos a ma i or con si de -
ra ção e o ma i or res pe i to, res sal tan do a se ri e da de
com que S. Exª vem con du zin do o Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal. Apro ve i to o en se jo para sa li en tar
que es pe ro que a op ção pro pos ta por S. Exª, a mu -
dan ça atra vés de pro je to de lei, seja aco lhi da pelo Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca e sua equi pe eco nô mi -
ca, e de po is – sub me ti da à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal – aqui tra mi te re gu lar men te, por um pra zo
ra zoá vel, e re ce ba uma ava li a ção mais pre ci sa e mais 
apro fun da da por par te dos in te gran tes da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR – Com mu i to pra zer
con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – V. Exª deve 
ter ob ser va do que no meu pro nun ci a men to fiz mais
ou me nos uma bi o gra fia, uma re tros pec ti va da atu a -
ção do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra. Do que foi dito,
deve-se ob ser var um de ta lhe: em to das as po si ções
que ocu pou, S. Exª nun ca che gou por cima. Em to das
as áre as em que atu ou, foi con quis tan do es pa ços em
fun ção da sua com pe tên cia, da sua ca pa ci da de, da
sua in te gri da de e, aci ma de tudo, da sua ho nes ti da de. 
To dos sa be mos que se vive um mo men to di fí cil no Mi -
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nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, um mo men to em que
é pre ci so le var a cabo duas mis sões – e são duas
mis sões di fí ce is, não são fá ce is. Uma de las é ex tir par
a cor rup ção exis ten te em dois ór gãos sem per der o
ho ri zon te do de sen vol vi men to, do pro gres so que re al -
men te es sas duas agên ci as pro mo vem em nos sas
re giões. O que me tran qüi li za e o que deve tran qüi li -
zar todo o povo nor des ti no é que essa ta re fa foi en tre -
gue a um ho mem re al men te com pe ten te e ca pa ci ta do 
e que, te nho cer te za, de sin cum bir-se-á com bri lho –
digo isso em ra zão de to dos os su ces sos que S. Exª
ob te ve na vida. Esse tal vez seja o ma i or de sa fio que
Fer nan do Be zer ra irá en fren tar, mas te nho a con vic -
ção de que sa i rá vi to ri o so e o gran de be ne fi ciá rio será 
o povo bra si le i ro. Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Eu é
que agra de ço a hon ro sa par ti ci pa ção de V. Exª no
mo des to pro nun ci a men to que es tou pro fe rin do hoje
da tri bu na do Se na do Fe de ral. 

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE) – Se na -
dor Na bor Jú ni or, V. Exª vem à tri bu na nes ta sex ta-fe i -
ra tra zen do um as sun to da ma i or im por tân cia. Nós,
re pre sen tan tes do Nor te e do Nor des te, es ta mos an -
gus ti a dos com esse anún cio de ex tin ção da Su dam e
da Su de ne, pois re co nhe ce mos – o povo da que la re -
gião mais ain da – a im por tân cia des ses dois ór gãos.
Para que V. Exª te nha idéia: a Su de ne pro pi ci ou, nes -
ses qua ren ta anos, mais de cin co mi lhões de em pre -
gos na re gião, o que já de mons tra a sua im por tân cia.
No en tan to, há ir re gu la ri da des – que são ver da de i ras
– e há cor rup ção. Inclu si ve, V. Exª, com mu i ta pro pri e -
da de, to cou no as sun to, mos tran do que ela vem por
con ta da po lí ti ca de in cen ti vos que não foi fis ca li za da
pelo Go ver no. Há o pro ble ma do art. 9º e das co mis -
sões de 40%, que fo ram de nun ci a das aqui pelo Se na -
dor Ja der Bar ba lho na se ma na pas sa da. Ao ser im -
plan ta do um pro je to, o em pre sá rio ti nha que pa gar
40% para tocá-lo, o que de mons tra que o pro je to já
nas cia com a pos si bi li da de de não exis tir. As ir re gu la -
ri da des e a cor rup ção têm que ser pu ni das com ri gor,
como V. Exª tem so li ci ta do. Ago ra, daí até se pen sar
em ex tin guir a Su de ne e a Su dam exis te uma dis tân -
cia mu i to gran de. É im por tan te que esse as sun to seja
de ba ti do exa us ti va men te, e não se ria atra vés de uma
me di da pro vi só ria que po de ría mos ad mi tir a ex tin ção
des ses ór gãos. Eu es ta va ou vin do o nos so co le ga
Tas so Ro sa do fa lar so bre o Mi nis tro, nos so com pa -

nhe i ro e ami go, Se na dor Fer nan do Be zer ra. Con cor -
do com S. Exª: a nos sa sor te é que Fer nan do Be zer ra
é o Mi nis tro. Co nhe cen do como co nhe ce mos a sua
se ri e da de, a sua in te gri da de, te nho cer te za de que
S. Exª não vai ser aço da do. Sei que o Mi nis tro está
mu i to an gus ti a do, que ren do sa ne ar a Su de ne, sa ne -
ar a Su dam, mas S. Exª sabe que esse sa ne a men to
não pas sa pelo aço da men to. Como foi dito pelo Se -
na dor Tas so Ro sa do, quem co nhe ce o Mi nis tro
sabe que S. Exª não quer ser ama nhã res pon sa bi li -
za do pela ex tin ção des ses ór gãos e cha ma do de co -
ve i ro da Re gião Nor te e da Re gião Nor des te. Como
em pre sá rio bem su ce di do, o Mi nis tro sabe da im por -
tân cia da Su dam e sabe da im por tân cia da Su de ne
para o Nor te e para o Nor des te. Fico tran qüi lo por que, 
co nhe cen do de per to Fer nan do Be zer ra, a sua ho -
nes ti da de, a sua com pe tên cia, sei que S. Exª vai en vi -
ar a este Con gres so um pro je to de lei para que pos sa -
mos dis cu tir de mo cra ti ca men te os des ti nos des sas
ins ti tu i ções. Qu e ro, mais uma vez, pa ra be ni zar V.
Exª, que sem pre com mu i ta cor re ção vem à tri bu na
tra zer as sun tos da ma i or im por tân cia. Agra de ço pelo
apar te con ce di do.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Se na -
dor Car los Wil son, con cor do in te i ra men te com as ob -
ser va ções que V. Exª aca ba de fa zer em seu apar te,
as qua is, com mu i ta hon ra, in si ro no meu pro nun ci a -
men to. V. Exª tem in te i ra ra zão!

Tan to a Su dam quan to a Su de ne, como eu dis se 
há pou co, de ram uma con tri bu i ção de ci si va para o de -
sen vol vi men to da Ama zô nia e do Nor des te, cri an do
em pre gos e ren da – mi lhões de em pre gos, como V. Exª
aca ba de afir mar. No en tan to, re co nhe ce mos que há
dis tor ções nes sa po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is; to das
nor mas pre ci sam ser atu a li za das, de tem pos em tem -
pos; o Có di go Pe nal, o Có di go Ci vil, o Có di go Co mer -
ci al, to das es sas leis bá si cas que for mam a es tru tu ra 
ju rí di ca do nos so país, e a pró pria Cons ti tu i ção Fe -
de ral, es tão sem pre sen do emen da das, pas san do
por al te ra ções. Da mes ma for ma, a po lí ti ca de in cen ti -
vos fis ca is no Bra sil, cri a da a par tir da pro pos ta de
Cel so Fur ta do, du ran te o Go ver no do Pre si den te Jus -
ce li no Ku bits chek, tam bém pre ci sa ser atu a li za da,
para ade quar-se à nos sa re a li da de, para não con ti -
nu ar sen do uti li za da de ma ne i ra ir re gu lar, de ma ne i -
ra, às ve zes, até cri mi no sa, por seg men tos eco nô mi -
cos do nos so País. 

O Se na dor Ja der Bar ba lho ou tro dia teve a opor -
tu ni da de de di zer, a im pren sa tem di vul ga do exa us ti -
va men te e o pró prio Se na dor Car los Wil son aca ba de
re co nhe cer, que em pre sá ri os que têm di re i tos a in -
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cen ti vos fis ca is – des con tam 18% no im pos to que de -
ve ri am pa gar à União – apli cam re cur sos em pro je tos
que es tão sen do im plan ta dos com in cen ti vos da Su -
dam e da Su de ne, mas co bram 20%, 30%, 40% de
ágio so bre es sas apli ca ções, in vi a bi li zan do, as sim, a
im plan ta ção dos pro je tos. Deve-se a esse fato a
não-con clu são de inú me ros pro je tos, Se na dor Car los
Wil son.

Por tan to, como dis se o Mi nis tro Fer nan do Be -
zer ra às co mis sões do Se na do Fe de ral, há ne ces si -
da de de re for mu lar-se a po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is
no País, de mol de a ve dar, de uma vez por to das, es -
sas vál vu las, que são uti li za das, de ma ne i ra ir re gu lar,
por al guns seg men tos em pre sa ri a is. 

Mas que ria, Se na dor Car los Wil son, tran qüi li zar
V. Exª: o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra che gou a de cla -
rar, na re u nião das três co mis sões téc ni cas, que as si -
glas Su dam e Su de ne po de ri am con ti nu ar. O que é in -
dis pen sá vel é pro mo ver uma re for mu la ção da po lí ti ca
de in cen ti vos fis ca is, so bre tu do da que le art. 9º, que
dá mar gem a esse tipo de fra u de – co me ti da com re -
cur sos da União, com re cur sos do Impos to de Ren da,
que de ve ri am ser re co lhi dos aos co fres do Go ver no
Fe de ral.

Con cluo, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
re i te ran do mi nha apre ci a ção quan to à ma ne i ra po si ti -
va que cer cou a vin da do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra
às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos, de Infra-es -
tru tu ra e Fis ca li za ção e Con tro le, na úl ti ma ter ça-fe i -
ra, e au gu ran do que, da qui para a fren te, te nha mos
ins tru men tos le ga is ca pa zes de atu a li zar e me lho rar,
efe ti va men te, a po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is.

Esta re mos, des ta for ma, pro mo ven do o real de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da Ama zô nia e do
Nor des te bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Por per -

mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, con ce do a 
pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, por
20 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, in fe -
liz men te trans cor reu uma se ma na tur bu len ta nes ta
Casa, aca ban do por pre do mi na rem na mí dia acon te -
ci men tos que ocu pa ram pra ti ca men te todo o tem po
des te Ple ná rio, de i xan do o nos so País, as pes so as
que cos tu mam acom pa nhar o de sen ro lar das ações
no ple ná rio do Se na do Fe de ral, a po pu la ção dos nos -
sos Esta dos, os nos sos ele i to res, sem a opor tu ni da de 
de ve rem de ba ti dos aqui te mas im por tan tes, de

acom pa nha rem as ações im por tan tes que ocor rem
no âm bi to dos Mi nis té ri os, as de ci sões po lí ti co-ad mi -
nis tra ti vas do nos so País, que aca ba ram por se rem
con si de ra das ações me no res, per ma ne cen do em se -
gun do pla no. Assim, a pro pa la da agen da po si ti va, Sr.
Pre si den te, os fa tos con cre tos que efe ti va men te pro -
mo vem as trans for ma ções ne ces sá ri as à vida da nos -
sa po pu la ção, de i xou de ser efe ti va men te de ba ti da.

Du ran te gran de par te do nos so man da to aqui
nes ta Casa, mas tam bém du ran te um gran de pe río do
em que fui De pu ta do Fe de ral, re pre sen tan do o nos so
Esta do, eu, o Se na dor Car los Pa tro cí nio e o Se na dor
Le o mar de Melo Qu in ta ni lha, jun ta men te com a nos -
sa Ban ca da, em pre en de mos uma luta pela cri a ção da 
Uni ver si da de Fe de ral do To can tins. E ob ti ve mos êxi -
to, Sr. Pre si den te e meus no bres Pa res. Ain da no ano
pas sa do, em uma vi si ta his tó ri ca ao Esta do do To can -
tins, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so as si -
nou o en vio de pro je to de lei, apro va do por esta Casa,
cri an do a Uni ver si da de Fe de ral do To can tins.

É cla ro que aqui lo foi ape nas o iní cio de uma
eta pa im por tan te, de um pro ces so im por tan te de im -
plan ta ção da Uni ver si da de Fe de ral do To can tins. A
par tir de en tão, com to das as co me mo ra ções por par -
te dos nos sos es tu dan tes, da nos sa co mu ni da de aca -
dê mi ca e da pró pria po pu la ção de todo o Esta do do
To can tins, veio um pro ces so de pre o cu pa ção ten do
em vis ta a atu al Uni ver si da de Esta du al do To can tins,
man ti da pelo es for ço do go ver no es ta du al e dos pró -
pri os es tu dan tes du ran te pra ti ca men te doze anos. Ela 
foi con ce bi da e im plan ta da em um mo de lo mul ti cam -
pi, es pa lha da por vá ri os cen tros aca dê mi cos no nos -
so Esta do, trans for man do-se em uma gran de con -
quis ta da nos sa po pu la ção. Afi nal de con tas, pro fes -
so res, por exem plo, da re gião do Bico do Pa pa ga io,
na ci da de de To can ti nó po lis, ti ve ram a opor tu ni da de
de te rem ali im plan ta do um cur so de Pe da go gia. A im -
plan ta ção da que le cam pus da Uni ver si da de Esta du al
de To can tins deu iní cio a um pro ces so de de sen vol vi -
men to da pró pria vida aca dê mi ca de pro fes so res que
se des lo ca vam de pe que nas ou tras ci da des e que ja -
ma is ti ve ram a opor tu ni da de de te rem uma for ma ção
no ní vel de ter ce i ro grau. O so nho se trans for mou em 
re a li da de. Mas, com a cri a ção da Uni ver si da de Fe -
de ral do To can tins, veio uma ou tra pre o cu pa ção, qual
seja, a de que to dos es ses cam pi pu des sem ser ab -
sor vi dos pela nova uni da de de en si no su pe ri or, de en -
si no pú bli co e gra tu i to: a Uni ver si da de Fe de ral de To -
can tins. 

A cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do To can tins
foi uma gran de con quis ta, mas a ab sor ção de toda a
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es tru tu ra da atu al Uni ver si da de Esta du al de To can -
tins den tro des sa nova es tru tu ra pas sou a ser o gran -
de so nho da nos sa po pu la ção. De lá para cá, Sr. Pre -
si den te, fo ram inú me ras as tra ta ti vas com o Mi nis tro
Pa u lo Re na to, da Edu ca ção.

A mi nha mo des ta for ma ção se deu exa ta men te
na área da pe da go gia. E, como edu ca dor, como pro -
fes sor que tem o seu re gis tro no Mi nis té rio da Edu ca -
ção, pos so de i xar aqui o tes te mu nho de que a ma i or
de to das as trans for ma ções, a ma i or de to das as con -
quis tas das qua is nos or gu lha re mos mu i to nes te pe -
río do re cen te da His tó ria bra si le i ra terá sido o con jun -
to de ações de sen vol vi das em fa vor da edu ca ção nes -
te País exa ta men te pelo Mi nis tro Pa u lo Re na to.

O Fun def, Sr. Pre si den te, o in ves ti men to, a am -
pli a ção e a in cor po ra ção de mi lha res de alu nos den -
tro do pro ces so de en si no de Pri me i ro Grau, a me lho -
ria das con di ções des se pro ces so, prin ci pal men te na
base dos Mu ni cí pi os bra si le i ros, será res pon sá vel por 
uma gran de mu dan ça nes te País. Sa be mos que ain -
da são pre cá ri as as con di ções de en si no na gran de
ma i o ria dos Mu ni cí pi os bra si le i ros. Mas hoje está cri a -
do um mo de lo que per mi te que os pre fe i tos que in vis -
tam com se ri e da de os re cur sos do Fun def em ações
con jun tas com o Mi nis té rio da Edu ca ção e com os go -
ver nos es ta du a is pos sam pro mo ver essa mu dan ça.

Sen ti mos isto nas nos sas vi si tas aos Mu ni cí pi os,
na re a li da de do dia-a-dia das pe que nas ci da des bra -
si le i ras. Por fal ta de um gran de pro je to, que con tem ple 
toda a gran di o si da de do ter ri tó rio bra si le i ro, o Bra sil
vive uma si tu a ção ex tre ma men te di fí cil de ser ace i ta
por aque les que co nhe cem a re a li da de e o po ten ci al
des te País. Esta mos nos es pre men do nas gran des ci -
da des en quan to con ti nu a mos a as sis tir ao pro ces so
de es va zi a men to das pe que nas ci da des por fal ta de
gran des pro je tos de in te gra ção na ci o nal.

Ain da as sim, Sr. Pre si den te, como dis se o Mi -
nis tro Pa u lo Re na to, as ações de sen vol vi das pelo seu 
Mi nis té rio têm ope ra do uma gran de trans for ma ção
nos Mu ni cí pi os bra si le i ros. Nes ta se ma na, S. Exª as -
si nou uma por ta ria no me an do o Pro fes sor Eu rí pe des
Fal cão Vi e i ra para ser o re i tor pro tem po re da Uni ver -
si da de Fe de ral do To can tins.

O Pro fes sor Eu rí pe des Fal cão Vi e i ra foi Re i tor
da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do
Sul, Se cre tá rio Mu ni ci pal da Edu ca ção de Por to Ale -
gre, ca pi tal do Rio Gran de do Sul, é Dou tor em Ge o -
gra fia e Ba cha rel em Ciên ci as Po lí ti cas e Eco nô mi cas.
Sem dú vi da al gu ma, é um dos me lho res cur rí cu los da
edu ca ção nes te País.

A co mu ni da de aca dê mi ca do To can tins, a sua
re pre sen ta ção po lí ti ca, co me mo rou a vin da des se
gran de bra si le i ro para pre si dir a co mis são que im -
plan ta rá a Uni ver si da de Fe de ral do To can tins. E para a
nos sa ale gria, a con cep ção, o co nhe ci men to de ca u sa,
a cons ta ta ção da re a li da de da Uni ver si da de Esta du al
do To can tins, con ce bi da no mo de lo mul ti camp, como
já dis se des ta tri bu na, sen si bi li zou o Pro fes sor Eu rí -
pe des Fal cão Vi e i ra. To dos os es for ços até en tão pro -
mo vi dos pela nos sa co mu ni da de aca dê mi ca e pelo
Go ver no Esta du al, como a do a ção de pré di os, se rão
o pon to de par ti da para o sur gi men to des ta nova es -
tru tu ra: a Uni ver si da de Fe de ral do To can tins. E como
foi ace i to o mo de lo mul ti camp, os es tu dan tes das di -
ver sas áre as des se en si no des cen tra li za do es tão vi -
ven do a pers pec ti va de, ao pas sa rem no ves ti bu lar,
te rem as se gu ra da a sua in cor po ra ção à nova es tru tu -
ra da Uni ver si da de Fe de ral do To can tins, po den do
ter mi nar a sua for ma ção aca dê mi ca e re ce ber o seu
di plo ma. To dos os tra ba lhos, es tu dos e atos ju rí di cos
des ti na dos à ab sor ção da Uni ver si da de Esta du al do
To can tins pela Uni ver si da de Fe de ral do To can tins se -
rão pra ti ca dos pela co mis são pre si di da pelo re i tor pro 
tem po re, con tem plan do as ati vi da des aca dê mi cas
do mo de lo mul ti camp.

Esse é um avan ço ex tra or di ná rio para o nos so
Esta do. É di fí cil tra zer para este ple ná rio o re co nhe ci -
men to dos nos sos es tu dan tes e pro fes so res, a ale gria 
da nos sa co mu ni da de em ver a nos sa con di ção de to -
can ti nen ses re a fir ma da no re co nhe ci men to des se ato 
as si na do pelo Mi nis tro da Edu ca ção, que há de ser
co me mo ra do por nós, re pre sen tan tes do To can tins,
nes ta Casa. 

Sr. Pre si den te, re co nhe ce mos as ações do Pre -
si den te da Re pú bli ca, do Mi nis tro Pa u lo Re na to, des -
ta Casa, que apro vou o pro je to, dos Srs. Se na do res,
que in cen ti va ram a luta pela cri a ção da Uni ver si da de,
e dos vá ri os De pu ta dos Fe de ra is que fo ram re la to res
nas di ver sas co mis sões.

Qu e ro re gis trar, tam bém, que, nes ta se ma na,
uma im por tan te eta pa da usi na Luiz Edu ar do Ma ga -
lhães foi con clu í da. Em ou tu bro, o gran de lago será
for ma do, em fun ção da con clu são de fi ni ti va das de -
ma is eta pas. Assim, há pos si bi li da de de as águas do
Rio To can tins, ain da este ano, ge ra rem a ener gia que
será con su mi da tam bém em Bra sí lia, ten do em vis ta
a par ti ci pa ção da CEB nes se pro ces so. 

Por tan to, ocor re ram dois fa tos mar can tes na
quar ta-fe i ra e na quin ta-fe i ra des ta se ma na, da tas
his tó ri cas para o pro ces so de de sen vol vi men to do
nos so Esta do: uma gran de mar ca na área da edu ca -
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ção e um gran de fato ocor ri do na área da ge ra ção de
ener gia elé tri ca, da ir ri ga ção, do uso múl ti plo das
águas, do de sen vol vi men to dos po ten ci al hí dri co e
ener gé ti co do nos so Esta do.

Sr. Pre si den te, com a ex pec ta ti va de de ba ter es -
ses te mas, de ver ocor rer uma me lhor ocu pa ção do
ter ri tó rio na ci o nal, fru to das dis cus sões e das ações
des ta Casa, que vim para o Se na do da Re pú bli ca.
Ten do tido mu i to cedo a opor tu ni da de de ser Lí der de
par ti do na Câ ma ra dos De pu ta dos, por di ver sas ve -
zes ouvi de pre fe i tos e De pu ta dos: ”Edu ar do, que ex -
pe riên cia rica, que opor tu ni da de ex tra or di ná ria terá
você, que foi o pri me i ro pre fe i to ele i to de Pal mas, de
es tar no Se na do Fe de ral, de con vi ver com os de ma is
Se na do res re pre sen tan tes dos di ver sos Esta dos, de
pro pa lar da tri bu na o po ten ci al do nos so To can tins, de 
le var o nos so oti mis mo com este Bra sil“. 

Mes mo atra ves san do esta cri se cir cuns tan ci al e 
mo men tâ nea, não per co o oti mis mo, não de i xo de ver
este Bra sil novo que sur ge não só no To can tins, mas
em toda a Re gião Nor te, este gran de Bra sil das Tor -
de si lhas que ain da não foi por nós des co ber to. Não
per co a mi nha mo ti va ção. Nós, os in te gran tes, os ato -
res, os pro mo to res da nos sa agen da po si ti va, não po -
de mos sen tir-nos en cur ra la dos ou cer ce a dos na nos -
sa mo ti va ção, per den do es pa ço para os acon te ci -
men tos ne ga ti vos. Não! Este ple ná rio tem que ser o
cen tro do de ba te na ci o nal, da nos sa agen da po si ti va,
de to das con quis tas que sa be mos que ocor re rão no
nos so Esta do, na nos sa Re gião, nes te gran de País. 

Pas sei a se ma na in te i ra aguar dan do uma opor -
tu ni da de de vir a esta Tri bu na de ba ter os acon te ci -
men tos des ta se ma na his tó ri ca para o To can tins, uma 
se ma na tris te para a opi nião pú bli ca de vi do aos fa tos
ocor ri dos nes ta Casa e no ce ná rio da po lí ti ca na ci o -
nal. Po rém, como dis se, te nho a mais fir ma con vic ção
de que são fa tos cir cuns tan ci a is, que, mu i to em bre ve, 
fa rão ape nas par te dos Ana is da Casa, pois não se
trans for ma rão em im pe di men to, em atra van ca men to
do pro ces so do de sen vol vi men to des ta Na ção.

É por isso, Sr. Pre si den te, que cum pro a mi nha
obri ga ção de tra zer a esta tri bu na o meu sen ti men to
de or gu lho por re pre sen tar o meu Esta do no Se na do
da Re pú bli ca, por con vi ver com os ma i o res ta len tos
des ta Na ção que re pre sen tam os de ma is Esta dos,
por não per der a mi nha fé e o meu oti mis mo na res -
pon sa bi li da de do Se na do Fe de ral e do Con gres so
Na ci o nal na re pre sen ta ção dos in te res ses da nos sa
po pu la ção. Essa é uma res pon sa bi li da de que re pou -
sa so bre to dos nós, por que não te mos o di re i to, ten do
em vis ta as res pon sa bi li da des de le ga das por nos sa

po pu la ção, de di mi nu ir o nos so en tu si as mo, de dis -
per sar mos as nos sas for ças em fun ção das ca u sas
me no res. A nos sa ca u sa ma i or é a re pre sen ta ção po -
lí ti ca, que há de ser mo ti vo de or gu lho para aque le
que re ce be essa de le ga ção. Não per co a mo ti va ção,
a fé e a es pe ran ça no meu País, nos meus com pa -
nhe i ros de re pre sen ta ção po lí ti ca e na ati vi da de po lí -
ti ca. Afi nal de con tas, ten do vin do da área da edu ca -
ção, ten do um di plo ma de pro fes sor, po de ria es tar
numa po si ção mais cô mo da de sim ples men te pro ce -
der a uma aná li se do qua dro po lí ti co, de ser mais um
crí ti co da si tu a ção e de re pou sar na con di ção ina ta cá -
vel de um edu ca dor que, com tris te za, cons ta ta os fa -
tos e di vi de as suas de cep ções e suas opi niões com
re la ção a eles.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, es tan do na vida pú -
bli ca, fa zen do par te do pro ces so, to dos pa ga mos o
pre ço; te mos o ônus e igual men te a res pon sa bi li da de. 
Assim, não pos so de i xar de di vi dir, com este Ple ná rio, 
a mi nha sa tis fa ção pe las con quis tas anun ci a das, du -
ran te essa se ma na, para o meu Esta do – e aqui lo que 
be ne fi cia o meu Esta do é bom para o Bra sil. 

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, an tes de en cer rar o meu pro -
nun ci a men to, ouço, com mu i ta sa tis fa ção, o Se na dor
Ra mez Te bet. 

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, in ter rom po seu pro nun ci a -
men to por que a luta de V. Exª e dos seus Co le gas de
Se na do em fa vor do Esta do de To can tins é um fato
mais do que com pro va do pe los seus con ter râ ne os e
por todo o País. V. Exª re pre sen ta o Esta do mais novo
da Fe de ra ção bra si le i ra, o Esta do que re i vin di ca va
uma uni ver si da de, já que to dos os ou tros pos su em as 
suas uni ver si da des. Se o ca mi nho para o de sen vol vi -
men to de um País é a edu ca ção, di zia V. Exª, peço a
esta Casa que nos aju de, por que que re mos re a li zar o
so nho que ou tros Esta dos já con cre ti za ram: ter uma
uni ver si da de fe de ral. Ago ra, es ta mos ven do os es for -
ços do Esta do do To can tins se rem con cre ti za dos,
pois V. Exª anun cia essa e ou tras con quis tas nes te
mo men to em que o País e o Se na do vi vem um mo -
men to de li ca do, mas, ao mes mo tem po, esta Casa dá
uma de mons tra ção de que não po de mos de sa ni mar
em nos sa luta e em nos so tra ba lho. Di an te des sa con -
quis ta, V. Exª acre di ta que as de si gual da des so ci a is
vão di mi nu ir, que o Bra sil tem po ten ci a li da de e, por tan -
to, pode ser um País mais jus to, mais hu ma no. V. Exª
fala como se fos se um pro fes sor, que o foi, que atu al -
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men te está cum prin do uma gran de mis são na po lí ti ca
– e V. Exª tem de sem pe nha do esse seu tra ba lho.
Tam bém sou des ses que acre di ta que a nos sa de mo -
cra cia está ama du re ci da, a ci da da nia está–se de sen -
vol ven do, os acon te ci men tos vi vi dos pelo Se na do,
por mais tris tes e la men tá ve is que se jam, de mons -
tram que o exer cí cio da ci da da nia está me lho ran do,
que a so ci e da de está par ti ci pan do e que o Se na do
quer fa zer jus ti ça e está cum prin do a sua mis são, por -
que está sen sí vel e pro cu ran do in ves ti gar e apu rar. Mas 
de se jei apar teá-lo pelo en tu si as mo com que V. Exª
acre di ta e fala em nome do seu Esta do e, por con se -
qüên cia, do Bra sil. 

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço e in cor po ro o apar te do Se na dor Ra -
mez Te bet, re pre sen tan te do glo ri o so Esta do do Mato 
Gros so do Sul e Pre si den te do Con se lho de Éti ca
des ta Casa. A par ti ci pa ção de V. Exª em meu pro nun -
ci a men to ca u sa-me mu i to or gu lho.

Ter mi no, Sr. Pre si den te, di zen do que não há
nada me lhor do que con tem plar o ros to des sas cri an -
ças que es tão as sen ta das na ga le ria, cer ta men te vin -
das de uma das es co las pú bli cas do Dis tri to Fe de ral,
que nos dão a ale gria de re fle tir des ta tri bu na a es pe -
ran ça que te mos nes te País. Está es pe lha da no ros to
des sas cri an ças, no sor ri so, na in ge nu i da de, mas aci -
ma de tudo, no fu tu ro das mes mas, a mi nha es pe ran -
ça no meu To can tins e no nos so Bra sil.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, 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. Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. 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 re cen te en -
tre vis ta à re pór ter Su ely Cal das, de O Esta do de
S.Pa u lo, o Se cre tá rio de Po lí ti ca Eco nô mi ca do Mi -
nis té rio da Fa zen da, Edward Ama deo, for ne ceu um
dado que nos per mi te di men si o nar a im por tân cia
para a pro du ti vi da de do tra ba lho da uni ver sa li za ção
do aces so à edu ca ção, so bre tu do ao ní vel téc ni co ou
se cun dá rio. Dis se Ama deo que, como re gra, um ano
a me nos de edu ca ção de um pre si den te de em pre sa
co mer ci al é mais do que com pen sa do para o su ces so 
dos ne gó ci os por um ano a mais de es co la ri da de de
um úni co ven de dor. 

Em nos so con tex to his tó ri co e eco nô mi co, no
qual se faz ne ces sá ria ur gen te men te a re to ma da do
de sen vol vi men to do País para sa u dar nos sa gi gan -
tes ca dí vi da so ci al, essa in for ma ção deve ser vir-nos
de bús so la. A nós, ad mi nis tra do res da co i sa pú bli ca,
para nos apon tar a di re ção a se guir na apli ca ção dos
re cur sos go ver na men ta is, aos ge ren tes da em pre sa,
ou ge ren tes de em pre sas com pro me ti dos com a me -
lho ria das con di ções de vida do nos so povo na apli ca -
ção dos seus pró pri os pro gra mas so ci a is. Isso é, pre -
ci sa men te, o que se faz por meio do cha ma do Sis te -
ma S, cons ti tu í do pe los ser vi ços na ci o na is de apren -
di za gem in dus tri al (Se na is), co mer ci a is (Se nacs),
dos trans por tes (Se nats), da agri cul tu ra (Se na res) e
das pe que nas e mé di as em pre sas (Se bra es).

Ape sar da van ta gens do fi nan ci a men to ga ran ti -
do por en car gos le ga is so bre a fo lha de pa ga men to
das em pre sas e da ad mi nis tra ção dos re cur sos pe las
pró pri as as so ci a ções pa tro na is, o Sis te ma S é in su fi -
ci en te para aten der à de man da dos tra ba lha do res por 
cur sos de qua li fi ca ção. E é in su fi ci en te tam bém para
aten der à de man da das em pre sas por tra ba lha do res
es pe ci a li za dos.

Esse fato pode ser cons ta ta do pela le i tu ra da re -
por ta gem de Ra fa el Ri bel la, em O Esta do de S. Pa u -
lo, pu bli ca do em 4 de fe ve re i ro des te ano. Fi ca mos
sa ben do, por meio des sa ma té ria jor na lís ti ca, que a
pe que na re to ma da da ati vi da de eco nô mi ca ex pe ri -
men ta da ago ra pelo País já é bas tan te para fa zer-se
sen tir a ca rên cia em al guns se to res da eco no mia de
tra ba lha do res ca pa ci ta dos e es pe ci a li za dos. Os que
exis tem, se não che gam a ser dis pu ta dos li te ral men te 
aos ta pas pe las em pre sas, o são à base de um dos
mais bá si cos ins tru men tos do mer ca do: o ofe re ci -
men to de sa lá ri os e van ta gens ma i o res.

As áre as das te le co mu ni ca ções e da ho te la ria
são exem plos no tá ve is de ati vi da des nas qua is tra ba -
lha do res com boa for ma ção e ex pe riên cia es tão en -
con tran do ex ce len tes opor tu ni da des de co lo ca ção.
Com a pro vá vel ge ne ra li za ção, por to das as áre as de
ati vi da de, dos efe i tos da con so li da ção da es ta bi li da de 
eco nô mi ca, a ten dên cia será cer ta men te de uma de -
man da cres cen te de bons téc ni cos por par te das em -
pre sas e, con se qüen te men te, de bons cur sos téc ni -
cos pro fis si o na li zan tes, por par te dos tra ba lha do res.

São es sas pers pec ti vas que me trou xe ram hoje
a esta tri bu na para sa u dar a pró xi ma ina u gu ra ção,
pre vis ta para maio, das ins ta la ções do Ser vi ço Na ci o -
nal de Apren di za gem Co mer ci al (Se nac) de Pal mas,
ca pi tal do meu Esta do. Dia 7 de fe ve re i ro, o Pre si den -
te da Fe de ra ção do Co mér cio de To can tins, Dr. Ânge -
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lo Agno lim, con vi dou a im pren sa e pes so as no tá ve is
do Esta do para uma vi si ta às obras do pré dio, que se
en con tra em fase de aca ba men to.

So men te nas obras ci vis fo ram in ves ti men tos de 
R$2,8 mi lhões, e mais R$2,2 mi lhões fo ram apli ca dos 
na com pra e na ins ta la ção dos equi pa men tos ne ces -
sá ri os às ati vi da des de tre i na men to, per fa zen do um
to tal de R$5 mi lhões, fi nan ci a dos por re cur sos do Se -
nac na ci o nal. Com 3.640m², a sede do Se nac em
Pal mas será, quan do es ti ver pron ta e fun ci o nan do, a
ma i or do Bra sil, com ca pa ci da de para aten der a cer ca 
de 15 mil pes so as a cada ano, em cur sos de cur ta,
mé dia ou lon ga du ra ção.

O iní cio do fun ci o na men to da nova sede do Se -
nac de Pal mas im pli ca rá tam bém, e de ma ne i ra ime -
di a ta, na con tra ta ção de um nú me ro sig ni fi ca ti vo de
ins tru to res, o que por si só já re pre sen ta um bom in -
cre men to na ofer ta de pos tos de tra ba lho para tra ba -
lha do res qua li fi ca dos em nos so Esta do – quem sabe
ca paz de atra ir mão-de-obra de qua li da de que se en -
con tra de so cu pa da nos gran de cen tros ur ba nos do
País. Mais im por tan te, po rém, é a ca pa ci da de de mul -
ti pli ca ção dos ga nhos so ci a is e eco nô mi cos que a
qua li fi ca ção pro fis si o nal dos nos sos tra ba lha do res
tra rá para o To can tins.

Mul ti pli ca ção, é cer to, da mas sa sa la ri al, mas,
tam bém, da ati vi da de eco nô mi ca em ge ral, pois mu i -
tos em pre sá ri os mais es ta rão dis pos tos a in ves tir no
To can tins, quan do o Esta do dis pu ser de uma mas sa
crí ti ca de tra ba lha do res qua li fi ca dos e de uma ga ran -
tia de per ma nen te re ci cla gem. Mais em pre go, mais
sa lá ri os, mais con su mo, mais in ves ti men tos: eis o ci -
clo vir tu o so do de sen vol vi men to, pos si bi li ta do pela
ins ta la ção de uma nova sede do Se nac em nos sa Re -
gião Cen tro-Oes te.

O Se nac e todo o Sis te ma S de vem re ce ber o
nos so apo io in te gral. As idéi as que, quan do em vez,
apre sen tam-se nes te Con gres so em fa vor da sua ex -
tin ção – sob o ar gu men to de que one ram a fo lha de
pa ga men to das em pre sas e agra vam o cha ma do cus -
to Bra sil – de vem re ce ber sem pre, dos par la men ta res
cons ci en tes, o ime di a to re pú dio. Não te mos dú vi das
de que é em be ne fí cio de nos sas pró pri as em pre sas
que re flui todo o in ves ti men to pos si bi li ta do pe los en -
car gos so ci a is que sus ten tam o Sis te ma S. Ele é hoje
uma fer ra men ta in dis pen sá vel para o de sen vol vi men -
to do País, so bre tu do das re giões mais po bres e de -
sas sis ti das. 

O Se nac de Pal mas ha ve rá de mos trar aos in -
cré du los o imen so po ten ci al pro du ti vo do To can tins.
Quem vi ver verá!

Sr. Pre si den te, gos ta ria tam bém de com par ti -
lhar com este Ple ná rio, que foi um dos gran des in cen -
ti va do res da cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral de To -
can tins, que, no de cor rer des ta se ma na, hou ve uma
au diên cia en tre o Go ver na dor Si que i ra Cam pos e o
Mi nis tro Pa u lo Re na to, que as si nou por ta ria no me an -
do o re i tor pro tem po re da Uni ver si da de Fe de ral de
To can tins. O novo re i tor de ve rá se guir, no pró xi mo do -
min go, para o Esta do de To can tins, com uma de le ga -
ção de no tá ve is do Mi nis té rio da Edu ca ção para fa zer
to dos os es tu dos e im plan tar de fi ni ti va men te a Uni -
ver si da de Fe de ral do nos so Esta do, que já tem ves ti -
bu lar pre vis to para o mês de ju lho. 

O Sr. Mi nis tro com pro me teu-se a en ca mi nhar
me di da pro vi só ria ao Con gres so Na ci o nal para ad -
mis são de fun ci o ná ri os – mu i tos de les já tra ba lhan do
na Uni tins – até que seja ins ti tu í do o con cur so, con -
for me es ta be le ce dis po si ti vo le gal. Gos ta ria de pe dir
a S. Exª que ve ri fi cas se com toda boa von ta de a pos -
si bi li da de de que o sis te ma mul ti cam pi da Uni tins pos -
sa ser pre ser va do, pos si bi li tan do que to das as uni da -
des es pa lha das pe las di ver sas ci da des do To can tins
se jam in clu í das na Uni ver si da de Fe de ral de To can -
tins. Isso re pre sen ta rá uma gran de con quis ta dos
mem bros re pre sen tan tes do To can tins no Con gres so
Na ci o nal, do Go ver na dor Si que i ra Cam pos e, so bre -
tu do, da ju ven tu de do meu que ri do Esta do.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do o apar te, com mu i to or gu lho, ao no bre Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Se na dor Car los Pa tro cí nio, acom pa nho com mu i ta
aten ção o pro nun ci a men to de V. Exª, que traz a esta
Casa e à opi nião pú bli ca na ci o nal a in for ma ção so bre
a ina u gu ra ção da uni da de do Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem Co mer ci al – Se nac, na ci da de de Pal -
mas. Veja V. Exª o quan to vem ocor ren do em nos so
Esta do. Aca bei de de i xar a tri bu na, quan do tam bém
abor dei a no me a ção do re i tor pro tem po re, Pro fes sor 
Eu rí pe des Fal cão Vi e i ra, para a Uni ver si da de Fe de ral
de To can tins, por ato as si na do esta se ma na pelo Mi -
nis tro Pa u lo Re na to. V. Exª anun cia, ago ra, o iní cio
das ati vi da des da Esco la do Se nac em Pal mas. E este 
ano ain da a Esco la Téc ni ca Fe de ral, cuja cons tru ção
teve iní cio quan do eu era pre fe i to da nos sa Ca pi tal,
tam bém ini cia as suas ati vi da des. É um con jun to de
ações que nos en che de ale gria e or gu lho com re la -
ção à nos sa Ca pi tal e ao nos so Esta do. Qu an to à no -
me a ção do re i tor pro tem po re, é um ho mem de vas ta 
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ex pe riên cia, já que foi re i tor da Uni ver si da de Fe de ral
do Rio Gran de do Sul e Se cre tá rio de Edu ca ção do
Mu ni cí pio de Por to Ale gre. O Pro fes sor Eu rí pe des es -
ta rá em To can tins na pró xi ma ter ça-fe i ra, quan do terá 
opor tu ni da de de ter con ta to com as nos sas au to ri da -
des e com a pró pria opi nião pú bli ca, e já anun ci ou
pre li mi nar men te que, como Pre si den te da Co mis são
de Implan ta ção da Uni ver si da de Fe de ral, cons ta tou a 
re a li da de exis ten te no Esta do do mo de lo mul ti cam pi,
que ado ta rá como pon to de par ti da para seu tra ba lho. 
Isso nos per mi te di zer, pe los con ta tos re a li za dos com
o Pro fes sor Eu rí pe des, que o cam pus de Ara gua í na,
Por to Na ci o nal, Gu ru pi, ou seja esse mo de lo mul ti -
cam pi, se rão pre ser va dos. Essa é a sua luta, Se na dor 
Car los Pa tro cí nio, a luta que V. Exª em pre en deu aqui
no ple ná rio da Casa du ran te tan tos anos e que é re -
co nhe ci do pela nos sa po pu la ção como um dos agen -
tes mais im por tan tes da cri a ção da Uni ver si da de Fe -
de ral de To can tins, des sa nos sa con quis ta. Po de mos 
tran qüi li zar a nos sa co mu ni da de aca dê mi ca: o apro -
ve i ta men to dos pro fes so res nes se in ter reg no até a
re a li za ção do con cur so pú bli co tam bém é uma re a li -
da de; a pos si bi li da de de con vê nio en tre o MEC e o
Go ver no do Esta do do To can tins, uti li zan do as ins ta -
la ções e todo o com ple xo já exis ten te da atu al Uni tins, 
per mi ti rá, nes se in ter va lo, o apro ve i ta men to de to dos
os fun ci o ná ri os e atu a is pro fes so res, que até po de rão 
sub me ter-se ao con cur so pú bli co, mas se rão apro ve i -
ta dos por meio des se con vê nio. É re al men te um fato
im por tan te. Pa ra be ni zo V. Exª pe las in for ma ções que 
traz ao Ple ná rio, por sua luta em prol da Uni ver si da de
Fe de ral do To can tins. Nós es ta re mos acom pa nhan -
do todo o pro ces so de im plan ta ção da Uni ver si da de
Fe de ral, te re mos con di ções de par ti ci par das au diên ci -
as pú bli cas e te nho cer te za ab so lu ta, Se na dor Car los
Pa tro cí nio, de que o re sul ta do de tudo isso será mais
esta con quis ta, que não ape nas nós mas todo o povo
do nos so Esta do ha ve re mos de co me mo rar.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Obri ga do, emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos. A atu a ção de V. Exª tem sido fun da men tal para o
de sen vol vi men to do nos so Esta do. 

Esse elen co de ina u gu ra ções que V. Exª ci tou só 
nos ca u sa or gu lho. Efe ti va men te, o nos so Esta do co -
me ça a ter a mor fo lo gia e a fi si o lo gia tam bém de um
ver da de i ro Esta do. Até en tão éra mos um Esta do na
con fi gu ra ção ge o grá fi ca, na ad mi nis tra ção po lí ti ca,
mas fal ta va mu i ta co i sa, emi nen te Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos. O To can tins vem dan do mos tras de 
como se pode ad mi nis trar de ma ne i ra mo der na e efi -
ci en te um novo Esta do. E nós es ta mos con se guin do

gal gar po si ções im por tan tes no que diz res pe i to aos
in di ca do res eco nô mi cos e so ci a is, mu i to além de ou -
tros Esta dos da Fe de ra ção. 

Por isso toda vez que se ina u gu ra uma uni da de
edu ca ci o nal em nos so Esta do, te nho sem pre a pre o -
cu pa ção de vir a esta tri bu na para fa zer re fe rên cia ao
fato, mes mo por que, emi nen te Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, pen so que é por meio da edu ca ção
que o nos so País vai con se guir de sa tar es sas amar -
ras que ain da o atra pa lham mu i to na com pe ti ção com
ou tras na ções mais de sen vol vi das.

Além do mais, emi nen te Se na dor Edu ar do Si -
que i ra, te nho a con vic ção ab so lu ta de que, por in ter -
mé dio da edu ca ção, con se gui re mos nos des ven ci lhar 
de fa tos como es ses que es tão acon te cen do aqui, no
Se na do da Re pú bli ca, con for me V. Exª já fri sou em
seu pro nun ci a men to nes ta ma nhã. Acre di to que so -
men te a edu ca ção po de rá de fato fa zer com que o
Bra sil se tor ne efe ti va men te uma gran de Na ção, no
con tex to das ma i o res do Pla ne ta. 

Mu i to obri ga do pelo seu apar te, emi nen te Se na -
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, por vin te mi -
nu tos. (Pa u sa.)

Eu gos ta ria de in for mar ao Ple ná rio que o Se na -
dor Ade mir Andra de per mu tou o seu tem po com o Se -
na dor Jef fer son Pé res, que es ta va ins cri to an te ri or -
men te.

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, no meio de todo
esse tu mul to em que vive o Se na do da Re pú bli ca, en -
ten do que a mí dia bra si le i ra de i xa de tra tar, com mais
pro fun di da de, uma ques tão que é mu i to mais sé ria,
que é mu i to mais gra ve e que traz con se qüên ci as ex -
tre ma men te di fí ce is para o povo bra si le i ro. Re fi ro-me,
Sr. Pre si den te, à de ci são do Ban co Cen tral. 

Em me nos de dois me ses, o Ban co Cen tral au -
men tou a taxa anu al de ju ros, que che gou a um va lor
mí ni mo de 15,25% e que as sim per ma ne ceu por mais 
de um ano. Em mar ço, re cen te men te, o Co pom au -
men tou em 0,5% essa taxa de ju ros, pas san do para
15,75%; e, há dois dias, o Ban co Cen tral au men tou
no va men te essa taxa de ju ros mais 0,5%, pas san do a 
16,25% ao ano. Isso in flui enor me men te no va lor da
dí vi da pú bli ca bra si le i ra. 

Na ver da de, essa é a ra zão que le vou a que se
jo gas se fora todo o pa tri mô nio pú bli co bra si le i ro, por
meio des se ne fas to pro ces so de pri va ti za ção que tem 
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sido efe ti va do pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so. Mu i to des sa pri va ti za ção aten de à po lí ti ca ne o -
li be ral de en fra que ci men to do po der do Esta do, de
for ta le ci men to do po der pri va do, do po der eco nô mi -
co; e, com o po der eco nô mi co, do mi na-se efe ti va -
men te o po der do Esta do. Essa po lí ti ca de ju ros al tos, 
essa po lí ti ca de cap ta ção de re cur sos que o Go ver no
bra si le i ro faz no mer ca do in ter no é que fez com que
tudo que se ven des se nes te País não ser vis se para
ab so lu ta men te nada.

Sr. Pre si den te, tra go os da dos e al guns ter mos
de com pa ra ção para que o povo bra si le i ro jul gue o
que con si de ro uma ver da de i ra ir res pon sa bi li da de da
con du ção do Go ver no Fe de ral em re la ção à po lí ti ca
eco nô mi ca.

Em ju lho de 1994, quan do o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so foi Mi nis tro da Fa zen da, quan -
do se im ple men tou o Real, a dí vi da pú bli ca in ter na
bra si le i ra era de R$56 bi lhões. A dí vi da ex ter na, na -
que la al tu ra – e o atu al Pre si den te da Re pú bli ca ain da 
não ha via sido ele i to; fal ta vam seis me ses para que
ele to mas se pos se –, era de US$132 bi lhões.

Na que la épo ca, tí nha mos uma re ser va in ter na -
ci o nal de US$48 bi lhões em ca i xa e tí nha mos per ma -
nen te men te um sal do na ba lan ça co mer ci al da or dem 
de US$1,5 bi lhão/mês, o que re pre sen ta va US$18 bi -
lhões/ano até o Pre si den te Fer nan do Hen ri que as su -
mir o Go ver no. De lá para cá, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que op tou por man ter, a qual quer cus to e a qual -
quer pre ço – não im por ta se sa cri fi can do ou não o
povo bra si le i ro, o de sen vol vi men to da nos sa Na ção –, 
ri go ro sa men te em dia, o pa ga men to da dí vi da ex ter -
na bra si le i ra, pa gan do ju ros, pa gan do o prin ci pal e,
la men ta vel men te, se en di vi dan do cada vez mais.

Ocor re que, com o Pla no Real e com o dó lar pra -
ti ca men te es ta bi li za do, che gan do a va ler me nos que
R$1 du ran te um cer to pe río do, o con su mo bra si le i ro
evi den te men te au men tou. O ex por ta dor, ten do mer -
ca do in ter no, op tou por ven der mais. As ex por ta ções
di mi nu í ram, e as im por ta ções, por sua vez, au men ta -
ram, por que era ne ces sá rio aten der à de man da para
que não hou ves se in fla ção. Ou seja, ti nha que ha ver
uma gran de ofer ta de mer ca do ri as ao povo bra si le i ro,
para que se ge ras se com pe ti ti vi da de e, com isso, não
hou ves se in fla ção. 

Nes sa si tu a ção, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que, logo que as su miu o Go ver no, co me çou a ter di fi -
cul da de em ge rar su pe rá vit na ba lan ça co mer ci al. Ao
con trá rio dos anos an te ri o res, ao in vés de su pe rá vit,
pas sa mos a ter dé fi cits per ma nen tes. São seis anos
de Go ver no e seis anos e dé fi cit na ba lan ça co mer ci al.

Ora, se não te mos dó la res com o ex ces so da qui lo
que ven de mos, fa zen do di fe ren ça en tre aqui lo que
com pra mos, o Go ver no não tem como pa gar o ser vi -
ço da dí vi da.

Com esse qua dro, o Go ver no op tou por uma
nova tá ti ca: es ti mu lou a es pe cu la ção fi nan ce i ra in ter -
na e au men tou os ju ros da dí vi da mo bi liá ria pú bli ca
bra si le i ra, fa zen do com que o ca pi tal in ter na ci o nal, os 
pou pa do res de ou tros pa í ses do mun do, da Eu ro pa,
dos Esta dos Uni dos, do Ca na dá, do Ja pão, da Ásia,
en fim, do mun do in te i ro, en con tras sem no Bra sil esse
pa ra í so para se ga nhar di nhe i ro. Para aqui tra zi am os
seus re cur sos, en tre ga vam-nos ao Ban co Cen tral, em 
dó lar, para que a ins ti tu i ção con ti nu as se pa gan do o
ser vi ço da dí vi da e apli ca vam es ses re a is no mer ca do 
fi nan ce i ro, com os qua is ga nha vam 30%. Em de ter mi -
na da épo ca, no pe río do da cri se da Ásia, há cer ca de
três anos, o Go ver no bra si le i ro che gou à ex cres cên -
cia de pa gar 49,5% de ju ros ao ano nos tí tu los da dí vi -
da pú bli ca bra si le i ra. 

Ora, isso le vou a dí vi da in ter na para a es tra tos -
fe ra. E pas sa mos de uma dí vi da de R$56 bi lhões, em
ju lho de 1994, para uma, hoje, da or dem de R$560 bi -
lhões. Ou seja, a dí vi da pú bli ca in ter na bra si le i ra, nos
seis anos de Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, au men tou dez ve zes. 

Qu an do es tá va mos numa si tu a ção de ex tre ma
di fi cul da de, che gan do a pa gar 49,5% ao ano, hou ve
uma des co ber ta de cor rup ção no Ban co Cen tral e o
Sr. Chi co Lo pes foi pego com US$1,5 mi lhão de po si -
ta do na sua con ta, na tu ral men te pe los es pe cu la do res 
que rou ba ram na que la des va lo ri za ção cam bi al de
emer gên cia que foi fe i ta no Bra sil. Então, foi tra zi do
como sal va dor o Sr. Armí no Fra ga, que, re al men te,
sur pre en deu a to dos nós, por que con se guiu ba i xar a
taxa de juro de 49,5%, quan do as su miu a di re ção do
ban co, para 15,25%, em mar ço des te ano.

Assim, es tá va mos na ex pec ta ti va de ver es ses
ju ros ba i xa rem cada vez mais, por que 15,25% ain da
sig ni fi cam um juro real ao ano, pago ao es pe cu la dor,
que não apli ca re cur sos no sis te ma pro du ti vo, de 9%.
Como a in fla ção está gi ran do em tor no de 5% a 6%
anu a is, esse va lor ain da re pre sen ta um juro ab sur do
e ina ce i tá vel. No en tan to, para nos sa sur pre sa, ao in -
vés de esse juro des cer ao pa ta mar das na ções de -
sen vol vi das do Pri me i ro Mun do – como nos Esta dos
Uni dos, em que ele pas sou de 5% para 4,5%; como
nos pa í ses da Eu ro pa, cuja mé dia che ga a 3%; como
no Ja pão, onde ele che ga a 0,5% ao ano –, ele vol tou
a su bir, pas san do para 15,75% e, em se gui da, para
16,25%.
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O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Após
ou vir, com mu i ta ale gria, o meu Lí der e co le ga Ro ber -
to Sa tur ni no, vou fa lar a res pe i to de como isso in flui
no Orça men to Pú bli co da União e do pre ju í zo que traz 
para a so ci e da de bra si le i ra. 

Ouço o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Ade mir Andra de, es tou es cu tan do V. Exª com in te res -
se e não di ria com ale gria por que com par ti lho das
apre en sões que, mu i to opor tu na men te, está tra zen do 
ao Se na do. Qu e ro cum pri men tá-lo, por que seu o dis -
cur so é mu i to ade qua do, per fe i to e opor tu no. A Na ção 
es ta va es pe ran do um des cen so da taxa de ju ros e foi
sur pre en di da com dois au men tos, mas isso está na
ló gi ca das co i sas, por que o Go ver no pre ci sa con ter a
eco no mia. A eco no mia bra si le i ra está numa ar ma di -
lha, pois se o seu cres ci men to pas sar de 4%, ela ge -
ra rá uma de man da de im por ta ções tão gran de que
agra va rá enor me men te o dé fi cit da ba lan ça de pa ga -
men tos. E isso não pode acon te cer, se não o Bra sil vai 
para a ban car ro ta e não tem como cum prir os seus
com pro mis sos. Então, o Go ver no ele va a taxa de ju -
ros para fre ar a eco no mia bra si le i ra, no bre Se na dor,
como se ela es ti ves se num auge de ex pan são, e tam -
bém para atra ir ca pi ta is es pe cu la do res. Se a taxa de
ju ros no ex te ri or é de 4,5% e, aqui, de qua se 10%, é
evi den te que esse di fe ren ci al fará os es pe cu la do res
cor re rem para cá, e, com isso, o Go ver no pre ten de
con ter a pres são so bre o dó lar. No en tan to, não acre -
di to que isso fun ci o ne, por que essa pres são é um
dado da es tru tu ra ção da nos sa eco no mia. O Go ver no
en tre gou a nos sa in dús tria com ple ta men te, e es ta -
mos re féns des ses ca pi ta is, en tão, ago ra, emi te tí tu -
los em dó la res para tran qüi li zar o mer ca do. A ques tão 
é a se guin te, Se na dor: isso é pre ju í zo fu tu ro. O Ban co
Cen tral está de ter mi nan do que a Na ção bra si le i ra ve -
nha a in cor rer no mo men to em que ti ver que li qüi dar
essa dí vi da, por que é cla ro que o dó lar vai su bir. O
Go ver no ven de cada vez mais tí tu los com cor re ção
cam bi al e o Te sou ro vai pa gar, por que a Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal as sim de ter mi na. O ob je ti vo des -
sa lei é pres si o nar os Pre fe i tos e os Go ver na do res,
mas não o Pre si den te do Ban co Cen tral e o Mi nis tro
da Fa zen da. Estes es tão li vres dis so. O Te sou ro vai
pa gar esse pre ju í zo gi gan tes co que o Ban co Cen tral
está de ter mi nan do ven den do tí tu los cam bi a is para
con ter a alta do dó lar, o que não vai ser pos sí vel por -
que isso de cor re da pró pria es tru tu ra da eco no mia
bra si le i ra, como V. Exª está de mons tran do mu i to bem

no seu pro nun ci a men to. Pa ra béns e meus cum pri -
men tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Sa tur ni no, que é um dos emi -
nen tes mem bros da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos do Se na do e que tan to tem ba ti do para que co i sas 
des se tipo não ocor ram. V. Exª tem toda ra zão.

No en tan to, qual é, ob je ti va men te, a ra zão des -
sa ação do Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so? 
Bar rar o cres ci men to da eco no mia bra si le i ra a qual -
quer cus to para quê? Pa re ce que é o Go ver no, e não
a po pu la ção, que pre ci sa cum prir os com pro mis sos
ex ter nos a qual quer pre ço, nem que para isso te nha
que en for car e ma tar o povo bra si le i ro de ne ces si da -
de, como está fa zen do com essa for ma de con du zir o
nos so pro ces so eco nô mi co. Esta é a pri o ri da de má xi -
ma do Go ver no: aci ma de qual quer co i sa, cum prir o
com pro mis so do pa ga men to da dí vi da ex ter na. 

Com toda essa sub ser viên cia do Pre si den te ao
ca pi tal in ter na ci o nal, com toda essa bus ca de pa re cer 
san ti nho, que ri do e ado ra do pe los di ri gen tes e pelo
po der eco nô mi co dos cha ma dos pa í ses de sen vol vi -
dos do Pri me i ro Mun do, ao lon go dos seus seis anos
e meio de Go ver no, so ma dos aos seis me ses em que
foi Mi nis tro da Fa zen da, a dí vi da ex ter na bra si le i ra au -
men tou de US$132 bi lhões para US$230 bi lhões. 

Que ho mem é esse, que ca pa ci da de ad mi nis -
tra ti va é essa, que com pe tên cia eco nô mi ca é essa
que, em seis anos e meio de Go ver no, com uma in fla -
ção que em todo esse pe río do tal vez não te nha atin gi -
do 80%, fa zem mul ti pli car por dez a dí vi da pú bli ca in -
ter na bra si le i ra e pra ti ca men te por dois a dí vi da ex ter -
na, mes mo de po is de te rem sido ven di dos qua se 80% 
do pa tri mô nio na ci o nal? O Go ver no ven deu as si de -
rúr gi cas; a Vale do Rio Doce, essa com pa nhia ma ra vi -
lho sa, lu cra ti va e fan tás ti ca, a quin ta em pre sa mun di -
al; as ações da Pe tro bras, até atin gir a quo ta de 51% – 
e não ven deu mais por que a Cons ti tu i ção o pro í be –;
pra ti ca men te to dos os ban cos pú bli cos es ta du a is; to -
das as dis tri bu i do ras de ener gia es ta du a is; todo o sis -
te ma te le fô ni co, de po is de anos e anos de in ves ti -
men tos do povo bra si le i ro, e, ago ra, quer co me ter o
cri me de ven der as ge ra do ras de ener gia – Fur nas,
Chesf e Ele tro nor te –, fa zen do bar ba ri da des com es -
sas ne go ci a ções. Ne las, o Go ver no tira a par te ruim
des sas em pre sas e pas sa a boa para o ca pi tal in ter -
na ci o nal, por que não está in te res sa do na ven da para
gru pos em pre sa ri a is bra si le i ros, mas para o ca pi tal
in ter na ci o nal, já que isso re pre sen ta a en tra da de dó -
la res que se rão usa dos para que con ti nue ban can do
a sua sub ser viên cia e a sua sub mis são ao in te res se

06724 Sá ba do   21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



do ca pi tal in ter na ci o nal e dos pa í ses do Pri me i ro
Mun do. 

E ago ra, o Sr. Armí nio Fra ga, quan do to dos es -
pe rá va mos que con ti nu as sem de cres cen do as ta xas
de ju ros, au men ta em 0,5% no mês pas sa do e ago ra
em mais 0,5%. Quem sabe o que po de rá acon te cer
da qui a um ou dois me ses? Tal vez S. Exª au men te
mais ain da, per mi tin do exa ta men te que ve nha a
acon te cer aqui lo que dis se V. Exª: quem tem di nhe i ro
apli ca do nos pa ra í sos fis ca is a 0,5%, a 3% ou a 4,5%
vai re ti rar para apli cá-lo em um novo pa ra í so fis cal
cha ma do Bra sil. Aqui te mos o pa ra í so da agi o ta gem,
o pa ra í so da es pe cu la ção, o pa ra í so onde se pode
en ri que cer de bra ços cru za dos, sem tra ba lhar, ape -
nas efe tu an do de pó si tos. Tudo isso é con se qüên cia
drás ti ca da re cen te po lí ti ca do Mi nis tro Ma lan, do Pre -
si den te do Ban co Cen tral e, evi den te men te, do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Sr. Pre si den te e Se na dor Sa tur ni no Bra ga, re -
cen te men te dis cu ti mos, em pro fun di da de, o tema sa -
lá rio mí ni mo. De se jou-se, em 1999, au men tá-lo para
US$100 – o que, à épo ca, da ria R$180,00. O Go ver no 
ba teu o pé, im pon do ao Con gres so que não des se tal
au men to, e o sa lá rio mí ni mo pas sou de R$136,00
para R$151,00. Em 2000, es ta be le ceu-se que o sa lá -
rio mí ni mo se ria de R$180,00. Por tan to, o que se es -
pe ra va para 1999 pas sou a va ler so men te em 1º de
abril de 2001, o que já não mais equi va le a US$100, já 
que um dó lar está co ta do em R$2,2. Dis cu tia-se mu i -
to, na oca sião, que o au men to de R$29,00 no sa lá rio
mí ni mo – de R$151,00 para R$180,00 – da ria pre ju í -
zo à Pre vi dên cia, au men tan do seu dé fi cit em R$2,8
bi lhões ao ano, como se isso fos se uma co i sa do ou -
tro mun do, um ab sur do ina ce i tá vel! Ve jam V. Exªs o
que ocor re: es ses au men tos con se cu ti vos – 0,5% em
mar ço e 0,5% an te on tem – re pre sen tam um au men to
anu al da or dem de R$5,6 bi lhões. Ou seja: 1% de au -
men to nos ju ros da dí vi da pú bli ca re pre sen ta um au -
men to de R$5,6 bi lhões. Isso o Go ver no não dis cu te e 
não quer sa ber! O que o Go ver no quer é cum prir ri go -
ro sa men te seus com pro mis sos jun to aos cre do res in -
ter na ci o na is – ”cre do res“, por que há dú vi das imen sas 
a res pe i to da base da dí vi da ex ter na con tra í da não só
pelo Bra sil mas por to dos os pa í ses sul-ame ri ca nos.
Lem brem-se V. Exªs de que du ran te duas dé ca das e
meia – as de 60 a 70 – os pa í ses do con ti nen te
sul-ame ri ca no fo ram to dos ri go ro sa men te co lo ca dos
sob a di ta du ra mi li tar: o Bra sil, a Argen ti na, a Bo lí via,
o Chi le e o Pa ra guai. To dos vi ve mos pe río dos ter rí ve is 
de di ta du ra mi li tar, pe río do em que se cons ti tu iu a ar -

ma di lha para nos pren der, para nos ma ni pu lar eco no -
mi ca men te, aliás, como es ta mos até hoje.

De po is da ar ma di lha cri a da, de po is da dí vi da
con tra í da, de po is do do mí nio eco nô mi co so bre nos -
sas na ções, aí sim, pode-se li be rar, pode ha ver de mo -
cra cia, como ocor reu com a Argen ti na, com o Uru -
guai, com o Bra sil, com o Chi le. Por quê? Por que já
es tá va mos to dos pre sos em fun ção de uma dí vi da ex -
ter na ab so lu ta men te im pa gá vel – e só Deus sabe
quan tas ar ma di lhas e fal ca tru as exis ti ram na cri a ção
des sas dí vi das. E hoje a eco no mia bra si le i ra é in te i ra -
men te con du zi da pela obri ga ção de se pa gar essa dí -
vi da a qual quer cus to, como se o Bra sil não ti ves se
por onde sair, como se o Bra sil não ti ves se for ça para
dis cu tir um mo men to de di fi cul da de, como se o Bra sil
não pu des se pe dir ao mun do pa ciên cia e um pou co
mais de tem po para cres cer mos e de po is pa gar. Mas
o que eles que rem é o do mí nio eco nô mi co, eles que -
rem nos di zer o que de ve mos pro du zir ou fa zer. Eles
não que rem que nos in dus tri a li ze mos, a não ser na -
qui lo que lhes ser ve aos in te res ses. O Bra sil, Se na dor 
Ro ber to Sa tur ni no, tal vez seja um dos pou cos pa í ses
cuja pa u ta de ex por ta ção seja de cer ca de 46% de
pro du tos pri má ri os, sem pas sar por ne nhum pro ces -
so de en ri que ci men to, de in dus tri a li za ção, de ge ra ção 
de em pre gos e im pos tos para a Na ção bra si le i ra. 

Tal vez os pa í ses de sen vol vi dos do mun do te -
nham uma pa u ta de ex por ta ção de 95% de pro du tos
in dus tri a li za dos, ao pas so que te mos cer ca de 55%
de pro du tos in dus tri a li za dos. E foi no Go ver no do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que que se im pôs essa lei
apá tri da, a Lei Kan dir. Na nos sa Cons ti tu i ção es ta be -
le ce mos que pro du tos semi-ela bo ra dos ti nham que
pa gar ICMS para se rem ex por ta dos – uma for ma de
in cen ti var a in dus tri a li za ção. Ocor re que o Go ver no
Fer nan do Hen ri que aca bou com isso ten do em vis ta o 
pro ble ma do dé fi cit per ma nen te na ba lan ça co mer ci al 
e a ob ses são de Sua Exce lên cia em ter dó la res, a
qual quer cus to, para cum prir com os com pro mis sos
da dí vi da ex ter na. 

Sr. Pre si den te, é como se jo gás se mos fora tudo
o que ven de mos. E ago ra não po de mos de i xar que o
Go ver no ven da tam bém as nos sas ge ra do res de ener -
gia. Os nos sos pre ju í zos têm sido enor mes. Qu an do
ouço fa lar em pre ju í zos na Su dam, quan do ouço as
de nún ci as de fal ca tru as nos TRTs, que são ab so lu ta -
men te con de ná ve is, que pre ci sam ser vi gi a das, pu ni -
das, fico pen san do: – Meu Deus, isso é pre ju í zo, é
erro. Mas, ima gi ne, Se na dor Sa tur ni no Bra ga, que os
va lo res cor res pon den tes a es ses rou bos e fal ca tru as,
di an te des se ab sur do da con du ção da po lí ti ca eco nô -
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mi ca, são qua se in sig ni fi can tes, qua se des pre zí ve is
di an te des sa co i sa ma i or e pre ju di ci al. Pen so que a
mí dia bra si le i ra de ve ria apro fun dar-se nes sa ques -
tão, ir fun do, ana li sá-la e di vul gar opi niões de pes so -
as en ten di das a res pe i to des sa ques tão. A mí dia de -
ve ria pri vi le gi ar eco no mis tas, ci en tis tas po lí ti cos, au -
to ri da des, ou vir suas opi niões e co lo cá-las na im pren -
sa so bre a si tu a ção das nos sas dí vi das ex ter na e in -
ter na para ver se a so ci e da de bra si le i ra se le van ta, se 
toma cons ciên cia da ex tre ma gra vi da de do erro da
con du ção po lí ti ca do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so. Tal vez as sim o for ças se a mu dar de po si -
ção. Tal vez esta Na ção pu des se le van tar-se e di zer
aos pa í ses do Pri me i ro Mun do, ao Ban co Mun di al, ao
Bird e ao FMI que não é pos sí vel mas sa crar o povo
bra si le i ro. Não é pos sí vel fa zer o que se fez em 2000
e o que vai se fa zer em 2001, Se na dor Sa tur ni no. O
su pe rá vit pri má rio foi de R$38,5 bi lhões em 2000, es -
tan do pre vis to em mais de R$30 bi lhões em 2001, o
que sig ni fi ca ar re ca dar mais do que gas tar em be ne fí -
cio do povo. Essa di fe ren ça cor res pon de ao pa ga -
men to dos ju ros. Como os ju ros es tão em tor no de
R$80 a R$100 bi lhões por ano, ain da fi cam fal tan do
pa gar R$50 mi lhões. Com essa di fe ren ça se ca pi ta li -
za a dí vi da. Isso é uma bola-de-neve sem fim. Este
Go ver no tem que per ce ber isso. Aliás, pen so que ele
nun ca vai per ce ber isso, por que essa é a sua po lí ti ca.
O povo bra si le i ro tem que ter com pre en são des se
pro ces so e ir à luta. 

Aqui fica o meu ape lo à Impren sa do nos so País: 
va mos pri vi le gi ar opi niões, va mos abrir es pa ços para
ar ti gos, es cri tos, ma ni fes ta ções de pes so as que en -
ten dam da ma té ria, que te nham uma vi são di fe ren te
da do Go ver no. Va mos pri vi le gi ar o de ba te des sa
ques tão – ape sar da im por tân cia de ques tões ou tras
como a da Su dam, como a da CPI da Éti ca.

Sr. Pre si den te, exis te uma co i sa que está aci ma
de tudo. Re fi ro-me à con du ção da po lí ti ca bra si le i ra, à 
sub mis são do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so às de ter mi na ções do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal, às pres sões dos pa í ses de sen vol vi dos. O Bra sil
pode mu dar a sua re a li da de.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de con ti nu ar fa lan do;
to da via, o meu tem po já se es go tou. Sou cum pri dor
das nor mas e não que ro im pe dir que ou tros Srs. Se -
na do res pos sam ma ni fes tar-se. Mas fica re gis tra da a
mi nha re vol ta con tra a re cen te po si ção do Ban co
Cen tral de au men tar, em 1%, os ju ros Ce lic. De cla ro o 
meu de se jo de que a mí dia bra si le i ra pres te mais a
aten ção a essa ques tão, pri o ri zan do-a e di vul gan -
do-a, por que não te nho fé no Go ver no. A úni ca fé que

te nho é no povo bra si le i ro, na com pre en são de suas
di fi cul da des, por que, se o povo agir, tra ba lhar, pres si -
o nar, o Con gres so Na ci o nal será sen sí vel à sua ma ni -
fes ta ção, sem dú vi da al gu ma.

Era o que que ria di zer em nome do meu Par ti do, 
o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Na bor Jú ni or, de i xa a ca de i ra 
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Tas -
so Ro sa do.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
que dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci a -
men to.

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, o Jor nal do
Bra sil de hoje – que é o dia em que se ins ta la a cú pu -
la para dis cu tir a Área de Li vre Co mér cio das Amé ri -
cas em Qu e bec, no Ca na dá – pu bli ca um ar ti go do
Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães, in ti tu la do
”Alca, o con tro le ne o co lo ni al“. Tra ta-se de um ar ti go
ad mi rá vel, do qual peço a trans cri ção, na ín te gra, nos
Ana is do Se na do, vis to se tra tar de uma ma té ria an to -
ló gi ca da ma i or im por tân cia e da ma i or lu ci dez.

Não vou lê-lo por in te i ro, ape nas al guns tre chos.
Diz o Emba i xa dor:

A prin ci pal con se qüên cia da Alca será
a ra di cal li mi ta ção e até mes mo eli mi na ção,
por tra ta do in ter na ci o nal de que par ti ci pa rá
a ma i or po tên cia do mun do, da ca pa ci da de
so be ra na do Esta do bra si le i ro de ar ti cu lar,
es ti mu lar e pro mo ver, atra vés de po lí ti cas
co mer ci a is, in dus tri a is, tec no ló gi cas, agrí co -
las e de em pre go, o de sen vol vi men to eco -
nô mi co, como tal en ten di dos a acu mu la ção
de ca pi tal; a di ver si fi ca ção e in te gra ção do
par que pro du ti vo; o au men to da pro du ti vi da -
de e o em pre go da mão-de-obra; a re du ção 
gra du al das dis pa ri da des, in clu si ve re gi o -
na is, e da vul ne ra bi li da de ex ter na.

Mais adi an te, diz o Emba i xa dor Pi nhe i ro Gu i -
ma rães:

De po is da Alca, o Bra sil não mais po -
de rá exer cer po lí ti cas ca pa zes de atra ir e
dis ci pli nar os in ves ti men tos es tran ge i ros, de 
for ma a am pli ar a ca pa ci da de ins ta la da, es -
ti mu lar a cri a ção e in te gra ção de ca de i as
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pro du ti vas, pro mo ver a trans fe rên cia efe ti va
de tec no lo gia e o for ta le ci men to do ca pi tal
na ci o nal.

De po is da Alca, o Bra sil não mais po -
de rá exer cer po lí ti cas co mer ci a is, in dus tri a is,
tec no ló gi cas efe ti vas, ca pa zes de cri ar no -
vas van ta gens com pa ra ti vas di nâ mi cas pelo 
es tí mu lo ao sur gi men to de em pre sas, pois
não terá mais ne nhu ma pos si bi li da de de
pro te ger tais em pre sas da com pe ti ção avas -
sa la do ra das me ga em pre sas já exis ten tes
nes ses se to res (...).

De po is da Alca, o Bra sil não mais po -
de rá uti li zar o po der de com pra do Esta do
para for ta le cer a em pre sa na ci o nal, de sen -
vol ver no vas tec no lo gi as, au men tar sua es -
ca la de pro du ção e ter em pre sas ca pa zes
de dis pu tar mer ca dos no ex te ri or (...).

De po is da Alca, o Bra sil se tor na rá ain -
da mais in de fe so di an te do po der, ago ra
acres ci do, dos de ten to res de tec no lo gia e
não dis po rá mais de in ves ti men tos ne ces sá -
ri os para com ba ter os abu sos de cor ren tes
do uso anti-so ci al de pa ten tes (...).

Con clui, em seu lú ci do ar ti go, o Emba i xa dor
Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães:

De po is da Alca, não ha ve rá, para to -
dos os fins prá ti cos, mais Bra sil, como pos -
si bi li da de e vi são de cons tru ção de uma so -
ci e da de mais de mo crá ti ca, mais jus ta, me -
nos de si gual, mais prós pe ra, de acor do com 
os tra ços na ci o na is e cul tu ra is que a du ras
pe nas os bra si le i ros vi nham cons tru in do, ao
lon go de sé cu los, con tra a crua opres são
co lo ni al e, hoje, o so fis ti ca do con tro le ne o -
co lo ni al.

Sr. Pre si den te, este ar ti go é de au to ria de um
ho mem que se de di cou, du ran te toda a sua vida pro -
fis si o nal, uma vida exem plar de ser vi dor pú bli co, à de -
fe sa das prer ro ga ti vas e dos in te res ses bra si le i ros.
Ulti ma men te, vi nha exer cen do a di re ção do Insti tu to
de Pes qui sas de Re la ções Inter na ci o na is do Ita ma -
raty. Foi de mi ti do em um ato la men tá vel do Mi nis tro
Cel so La fer, exa ta men te por que es ta va di zen do es -
sas co i sas pu bli ca das hoje pelo Jor nal do Bra sil.
Mas o Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães pro -
fe ria es sas pa la vras em vá ri os se mi ná ri os e en con -
tros de que par ti ci pa va, com toda a cla re za, com o sa -
ber acu mu la do do exer cí cio de mis sões in ter na ci o na is

a que se de di cou du ran te toda sua vida. Foi de mi ti do
exa ta men te por isso.

Na ter ça-fe i ra des ta se ma na, tive opor tu ni da de
de pro fe rir um dis cur so de pro tes to con tra essa de -
mis são, por en ten der que se cons ti tui um de ver de
bra si le i ro apre sen tar essa ma ni fes ta ção. S. Exª, que
tem a ex pe riên cia, a vi vên cia e o sa ber ne ces sá ri os,
está obri ga do, pela le al da de que tem à Na ção bra si -
le i ra, a di zer isso de pú bli co. Ele não pode ser im pe di -
do. A sua boca não pode ser ta pa da com uma mor da -
ça por sa ber das co i sas ou pelo fato de ser em ba i xa -
dor, fun ci o ná rio do Ita ma raty. Não, Sr. Pre si den te, isso 
não é ad mis sí vel! O Emba i xa dor foi pu ni do por que
exer ceu a ci da da nia bra si le i ra em sua ple ni tu de, ex -
pon do à po pu la ção do Bra sil o que sabe a res pe i to
des sa ques tão, que é cru ci al, como S. Exª mes mo diz, 
por que, de po is da Alca, não ha ve rá mais Na ção bra si -
le i ra.

Além do de ver de di zer isso como bra si le i ro, S. Exª 
exer cia a ta re fa de pes qui sa dor. O com pro mis so do
pes qui sa dor é com a ver da de e não com as ra zões do 
Esta do, de um Go ver no que não tem no ção do que
seja so be ra nia bra si le i ra ou do que se jam os in te res -
ses da Na ção bra si le i ra.

Já fiz um pro tes to na ter ça-fe i ra e o re pi to aqui,
por que, hoje, com o ar ti go do Emba i xa dor, fica mais
do que de mons tra do que S. Exª es ta va di zen do o que
era seu de ver di zer, sem se ca lar por im po si ção au to -
ri tá ria do Sr. Mi nis tro Cel so La fer e do Se nhor Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Esta é que é a
ver da de: o res pon sá vel ma i or é Sua Exce lên cia.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com mu i to gos to, ouço o apar te de V. Exª, Se na dor
Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – No bre Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, as so cio-me ao pro nun ci a -
men to de V. Exª, que já fez uma ma ni fes ta ção an te ri or.
O Se na dor Edu ar do Su plicy, on tem, tam bém teve a
opor tu ni da de de ex ter nar a sua in dig na ção com esse
fato, fa zen do crí ti cas con tun den tes à pos tu ra ar bi trá -
ria que o Ita ma raty uti li za. Co nhe ço o Emba i xa dor
de mi ti do. S. Exª já teve opor tu ni da de de le var suas
idéi as de di plo ma ta, de pen sa dor do nos so País, até o 
Esta do do Acre. Tra ta-se de um ho mem que jul go ser
um pa tri mô nio da in te lec tu a li da de bra si le i ra. É mu i to
tris te ob ser var, em um País como o nos so, o Mi nis té -
rio das Re la ções Exte ri o res – que tem, em sua tra je -
tó ria, a idéia de ser um Mi nis té rio pru den te, mo de ra -
do, re fle xi vo – co me ter, de re pen te, uma ati tu de au to -
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ri tá ria, ar ro gan te, in jus ta e in dig na da vi são de in te lec -
tu a li da de que deve nor te ar sem pre a sua con du ta. Hi -
po te co ab so lu ta so li da ri e da de ao Emba i xa dor, lou vo
o pro nun ci a men to de V. Exª e, des de já, co lo co-me à
dis po si ção de qual quer mo vi men to que V. Exª con du -
za no sen ti do de que o Bra sil não ace i te uma ar bi tra ri -
e da de des sa na tu re za. Mu i to obri ga do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Eu 
é que lhe agra de ço, no bre Se na dor Tião Vi a na. V. Exª
tem toda a ra zão: tra ta-se de uma ati tu de in dig na, por -
que, pri me i ro, o Emba i xa dor não me re ce isso, por
toda a fo lha de ser vi ços pres ta dos à Na ção; se gun do,
S. Exª es ta va exer cen do uma mis são de pes qui sa dor,
que pres su põe com pro mis so com a ver da de; ter ce i ro, 
es ta va exer cen do a ci da da nia bra si le i ra e o seu di re i to 
de fa lar a ver da de que sabe e co nhe ce.

Sr. Pre si den te, cre io que essa ques tão da Alca
pre ci sa ser pos ta pe ran te a opi nião pú bli ca, pre ci sa
ser dis cu ti da.

Apre sen tei, tam bém nes ta se ma na, um pro je to
de de cre to le gis la ti vo que ins ti tui o ple bis ci to, um pro -
nun ci a men to po pu lar, um pro nun ci a men to ple bis ci tá -
rio, co in ci den te com as ele i ções do pró xi mo ano, as
ele i ções ge ra is de 2002, em que a po pu la ção bra si le i -
ra dirá se quer ou não par ti ci par des se acor do in ter -
na ci o nal, que, como diz o Emba i xa dor – e con cor do
com S. Exª –, vai aca bar com a Na ção bra si le i ra. É
pre ci so que a Na ção diga isso. A po pu la ção dos pa í -
ses que ade ri ram à Co mu ni da de Eu ro péia foi con sul -
ta da. Hou ve ple bis ci tos, e as po pu la ções con cor da -
ram em que os res pec ti vos pa í ses par ti ci pas sem da -
que le acor do.

Con si de ro o ab sur do dos ab sur dos nós, bra si le i -
ros, en trar mos, por uma ”ca ne ta da“ do Pre si den te e
do Mi nis tro do Exte ri or, sem nos pro nun ci ar mos, em
um acor do que terá es sas con se qüên ci as que o
Emba i xa dor apon ta. Exi jo um ple bis ci to – es tou apre -
sen tan do um pro je to e es pe ro que o Se na do o apóie
–, um pro nun ci a men to da Na ção bra si le i ra a esse res -
pe i to.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i to in te res se, o apar te do no bre Se na -
dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – No -
bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que ro ma ni fes tar a
mi nha con cor dân cia to tal, ca bal, com o pro nun ci a -
men to de V. Exª. Tam bém faço par te do rol de pes so -
as – hoje, no Bra sil, mu i to gran de – que tem alta con -

si de ra ção pelo Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma -
rães, que o ad mi ra mu i to. Tive a opor tu ni da de de de -
ba ter com S. Exª por meio da TV Se na do e de l er um
li vro de sua au to ria, que se cha ma Qu i nhen tos anos
de pe ri fe ria. A con tri bu i ção do emi nen te Emba i xa dor
está, re al men te, na tin ta com que es cre veu seus pro -
nun ci a men tos, que são a co ra gem e o de no do, na
ins pi ra ção que en con trou para fazê-los, que é o pa tri -
o tis mo acen di do, e no con te ú do de les, que é de uma
cla re za mu i to gran de. Do meu pon to de vis ta, a re pú -
bli ca da mor da ça que se diz de mo crá ti ca, essa de mo -
cra cia da mor da ça em que es ta mos in se ri dos, pre ten -
de si len ci ar tam bém o Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro
Gu i ma rães. V. Exª, em seu dis cur so, fala a res pe i to
dos pro ble mas, dos ma le fí ci os, do de sas tre que po -
de rá ser a ex ten são do gran de mer ca do da Naf ta: o
gran de mer ca do da Amé ri ca do Nor te, do Alas ca à
Pa ta gô nia, como pre ten dem, para re sol ver a cri se de -
les – é ób vio – de fal ta de mer ca do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
V. Exª tem toda a ra zão.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – Ago -
ra, exis tem ou tras qua tro ou cin co cri ses que a Alca
não re sol ve. Ela pode re sol ver para eles, atra pa lhan -
do-nos, re du zin do o nos so mer ca do in ter no, ocu pan -
do-o com as ne ces si da des e mer ca do ri as de les. Des -
se modo, te re mos mu i to o que dis cu tir. Pen so que não 
fal ta rá opor tu ni da de, por que esse as sun to não sa i rá
das man che tes, da pa u ta e, ob vi a men te, da me mó ria
de pes so as cons ci en tes como V. Exª, que se tem pro -
nun ci a do mu i to bem a res pe i to. Mu i to obri ga do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na dor La u ro Cam pos, agra de ço o apar te lú ci do e
bri lhan te de V. Exª, que res sal ta mu i to bem, além do
co nhe ci men to, da in te li gên cia e do es to fo mo ral do
Emba i xa dor Pi nhe i ro Gu i ma rães, a sua co ra gem, o
seu de no do. S. Exª sa bia que es ta va ame a ça do de
de mis são; foi ad ver ti do e avi sa do que não po dia fa lar,
que ti nha que usar a mor da ça. E, re cu san do-se a
usá-la, S. Exª con ti nu ou ex pres san do as suas opi -
niões, in clu si ve aqui no Se na do, no se mi ná rio que a
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, por ini ci a ti va do
Se na dor Edu ar do Su plicy, pro mo veu so bre a do la ri -
za ção, no qual, evi den te men te, a ques tão da Alca foi
abor da da. O pro nun ci a men to do Emba i xa dor foi cla -
rís si mo e mu i to elo gi a do, lou va do e com pre en di do
por to dos. S. Exª sa bia o que es ta va fa zen do. No en -
tan to, a ”lei da mor da ça“ se im pôs, e a sua de mis são
veio. Mas é uma de mis são que só hon ra sua car re i ra
e suas qua li da des de ci da dão bra si le i ro.

Agra de ço mu i to o apar te en ri que ce dor de V. Exª.

06728 Sá ba do   21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



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

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – É mu i to im -
por tan te a pre sen ça de V. Exª na tri bu na, pelo seu co -
nhe ci men to, por sua cul tu ra, por sua ex pe riên cia.
Que bom que, por in ter mé dio de um nome como o de 
V. Exª, es ta mos fa lan do aqui, nes te mo men to, so bre
esse as sun to! Fi ca ria es tra nha men te mal para o Se -
na do Fe de ral, se, hoje, exa ta men te nes te mo men to,
não hou ves se uma voz a res pe i to des se tema na
Casa. Se ria até ri dí cu lo que as co i sas es ti ves sem
acon te cen do no Ca na dá e que aqui es ti vés se mos
ape nas pre o cu pa dos com a ques tão do pa i nel, des -
pre o cu pa dos com o que está acon te cen do lá. E é exa -
ta men te V. Exª, o Re la tor da Co mis são, que vem cha -
mar-nos a aten ção para o que está acon te cen do lá. O
Se na do já pro vou, Se na dor, por una ni mi da de, quan -
do Fer nan do Hen ri que foi con ver sar com o Bush, uma 
mo ção em que de i xa cla ro que é con tra a par ti ci pa -
ção, a pre sen ça do Bra sil, hoje, no pro je to ame ri ca no.
Va mos dis cu tir. Não es ta mos di zen do que so mos con -
trá ri os in per pe tu am, mas hoje o so mos. Da mos ab -
so lu ta pri o ri da de ao Mer co sul e – não ape nas isso –
acha mos que te mos que es tu dar mu i to, até fa lar mos
no pro je to ame ri ca no. O ma i or exem plo que há do que 
foi fe i to com equi lí brio, com sen sa tez, com ca te go ria,
é o Mer ca do Co mum Eu ro peu.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Exa to.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Ter mi na da
uma guer ra, des tro ça dos, di vi di dos, es fa ce la dos, com 
ódi os que vêm ao lon go dos sé cu los, pela pri me i ra
vez eles ti ve ram a com pe tên cia de sen tar e con ver sar. 
Em meio ao Tri bu nal de Nu rem berg, que es ta va con -
de nan do à mor te os lí de res na zis tas, lá do ou tro lado
es ta vam sen ta dos os fran ce ses, os ita li a nos, os ale -
mães e os in gle ses, dis cu tin do a pers pec ti va do mer -
ca do. Mas eles agi ram com ca te go ria. Isso co me çou
em 1947, e, até hoje, es tão em an da men to. Cin qüen ta 
e três anos de po is, eles se acham em con di ções de
tal vez até cri ar uma mo e da co mum, que é o euro. Eles 
es tão em con di ções de fa zer isso já a esta al tu ra. E re -
co nhe ce mos que o Con gres so eu ro peu é mais im por -
tan te do que os Con gres sos dos pa í ses. Esti ve lá e
cons ta tei o que acon te ce: o fran cês se pre o cu pa mu i -
to mais em de ba ter as re u niões do Con gres so eu ro -
peu do que as da Assem bléia Na ci o nal da Fran ça; a
Ingla ter ra – quem di ria – pre o cu pa-se mu i to mais em
de ba ter as ques tões do Con gres so eu ro peu do que

as da Câ ma ra dos Co muns. Por quê? Por que eles
avan ça ram por eta pas, de va ga ri nho, ob ser van do as
di fe ren ças. Lá pe las tan tas, eles di zi am que, se hou -
ves se um mer ca do co mum, só be be ri am cham pa nhe
fran ce sa. E o que se ria da cham pa nhe es pa nho la?
Eles che ga ram à con clu são de que, nem que qui ses -
sem, não ha ve ria chan ce de se pro du zir cham pa nhe
fran ce sa para mais do que 5% ou 6% da po pu la ção e
que so bra ri am mu i tos para con su mi rem a cham pa -
nhe es pa nho la. Então, con clu í ram que de ve ri am di vi -
dir os mer ca dos; che ga ram à con clu são de que, se se 
fos se com pa rar o ca mi nhão de uma fá bri ca ale mã
com o de uma fá bri ca es pa nho la, esta úl ti ma de sa pa -
re ce ria, não te ria con di ções de com pe tir, tal era a ca -
pa ci da de e a qua li da de su pe ri o res dos ale mães. E o
que eles fi ze ram? Fi ze ram uma so ci e da de, in te gra -
ram uma gran de em pre sa, e a em pre sa es pa nho la
não foi en go li da ou es ma ga da, mas foi uni fi ca da; fi ze -
ram um mer ca do onde ca bi am as duas em pre sas.
Eles pre pa ra ram isso nos mí ni mos de ta lhes. Ago ra,
os ame ri ca nos es tão es ta be le cen do uma for ça-ta re fa
na Gu i a na, na Ve ne zu e la e na Co lôm bia, onde eles já 
têm pra ti ca men te uma base pre pa ra da. Para que eles 
fa zem isso? Para in va dir o Bra sil? Eles es tão nos
olhan do de olhos ar re ga la dos. Inter vi e ram on tem
aqui e dis se ram, com to das as le tras, que, se o Jan go
não ca ís se, os ma ri ners ame ri ca nos en tra ri am no
Bra sil, como en tra ram por vá ri os pa í ses da Amé ri ca
La ti na. Eles não têm res pe i to. Eles re ce bem a nos sa
pro du ção de la ran ja, o nos so suco de la ran ja, mas, se 
há uma cri se na Fló ri da e se as la ran jas de sa pa re -
cem, eles têm que do brar a im por ta ção bra si le i ra – e
eles as sim o fa zem –, mas a so bre ta xam de tal ma ne i -
ra, que nós aqui pa ga mos o que a na tu re za des tru iu
nos la ran ja is da Fló ri da. Isso vale para o cal ça do,
para o aço. O aço bra si le i ro pas sou a ter uma in fluên -
cia e uma qua li da de de tal na tu re za – mais ba ra to que 
o de les –, que não ti ve ram dú vi das: so bre ta xa ram o
nos so pro du to. É nes se es ti lo que eles es tão co mer -
ci an do, que eles que rem abrir as por tas. O que será
do co i ta do do Equa dor? O que vai ser da co i ta da da
Bo lí via e de toda essa gen te? Os ame ri ca nos são
hoje os do nos do mun do, fa zem o que bem en ten -
dem, de ci dem como bem en ten dem. E eles que rem
fa zer isso com a Amé ri ca La ti na. Vão para o in fer no!
Não se pode ace i tar uma co i sa como essa. Pelo me -
nos, te mos di re i to a ter res pe i to. O Sr. Do min go Ca -
val lo veio ao Bra sil e foi bem re ce bi do. É cla ro que te -
mos pro ble mas com a Argen ti na. Isso é evi den te, pois 
eles pro du zem o que pro du zi mos; es ta mos numa cri -
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se, e eles es tão em ou tra cri se. Tal vez, um ame ri ca no 
es te ja fu xi can do um con tra o ou tro...

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com cer te za.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS ) – Qu an do o
Sr. Do min go Ca val lo veio aqui, o Go ver no bra si le i ro
pres tou-lhe to tal so li da ri e da de, dan do-lhe for ça para
que to mas se cer tas me di das, mes mo que fos sem ne -
ga ti vas para nós. Mas ele ti nha que tomá-las como
so bre vi vên cia. Ago ra ele vai lá, diz que pre fe re o ame -
ri ca no, que nada tem a ver com o Mer co sul, que pre -
fe re ne go ci ar di re ta men te com os Esta dos Uni dos.
Que pena! Essa é uma de cla ra ção do lo ro sa e in fe liz.
Um Mi nis tro bra si le i ro dis se algo mu i to im por tan te: se
for pre ci so, o Bra sil fi ca rá so zi nho con tra tudo e con tra 
to dos! Se o Bra sil ti ver que se po si ci o nar iso la da men -
te, se essa for uma po si ção de co ra gem para de fen -
der a Amé ri ca do Sul e a Amé ri ca La ti na, que o Bra sil
tome essa de ci são! Va mos es tar ao lado do Go ver no
bra si le i ro. So li da ri zo-me to tal men te com V. Exª. Não
vejo, nem no pas sa do nem no fu tu ro, algo tão ló gi co e
tão cer to: se qui ser to mar al gu ma ati tu de, o Go ver no
pre ci sa fa zer o ple bis ci to. É isso que V. Exª está pro -
pon do. É a pro pos ta mais jus ta, mais ra ci o nal, mais
com pe ten te, mais sé ria. É um com pro mis so as su mi -
do com o nos so povo. Pode até de ci dir er ra do – que
se dane –, mas é ele que vai de ci dir.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Mu i to bem!

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS ) – O povo terá
que di zer se quer ou não isso. Antes dis so, nem Fer -
nan do Hen ri que e nem Con gres so Na ci o nal têm o di -
re i to de de ci dir so bre esse as sun to!

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Mu i to bem! Nem o Con gres so Na ci o nal tem esse di -
re i to!

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – So li da ri -
zo-me com V. Exª. Te nho re za do per ma nen te men te
para que Deus ins pi re o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que, a fim de que, no Ca na dá, man te nha as suas po -
si ções, mes mo que seja tal vez uma voz iso la da. Este
é o mo men to mais im por tan te do seu Go ver no. Ago ra
te mos que ser so li dá ri os ao Pre si den te, se ja mos nós
opo si ção ou não, por que Sua Exce lên cia es ta rá fa lan -
do por nós. Esta mos re zan do para que Sua Exce lên -
cia pos sa re pre sen tar o povo bra si le i ro nes te mo -
men to, di zen do ”não“ a essa ab sur da pre ten são
ame ri ca na.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Se na dor Pe dro Si mon, não só agra de ço e lou vo mu i to 
o seu apar te, como digo que gos ta ria mu i to que o Pre -

si den te Fer nan do Hen ri que, em Qu e bec, nes te mo -
men to, pu des se to mar ciên cia do que V. Exª dis se ao
fi nal des se apar te tão bri lhan te. Esse tam bém é o
meu sen ti men to. É im por tan tís si mo que hoje es te ja -
mos aqui a dis cu tir esse as sun to, por que se está ins -
ta lan do em Qu e bec a cú pu la que vai de ci dir so bre o
fu tu ro des sa ins ti tu i ção, des se mer ca do co mum, des -
sa área de li vre co mér cio. Não é nem um mer ca do co -
mum, mas uma área de li vre co mér cio ape nas, que
vai aca bar com o que so brou da in dús tria na ci o nal,
com as em pre sas de cons tru ção e de ser vi ços, com
os ban cos, com tudo que o Bra sil ain da foi ca paz de
man ter em sua eco no mia di an te da po lí ti ca ne o li be ral
pra ti ca da pelo Go ver no.

Sr. Pre si den te, como o meu tem po já está es go -
ta do, vou en cer rar agra de cen do mu i to aos Se na do res 
La u ro Cam pos, Tião Vi a na e Pe dro Si mon pela co la -
bo ra ção a este dis cur so, que eu não po de ria de i xar de 
fa zer, por que, no dia de hoje, está-se ins ta lan do lá a
Cú pu la e por que a pu bli ca ção, no Jor nal do Bra sil,
des te ar ti go des se ad mi rá vel bra si le i ro, de mi ti do por
fa lar a ver da de, que é o Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro
Gu i ma rães, me re cia trans cri ção nos Ana is da Casa.

Agra de ço mu i to, Sr. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO 
A QUE SE REFERE O SENADOR ROBER-
TO SATURNINO EM SEU PRONUNCIA-
MENTO.

Alca, o con tro le ne o co lo ni al

Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães*

As ne go ci a ções da Alca são mu i to mais am plas do que as
de for ma ção de uma área de li vre co mér cio tra di ci o nal. Seus efe i -
tos po de rão ser mu i to mais pro fun dos do que a mera am pli a ção
do co mér cio de bens e ser vi ços. Assim, as es ti ma ti vas que vêm
sen do apre sen ta das de quan to au men ta ri am as ex por ta ções bra -
si le i ras, e que se to res e em pre sas se be ne fi ci a ri am com a der ru -
ba da de bar re i ras ta ri fá ri as e não ta ri fá ri as nos Esta dos Uni dos e
nas Amé ri cas, dis cu tem ape nas a ques tão mais su per fi ci al des sa
ini ci a ti va es tra té gi ca dos Esta dos Uni dos, a Hi per po tên cia, e
ocul tam suas prin ci pa is con se qüen ci a is.

A prin ci pal con se qüên cia da Alca será a ra di cal li mi ta ção e 
até mes mo eli mi na ção, por tra ta do in ter na ci o nal de que par ti ci pa -
rá a ma i or po tên cia do mun do, da ca pa ci da de so be ra na do Esta -
do bra si le i ro de ar ti cu lar es ti mu lar e pro mo ver, atra vés de po lí ti ca
co mer ci a is, in dus tri a is, tec no ló gi cas, agrí co las e de em pre go, o
de sen vol vi men to eco nô mi co, como tal en ten di dos a acu mu la ção
de ca pi tal; a di ver si fi ca ção e in te gra ção do par que pro du ti vo; o
au men to da pro du ti vi da de e o em pre go da mão-de-obra; a re du -
ção gra du al das dis pa ri da des, in clu si ve re gi o na is, e da vul ne ra bi -
li da de ex ter na.

O co lo rá rio des se pro ces so de re du ção ne go ci a da da so -
be ra nia será, como é na tu ral, a di mi nu i ção da pos si bi li da de do
Bra sil pro mo ver e de fen der seus in te res ses de toda or dem, in clu -
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si ve po lí ti cos e es tra té gi cos, na di nâ mi ca de um mun do mul ti po lar 
que está emer gin do, com a pro gres si va for ma ção do Esta do eu -
ro peu, a emer gên cia eco nô mi ca e po lí ti ca da Chi na, fu tu ro ma i or
PIB do pla ne ta, e, um se gun do pla no, o Ja pão, a Rús sia e a
Índia. Esse mun do mul ti po lar será, como tudo in di ca, vi o len to, ar -
bi trá rio e con cen tra dor de ri que za, po der e co nhe ci men to.

O Bra sil, por suas ca rac te rís ti cas de ex ten so ter ri tó rio,
gran de po pu la ção, re cur sos na tu ra is abun dan tes, ní vel de de sen -
vol vi men to in dus tri al, ca pa ci da de tec no ló gi ca, uni da de de idi o ma, 
au sên cia de agu dos con fli tos re li gi o sos e ét ni cos, re ú ne con di -
ções mais do que su fi ci en tes, mes mo quan do com pa ra do aque -
les pa í ses, para par ti ci par des se pro ces so de for ma au tô no ma,
caso não se de i xe in cor po rar a ne nhu ma das es fe ras de in fluên -
cia que se or ga ni zem, le va do pe las se re i as ide o ló gi cas do
pan-ame ri ca nis mo, do “li vre” co mér cio e da in te gra ção.

A Alca tem como seu ob je ti vo cen tral, cri ar um con jun tos
de re gras, que, li mi tan do a ca pa ci da de de for mu lar e exe cu tar po -
lí ti ca eco nô mi ca, in cor po ra de for ma as si mé tri ca, e su bor di na da a 
eco no mia bra si le i ra ao ter ri tó rio eco nô mi co (e ao sis te ma po lí ti co) 
nor te-ame ri ca no. So men te re mo ta men te tem ela a ver, na con -
cep ção es tra té gi ca ame ri ca na, com os mi cro, mini, pe que nos e
mé di os Esta dos das Amé ri cas.

De po is da Alca, o Bra sil não mais po de rá exer cer po lí ti cas
ca pa zes de atra ir e dis ci pli nar os in ves ti men tos es tran ge i ros, de
for ma a am pli ar a ca pa ci da de ins ta la da, es ti mu lar a cri a ção e in -
te gra ção das ca de i as pro du ti vas, pro mo ver a trans fe rên cia efe ti va 
de tec no lo gia e o for ta le ci men to do ca pi tal na ci o nal. As me ga em -
pre sas mul ti na ci o na is po de rão vir a ad qui rir, no es pí ri to do es drú -
xu lo pro je to de Acor do Mul ti la te ral de in ves ti men tos, um po der
su pe ri or ao dos es ta dos na ci o na is.

De po is da Alca, o Bra sil não mais po de rá exer cer po lí ti cas
co mer ci a is, in dus tri a is e tec no ló gi cas efe ti vas, ca pa zes de cri ar
no vas van ta gens com pa ra ti vas di nâ mi cas pelo es tí mu lo ao sur gi -
men to de em pre sas, pois não terá mais ne nhu ma pos si bi li da de
de pro te ger tais em pre sas da com pe ti ção avas sa la do ra das me -
ga em pre sas já exis ten tes nes ses se to res, pois não terá mais ta ri -
fas e bar re i ras não ta ri fá ri as, em es pe ci al e pro va vel men te em se -
to res de tec no lo gia mais avan ça da.

De po is da Alca, o Bra sil não mais po de rá uti li zar o po der
de com pra do Esta do para for ta le cer a em pre sa na ci o nal, de sen -
vol ver no vas tec no lo gi as, au men tar sua es ca la de pro du ção e ter
em pre sas ca pa zes de dis pu tar mer ca dos no ex te ri or, em qual -
quer re gião do mun do, por não es ta rem vin cu la das aos es que -
mas de di vi são de mer ca dos pra ti ca dos pe las mul ti na ci o na is.

De po is da Alca, o Bra sil se tor na rá ain da mais in de fe so
di an te do po der, ago ra acres ci do, dos de ten to res de tec no lo gia e
não dis po rá mais dos in ves ti men tos ne ces sá ri os para com ba ter
os abu sos de cor ren tes do uso anti-so ci al de pa ten tes, como o
caso das pa ten tes far ma cêu ti cas re ve lou de for ma es can da lo sa.

De po is da Alca, não ha ve rá, para to dos os fins prá ti cos,
mais Bra sil, como pos si bi li da de e vi são de cons tru ção de uma so -
ci e da de mais de mo crá ti ca, mais jus ta, me nos de si gual, mais
prós pe ra, de acor do com os tra ços na ci o na is e cul tu ra is que a
du ras pe nas os bra si le i ros vi nham cons tru in do ao lon go de sé -
cu los,  con tra a crua opres são co lo ni al e, hoje, o so fis ti ca do con -
tro le ne o co lo ni al.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Tião
Vi a na, por 20 mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sªs e Srs. Se na do res, tra go ao co nhe ci men to
da Casa a de ci são que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria toma a res pe i to da pro i bi ção de 17 me di -
ca men tos, si tu a ção que se tem re pe ti do em nos so
País. Pe ri o di ca men te, ve mos es tam pa da nos jor na is
a pro i bi ção de me di ca men tos, e não há uma si tu a ção
re gu lar, de fi ni da, de uma po lí ti ca co er ci ti va, de con -
tro le de qua li da de, que es ta be le ça se gu ran ça de me -
di ca men tos no Bra sil.

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, tal -
vez, te nha a ma i or res pon sa bi li da de com a vida do
povo bra si le i ro, no sen ti do de pro te ção à sa ú de. La -
men ta vel men te, há uma dis so ci a ção en tre o po der
cen tral da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, o
po der es ta du al das Agên ci as Esta du a is de Vi gi lân cia
e as Agên ci as Mu ni ci pa is de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.
Essa si tu a ção tor na vul ne rá vel o ci da dão bra si le i ro, a
cri an ça, a mu lher, o ho mem, o ido so na hora da in ges -
tão e do aces so ao me di ca men to bá si co.

Te mos aqui uma lis ta de me di ca men tos, to dos
de uso co mum da so ci e da de bra si le i ra, que ago ra es -
tão sus pen sos: Ki ne prid, Nor mo til, Ci sa tec, Cis pri de,
Ci sa pan, Ci ne tic, Ci me tic, Alerg yo, Aler mi zol, Aste mi -
zan, Ci ler gil, Fi na ten, His ma nal e His ta bloc.

Re sul ta do dis so: o mé di co pas sa um cons tran -
gi men to di an te do seu pa ci en te, ape sar de ter pres cri -
to o me di ca men to res pal da do numa nor ma na ci o nal
que per mi te a en tra da do me di ca men to; e o usuá rio
pas sa a des con fi ar do seu mé di co, fi can do numa si -
tu a ção de in se gu ran ça ple na.

Dro ga con sa gra da no mer ca do bra si le i ro, o AAS 
in fan til – áci do ace til sa li cí li co –, é in du tor com pro va do 
de uma ma ni fes ta ção rara de agra vo à sa ú de, que é a
Sín dro me de Reye, de ge ne ra ção gra ve do sis te ma
ner vo so cen tral de cri an ças que, di an te de al gu mas
vi ro ses, fa zem uso do áci do ace til sa li cí li co. Tra ta-se
de uma sín dro me ful mi nan te, que mu i tas ve zes leva
ao óbi to des sas cri an ças em nos so País, es pe ci al -
men te as me no res de cin co anos.

Então, cada vez mais, im põe-se uma nor ma ti za -
ção efe ti va, uma de ci são que tra ba lhe com con tro le e
se gu ran ça ab so lu ta na po lí ti ca de me di ca men tos do
nos so País. Esta mos ven do a Agên cia Na ci o nal de Vi -
gi lân cia Sa ni tá ria se re es tru tu ran do  é bem ver da de 
na ges tão do Dr. Gon ça lo Ve ci na Neto, mas de uma
ma ne i ra ain da aquém das ne ces si da des da po pu la -
ção bra si le i ra.
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Faço aqui um ver da de i ro ape lo para que a
Agên cia se tor ne mais di nâ mi ca e mais apres sa da na
con clu são de uma po lí ti ca de es ta bi li da de e se gu ran -
ça ao aces so de me di ca men tos.

Di an te dis so, apro ve i to para lem brar ao Ple ná rio 
do Se na do, à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia que ali te mos um pro je to de lei de mi nha au -
to ria, apre sen ta do no dia 10 de agos to de 1999, uma
con tri bu i ção à se gu ran ça no uso de me di ca men tos
que ve nham a ser ofer ta dos à po pu la ção bra si le i ra.

A po lí ti ca ame ri ca na é cla ra, se gu ra, efi ci en te e
ex tre ma men te ri go ro sa na li be ra ção de um me di ca -
men to. Não há me di ca men to que não pas se por um
cri vo ex tre ma men te ri go ro so. Cir cu lam em nos so
País mais de 150 me di ca men tos já pro i bi dos em ou -
tros pa í ses, com re co men da ções de res tri ção pela
pró pria Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de. Te mos a vul -
ne ra bi li da de de uma po lí ti ca ine fi ci en te em ra zão da
de sar ti cu la ção en tre o po der cen tral, Esta dos e Mu ni -
cí pi os, não exis tin do um fó rum ci en tí fi co bem es ta be -
le ci do que ga ran ta re gu la ção e pro te ção ao ci da dão
bra si le i ro na hora de uti li zar um me di ca men to.

Meu pro je to de lei, que traz uma con tri bu i ção a
essa po lí ti ca, diz o se guin te:

Alte ra o art. 7º da 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, do mis sa ni tá ri os e ou tros pro du tos.

Art. 1º  Acres cen tem-se os se guin tes
§§ 1º , 2º e 3º ao art. 7º da Lei nº 6.360, de
23 de se tem bro de 1976:

Art. 7º: ...................................................
§ 1º  A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia

Sa ni tá ria ela bo ra rá e tor na rá pú bli co pa re -
cer cir cuns tan ci a do so bre a con ces são ou
não de re gis tro e li cen ça de co mer ci a li za ção 
e pres cri ção, no ter ri tó rio na ci o nal, de me di -
ca men to, dro ga ou in su mo far ma cêu ti co que 
te nha sido não-apro va do, re ti ra do do mer ca -
do, tido seu uso res trin gi do ou so fri do mu -
dan ça nas in for ma ções ou ad ver tên ci as
exi gi das em bula, ró tu lo e ma te ri a is pu bli ci -
tá ri os em al gum país.

§ 2º O pa re cer de que tra ta o §1º será
tor na do pú bli co den tro do pra zo de ses sen ta 
dias a con tar da data de pu bli ca ção da in for -
ma ção res pec ti va nas pu bli ca ções pe rió di -
cas do Pro gra ma de Se gu ran ça de Me di ca -
men tos da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de.

§ 3º O pa re cer de que tra ta o §1º será
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, e sua
có pia, en vi a da, para co nhe ci men to, à Co -
mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia da
Câ ma ra dos De pu ta dos, e para a Co mis são
de Assun tos So ci a is do Se na do Fe de ral.

Pas so à jus ti fi ca ção, Sr. Pre si den te.

A se gu ran ça dos me di ca men tos é um
ob je ti vo de alta pri o ri da de para a sa ú de pú -
bli ca.

Em 1962, após o de sas tre da ta li do mi -
da, vá ri os pa í ses-mem bros da Orga ni za ção
das Na ções Uni das so li ci ta ram à Orga ni za -
ção Mun di al da Sa ú de (OMS) que re a li zas -
se es tu dos e pro pu ses se me ca nis mos que
per mi tis sem ava li ar e ga ran tir a se gu ran ça
de pro du tos far ma cêu ti cos, in clu in do a
trans mis são opor tu na às au to ri da des sa ni tá -
ri as dos vá ri os pa í ses-mem bros, de in for ma -
ções so bre re a ções ad ver sas sé ri as dos
me di ca men tos dis po ni bi li za dos no co mér cio 
in ter na ci o nal.

Dis so re sul tou a cri a ção e im ple men ta -
ção jun to à OMS de um Pro gra ma de Mo ni -
to ra ção Inter na ci o nal de Me di ca men tos e de 
um sis te ma in ter na ci o nal de mo ni to ra ção de 
re a ções ad ver sas de me di ca men tos, ba se a -
do em in for ma ções pro du zi das por cen tros
na ci o na is.

Esse sis te ma e pro gra ma, ini ci al men te 
com pos to por dez pa í ses, hoje en vol ve a co -
o pe ra ção de cin qüen ta e tem por ob je ti vo a
tro ca re gu lar de in for ma ção so bre re a ções
ad ver sas de me di ca men tos e so bre de ci -
sões das suas au to ri da des sa ni tá ri as re fe -
ren tes a me di ca men tos, me di a da por um
cen tro co la bo ra dor man ti do pela Orga ni za -
ção na Su í ça.

Tais in for ma ções são con so li da das e
pu bli ca das tri mes tral men te em uma pu bli ca -
ção ofi ci al da OMS so bre essa ma té ria.

Os sis te mas de re gu la ção de me di ca -
men tos – mes mo os mais de sen vol vi dos e
so fis ti ca dos, como é o da Fe de ra ção de
Admi nis tra ção de Dro gas, dos Esta dos Uni -
dos, e os man ti dos pe los pa í ses eu ro pe us e 
pela pró pria União Eu ro péia , têm sido ob je -
to de crí ti cas sé ri as quan to ao fato de que
as po lí ti cas e sis te má ti cas ado ta das por
eles em re la ção à pu bli ci da de de in for ma -
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ções re fe ren tes a no vos pro du tos e à per -
mis são de co mer ci a li za ção ou à re ti ra da de
mer ca do de me di ca men tos no vos aten dem
mais aos in te res ses dos for ne ce do res do
que aos dos con su mi do res des ses me di ca -
men tos ou dos mé di cos que os pres cre vem.

Ve jam que é uma crí ti ca cla ra aos pró pri os pa í -
ses que têm po lí ti cas rí gi das e dis ci pli na res em re la -
ção a isso. Ima gi nem o Bra sil, que tem um con su mo
de US$12 bi lhões em me di ca men tos por ano e que
tem uma vul ne ra bi li da de ta ma nha, por que a re la ção
de con tro le das agên ci as de vi gi lân cia é ex tre ma -
men te pre cá ria!

São cri ti ca das a per mis são de co mer -
ci a li za ção de me di ca men tos que, pos te ri or -
men te, se re ve lam pro du to res de sé ri as re a -
ções ad ver sas em ele va das pro por ções de
seus con su mi do res sem a de vi da pu bli ci da -
de da in for ma ção a res pe i to, quer para con -
su mi do res, quer para pres cri to res, bem
como o atra so das au to ri da des sa ni tá ri as
da que les pa í ses em to mar pro vi dên ci as
para re ti rar do mer ca do tais pro du tos após o 
co nhe ci men to des ses fa tos.

É opi nião pre va len te en tre os es tu di o -
sos da ma té ria que uma ma i or trans pa rên -
cia so bre as ra zões que em ba sam a de ci -
são das au to ri da des sa ni tá ri as so bre o re -
gis tro, a per mis são de co mer ci a li za ção e as
exi gên ci as de ro tu la ção e bula são ele men -
tos que con cor rem para me lho res re sul ta -
dos tan to em ter mos de sa ú de pú bli ca como 
em re la ção ao de sen vol vi men to de me di ca -
men tos me lho res e mais se gu ros.

Essa trans pa rên cia au men ta, ain da, a
con fi an ça pú bli ca nas agên ci as de re gu la -
ção e li mi ta as crí ti cas à atu a ção do Go ver -
no nes sa área.

Sr. Pre si den te, o pro je to de lei que sub me to à
apre ci a ção dos no bres co le gas está na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des de o dia 10
de agos to de 1999. Faço um ape lo ao Se na dor Ber -
nar do Ca bral, para que pos sa ace le rar a tra mi ta ção
des sa ma té ria e con tri bu ir para uma efe ti va po lí ti ca
de se gu ran ça de me di ca men tos no nos so País.

Não é pos sí vel ima gi nar que, da qui a al gu mas
se ma nas ou me ses, te nha mos mais uma no vi da de:
pro i bi do o uso da No val gi na no Bra sil. Esse me di ca -
men to, con sa gra do em to das as far má ci as do més ti -
cas de uti li za ção, tem seu uso res tri to em mais de 160 

pa í ses. O Bra sil ain da não to mou a de ci são. É uma
re la ção sem pre atrás da cri se e das de nún ci as que
ocor rem di an te da po pu la ção bra si le i ra pe los me i os
de co mu ni ca ção.

Então, faço um ape lo para que a CCJC abre vie
pro je tos de in te res se pú bli co como este e que as au -
to ri da des de Esta do bra si le i ro pos sam ter uma in te -
gra ção e uma ar ti cu la ção me lho res com os Esta dos e
Mu ni cí pi os, co lo can do no seu cen tro de de ci são e
aná li se o pen sa men to ci en tí fi co bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 476, DE 1999

Alte ra o art. 7º da 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 do mis sa ni tá ri os e Ou tros pro -
du tos“.

Art. 1º Acres cen tem-se os se guin tes §§ lº, 2º e 3º ao art. 7º 
da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976:

”Art. 7º ..................................................................

§ 1º A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
ela bo ra rá e tor na rá pú bli co pa re cer cir cuns tan ci a do so -
bre a con ces são ou não de re gis tro e li cen ça de co mer -
ci a li za ção e pres cri ção, no ter ri tó rio na ci o nal, de me di -
ca men to, dro ga ou in su mo far ma cêu ti co que te nha sido 
não-apro va do, re ti ra do do mer ca do, tido seu uso res -
trin gi do ou so fri do mu dan ça nas in for ma ções ou ad ver -
tên ci as exi gi das em bula, ró tu lo e ma te ri a is pu bli ci tá ri os 
em al gum país.

§ 2º O pa re cer de que tra ta o § 1º será tor na do
pú bli co den tro do pra zo de ses sen ta dias a con tar da
data de pu bli ca ção da in for ma ção res pec ti va nas pu bli -
ca ções pe rió di cas do Pro gra ma de Se gu ran ça de Me di -
ca men tos da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de WHO
Phar ma ce u ti cals News let ter ou no WHO Drug Alert.

§ 3º O pa re cer de que tra ta o § 1º será pu bli ca do 
no Diá rio Ofi ci al  da União, e sua có pia, en vi a da, para
co nhe ci men to, a Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa -
mí lia da Câ ma ra dos De pu ta dos, e para a Co mis são de 
Assun tos So ci a is do Se na do Fe de ral.“

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

Jus ti fi ca ção

A se gu ran ça dos me di ca men tos é um ob je ti vo de alta pri o -
ri da de para a sa ú de pú bli ca.

Em 1962, após o de sas tre da ta li do mi da, vá ri os pa í -
ses-mem bros da Orga ni za ção das Na ções Uni das so li ci ta ram à
Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de (OMS) que re a li zas se es tu dos e
pro pu ses se me ca nis mos que per mi tis sem ava li ar e ga ran tir a se -
gu ran ça de pro du tos far ma cêu ti cos, in clu in do a trans mis são
opor tu na, às au to ri da des sa ni tá ri as dos vá ri os pa í ses-mem bros,
de in for ma ções so bre re a ções ad ver sas sé ri as dos me di ca men -
tos dis po ni bi li za dos no co mér cio in ter na ci o nal.
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Dis so re sul tou a cri a ção e im ple men ta ção jun to à OMS de
um Pro gra ma de Mo ni to ra ção Inter na ci o nal de Me di ca men tos e
de um sis te ma in ter na ci o nal de mo ni to ra ção de re a ções ad ver sas 
de me di ca men tos, ba se a do em in for ma ções pro du zi das por cen -
tros na ci o na is.

Esse sis te ma e pro gra ma, ini ci al men te com pos to por dez
pa í ses, hoje en vol ve a co o pe ra ção de cin qüen ta e tem por ob je ti -
vo a tro ca re gu lar de in for ma ção so bre re a ções ad ver sas de me -
di ca men tos e so bre de ci sões das suas au to ri da des sa ni tá ri as re -
fe ren tes a me di ca men tos, me di a da por um cen tro co la bo ra dor
man ti do pela Orga ni za ção na Su í ça.

Tais in for ma ções são con so li da das e pu bli ca das tri mes tral -
men te numa pu bli ca ção ofi ci al da OMS so bre essa ma té ria – o
WHO Phar ma ce u ti cals News let ter – e, sem pre que ne ces sá rio ou 
ur gen te, em ou tra, de no mi na da WHO Drug Alert.

Os sis te mas de re gu la ção de me di ca men tos – mes mo os
mais de sen vol vi dos e so fis ti ca dos, como é o caso do Food and
Drug Admi nis tra ti on, dos Esta dos Uni dos, e os man ti dos pe los
pa í ses eu ro pe us e pela pró pria União Eu ro péia –, têm sido ob je to 
de crí ti cas sé ri as quan to ao fato de que as po lí ti cas e sis te má ti -
cas ado ta das por eles em re la ção à pu bli ci da de de in for ma ções
re fe ren tes a no vos pro du tos e à per mis são de co mer ci a li za ção ou 
à re ti ra da de mer ca do de me di ca men tos no vos aten dem mais
aos in te res ses dos for ne ce do res do que aos dos con su mi do res
des ses me di ca men tos ou dos mé di cos que os pres cre vem.

São cri ti ca das a per mis são de co mer ci a li za ção de me di ca -
men tos que, pos te ri or men te, se re ve lam pro du to res de sé ri as re -
a ções ad ver sas em ele va das pro por ções de seus con su mi do res
sem a de vi da pu bli ci da de da in for ma ção a res pe i to, quer para
con su mi do res quer para pres cri to res, bem como o atra so das au -
to ri da des sa ni tá ri as da que les pa í ses em to mar pro vi dên ci as para
re ti rar do mer ca do tais pro du tos após o co nhe ci men to des ses fa -
tos.

É opi nião pre va len te en tre os es tu di o sos da ma té ria que
uma ma i or trans pa rên cia so bre as ra zões que em ba sam a de ci -
são das au to ri da des sa ni tá ri as so bre o re gis tro, a per mis são de
co mer ci a li za ção e as exi gên ci as de ro tu la ção e bula são ele men -
tos que con cor rem para me lho res re sul ta dos tan to em ter mos de
sa ú de pú bli ca como em re la ção ao de sen vol vi men to de me di ca -
men tos me lho res e mais se gu ros.

Essa trans pa rên cia au men ta, ain da, a con fi an ça pú bli ca
nas agên ci as de re gu la ção e li mi ta as crí ti cas à atu a ção do go -
ver no nes sa área.

O pro je to de lei que sub me to à apre ci a ção dos no bres co -
le gas bus ca es ses ob je ti vos: dar ma i or trans pa rên cia à atu a ção
de nos sas au to ri da des da área de vi gi lân cia sa ni tá ria de me di ca -
men tos e mais se gu ran ça a con su mi do res e pres cri to res de me -
di ca men tos em nos so País.

Sala das Ses sões, 10 de agos to de 1999. – Se na dor Tião
Vi a na.

SF PLS 476/1999 de 10-8-1999

Au tor: Se na dor – Tião Vi a na

Emen ta: Alte ra o art. 7º da Lei nº 6360, 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 a men tos do mis sa ni tá ri os e ou tros
pro du tos.”

Inde xa ção: Alte ra ção, Nor mas, Le gis la ção, Vi gi lân cia Sa ni -
tá ria, Inclu são, Obri ga to ri e da de, Pu bli ca ção, Infor ma ção, Se gu -
ran ça, Con ces são, Re gis tro, Li cen ça, Pres cri ção, Efe i to, Pe ri cu lo -
si da de, No ci vi da de, Co mer ci a li za ção, Ter ri tó rio Na ci o nal, Dro ga,
Pro du to Far ma cêu ti co, Adver tên cia, Au to ri da de Sa ni tá ria,
(ANVS), Pro i bi ção, Res tri ção, Re ti ra da, Mer ca do Inter no, Mer ca -
do Exter no, Exi gên cia, Fór mu la, Bula, Ró tu lo, Di vul ga ção, Pa re -
cer, Pe rió di cos, Pu bli ci da de, Pro gra ma Inter na ci o nal, Me di ca men -
tos, (OMS), (DOU), Enca mi nha men to, Re mes sa, Có pia, Dou men -
to, Co mis são de Se gu ri da de So ci al, Câ ma ra dos De pu ta dos, Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Se na do.

Lo ca li za ção atu al: CCJ – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia

Últi ma Ação: SF PLS 00476/1999
Data: 3-10-2000
Lo cal: CCJ – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -

nia
Si tu a ção: Pron to para a Pa u ta na Co mis são
Tex to: Re ce bi do o re la tó rio do Sen. Ro meu Tuma, pela

apro va ção com emen da nº 01 R que apre sen ta. Ma té ria pron ta
para a pa u ta na Co mis são.

Re la to res: CCJ Ro meu Tuma
Tra mi ta ções: Inver ter or de na ção de tra mi ta ções (Data as -

cen den te)
SF PLS 00476/1999
3-10-2000 CCJ – Co mi são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -

da nia
Si tu a ção: Pron to para a Pa u ta na Co mis são
Re ce bi do o re la tó rio do Sen. Ro meu Tuma, pela apro va ção 

com emen da nº 01 R, que apre sen ta. Ma té ria pron ta para a Pa u ta 
na Co mis são

13-3-2000 CCJ – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia

Si tu a ção: Ma té ria com a Re la to ria
Enca mi nha do ao Se na dor Ro meu Tuma para re la tar.
11-8-1999 CCJ – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -

da da nia
Re ce bi do nes ta co mis são em 11-8-99.
11-8-1999 SSCOM – Sub se cre ta ria de Co mis sões
Re ce bi do nes ta data. Às CCJ e CAS pos te ri or men te p/exa -

me da ma té ria.
10-8-1999 Ata-PLEN – Sub se cre ta ria de ATA – Ple ná rio
Le i tu ra 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, onde po de rá re ce ber emen das por um pe -
río do de 5 dias úte is, pe ran te a pri me i ra Co mis são, após sua pu -
bli ca ção e dis tri bu i ção em avul sos, ca ben do a úl ti ma à de ci são
ter mi na ti va. Ao PLEG com des ti no a SSCOM

10-8-1999 PLEG – Pro to co lo Le gis la ti vo
Este pro ces so con tém 4 (qua tro) fo lhas nu me ra das e ru bri -

ca das. À SSCOM
Fon te: Se cre ta ria-Ge ral da Mesa
Dú vi das, re cla ma ções e in for ma ções: SSINF – Sub se cre -

ta ria de Infor ma ções.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

As far má ci as de ve rão re ti rar os re mé di os das pra te le i ras a
par tir de hoje. Os la bo ra tó ri os te rão 30 dias para sus pen der a fa bri -
ca ção e ven da dos pro du tos e po dem pa gar mul tas caso não res pe -
i tem a me di da.
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Pro i bi dos 17 me di ca men tos

Da Re da ção
Com agên cia Fo lha

Sete mar cas de me di ca men tos que con te nham em sua
fór mu la a subs tân cia ci sa pri da(prin cí pio ati vo usa do em re mé di os 
para do en ças gás tri cas) e 10 com as te mi zol(an ti a lér gi co para o
tra ta men to de ri ni te, con jun ti vi tes e ur ti cá ri as) não po dem mais
ser fa bri ca dos e ven di dos no País. A me di da, de ter mi na da pela
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (Anvi sa), foi pu bli ca da
on tem no Diá rio Ofi ci al da União. Pela por ta ria da Anvi sa, os ris -
cos da ci sa pri da e do as te mi zol são ma i o res que seus be ne fí ci os.

Por isso, de ci diu-se por tirá-los do mer ca do. Ambos os me -
di ca men tos, se usa dos em do ses abu si vas (aci ma do re co men -
da do nas bu las) ou em con jun to com ou tros re mé di os, como an ti -
bió ti cos e an ti mi có ti cos, po dem ca u sar re a ções como ar rit mia
car día ca e até ma tar. Na ava li a ção da Anvi sa, exis tem hoje me -
di ca men tos mais efi ca zes e que não apre sen tam os mes mos
ris cos.

As em pre sas te rão 30 dias para re ti rar os pro du tos do
mer ca do.As far má ci as já de vem re ti rá-los a par tir de hoje. Quem
não obe de cer à de ter mi na ção da Anvi sa po de rá ser mul ta do. O va -
lor va ria de R$2 mil a R$50 mil, de pen den do do tipo de in fra ção.

A ci sa pri da, cujo prin ci pal re mé dio com o nome co mer ci al
é o Pre pul sid, do la bo ra tó rio Jans sen-Ci lag, foi re ti ra da do mer ca -
do nos Esta dos Uni dos em ju lho do ano pas sa do. Na mes ma
épo ca, a Anvi sa de ter mi nou que os pro du tos bra si le i ros só po de -
ri am ser ven di dos com tar ja pre ta, ou seja, a re ce i ta te ria que ser
re ti da na far má cia e uma có pia en vi a da à Agên cia. A ale ga ção da 
agên cia era de que não po de ria ba nir es ses re mé di os do mer ca -
do na ci o nal por não exis tir ou tra dro ga para subs ti tui-los em de -
ter mi na dos tra ta men tos. Se gun do a nota di vul ga da on tem, ago ra
só po de rão ser ven di dos os me di ca men tos à base de ci sa pri da
fa bri ca dos por em pre sas que têm sis te ma de far ma co vi gi lân cia e
po dem con tro lar seus efe i tos e re a ções ad ver sas.

Cu i da do com o AAS in fan til

Re mé dio para cri an ça ga nhou aten ção ex tra. Os com pri mi -
dos in fan tis que têm áci do ac til sa li cí li co em sua com po si ção,
como AAS ou Aspi ri na in fan til, te rão que vir com um avi so para
que os pais não usem o pro du to sem an tes te rem a ori en ta ção de 
um mé di co. A mu dan ça foi de ter mi na da pela Agên cia Na ci o nal de 
Vi gi lân cia Sa ni tá ria – ANVISA, por que a subs tân cia, usa da para
com ba ter a fe bre, pode ca u sar um raro pro ble ma nos me ni nos e
me ni nas; a sín dro me de Reye – uma do en ça ce re bral agu da e,
mu i tas ve zes, fa tal.

O co mu ni ca do da Anvi sa ad ver te que os me di ca men tos
com essa subs tân cia não de vem ser usa dos, sem con sul ta mé di -
ca, quan do apa re ce rem sin to mas de gri pe ou ca ta po ra. O mes mo 
avi so ex pli ca que, quan do o áci do ace til sa li cí li co in te ra ge com o
ví rus da gri pe ou da ca ta po ra, pode pro vo car hi po gli ce mia (fal ta
de açú car no san gue), do res mus cu la res e con vul sões. Esses
sin to mas apa re cem prin ci pal men te em cri an ças.

Atu al men te, no Bra sil, os com pri mi dos com essa subs tân -
cia não pre ci sam de re ce i ta mé di ca e po dem ser com pra dos em
qual quer lu gar, até mes mo em lan cho ne tes e su per mer ca dos. O
aler ta, de acor do com a Anvi sa, é para evi tar que os pais das
cri an ças usem o re mé dio sem sa ber qual a ca u sa da fe bre. Nos
Esta dos Uni dos, há vá ri os anos o ró tu lo dos re mé di os com esse
com po nen te tra zem a ins cri ção: “Cri an ças e ado les cen tes não

de vem usar esse me di ca men to para ca ta po ra ou gri pe an tes que
um mé di co seja con sul ta do so bre a sín dro me de Reye”.

O pe di a tra Cló vis Fu ji mo to diz que essa me di da ape nas
vem com ple men tar uma ori en ta ção dada nos con sul tó ri os mé di -
cos: “Sem pre ori en ta mos os pais para não apli ca rem me di ca men -
tos à base de áci do ace til sa li cí li co em seus fi lhos em caso de
uma vi ro se, como gri pe”, afir ma. “Foi uma me di da acer ta da”,
com ple ta o pe di a tra.

Os la bo ra tó ri os bra si le i ros tão 90 dias para fa zer a mu dan -
ça na em ba la gem do pro du to. Os es to ques que exis tem hoje nas
far má ci as de ve rão ser re co lhi dos para que a mu dan ça seja fe i ta.
As vi gi lân ci as sa ni tá ri as de vem fa zer a fis ca li za ção.

SORO GLICOSADO

A Vi gi lân cia Sa ni tá ria de São Pa u lo di vul gou um la u do on -
tem afir man do que o soro gli co sa do da JP Far ma cêu ti ca não foi o 
res pon sá vel pe las mor tes de duas cri an ças, ocor ri das em um
hos pi tal em Fer raz de Vas con ce los, em mar ço. Na oca sião mor re -
ram uma cri an ça de dois anos e ou tra de cin co. A sus pe i ta re ca iu
so bre o soro fa bri ca do na in dús tria, que foi le va do para aná li se no 
Insti tu to Na ci o nal de Qu a li da de em Sa ú de.

A as ses so ria do Cen tro de Vi gi lân cia Sa ni tá ria in for mou
que a ca u sa da mor te das cri an ças ain da está sen do in ves ti ga da
e que a sus pe i ta de con ta mi na ção do soro faz par te de um pro ce -
di men to nor mal de ava li a ção. A JP não en trou com ne nhu ma me -
di da ju di ci al pela di vul ga ção da sus pe i ta.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor La u ro Cam pos
por vin te mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, é a pri -
me i ra vez que uso esta tri bu na com o sen ti men to de
li ber da de de quem não tem par ti do al gum. Tam bém a
ga i o la par ti dá ria se rom peu e eu pos so pro nun ci ar-me
sem em ba ra ços pela pri me i ra vez na mi nha cur ta vida 
po lí ti ca – nun ca exer ci car go al gum, nun ca exer ci fun -
ção al gu ma que não fos se a de Se na dor. 

Faço uso da pa la vra sim ples men te para pe dir o
im pe ach ment do Pre si den te da Re pú bli ca. Vou ten -
tar co me çar a de mons trar como Sua Exce lên cia, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, veio ras gan -
do a Cons ti tu i ção, pra ti can do cri mes de res pon sa bi li -
da de, acu mu lan do des man dos que ca rac te ri zam um
go ver no au to crá ti co e au to ri tá rio até o pon to em que
nos en con tra mos. 

Ago ra, ao voar para o nor te, Sua Exce lên cia
aca ba de de cla rar que tam bém o Le gis la ti vo não tem
cre di bi li da de, não tem con di ções de exer cer as suas
prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is. Mais re cen te men te, o
até on tem Lí der do Go ver no no Con gres so no Se na -
do, Se na dor José Ro ber to Arru da, de po is de nos
ofer tar com um es pe tá cu lo gra tu i to de te a tro, atri bu iu
a ou trem ati vi da des sus pe i tas que ele cha mou a si,
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que ele avo cou com ap ti dão, com a vo ca ção que tem
para pres tar ser vi ços aos se nho res – pres tou gran des 
ser vi ços ao Go ver na dor Ro riz, su bal ter nos; pres tou
gran des ser vi ços ao Pre si den te da Re pú bli ca e, não
con ten te, ar ran jou tam bém um ou tro se nhor, um ou -
tro pelo me nos, que foi o Pre si den te Anto nio Car los
Ma ga lhães, que se va leu da ser ven tia do Lí der do Go -
ver no no Con gres so.

A so ci e da de bra si le i ra, tal como eu, en con tra-se 
exa us ta, es go ta da, can sa da de as sis tir à de te ri o ra -
ção de seus so nhos, can sa da de as sis tir o mais pro -
fun do de sa len to se apro fun dar na so ci e da de. A so ci e -
da de está tris te di an te da mais com ple ta de ses pe ran -
ça de que as clas ses di tas di ri gen tes, as clas ses su -
pe ri o res – essa bur gue sia cor rup ta – ve nham, afi nal
de con tas, a de i xar de pres tar um mau exem plo para a 
so ci e da de pra ti can do cri mes. Aque les que são de ten -
to res de gran de par te das ri que zas na ci o na is es tão
pra ti can do os mais abu si vos cri mes e en for can do, e
con de na do, e co lo can do em ver da de i ros cam pos de
guer ra os po bres bra si le i ros des nu tri dos, de sam pa ra -
dos, de sem pre ga dos, des pre pa ra dos, que têm que
re cor rer às ar mas. 

Se gun do en ten do, de ve rá se ini ci ar um pro ces -
so com o ob je ti vo de res ta be le cer as con di ções mí ni -
mas de fun ci o na men to, re cu pe rar o res pe i to mí ni mo
que uma so ci e da de hu ma na deve guar dar. Tal é o
pro ces so por cri me de res pon sa bi li da de con tra o Pre -
si den te da Re pú bli ca, que cul mi na rá com o seu jul ga -
men to pelo Se na do, pre si di do pelo Pre si den te do
Su pre mo Tri bu nal. Ele se ini cia na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, que au to ri za, por 2/3 dos seus mem bros, a
ins ta u ra ção de um pro ces so pe nal ou de cri me de
res pon sa bi li da de con tra o Pre si den te (art. 51, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral). 

Os cri mes de res pon sa bi li da de são de fi ni dos
pelo art. 85 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que tem o se -
guin te ca put: 

Art. 85. São cri mes de res pon sa bi li da -
de os atos do Pre si den te da Re pú bli ca que
aten tem con tra a Cons ti tu i ção Fe de ral (...). 

São tan tos atos que aten tam con tra a Cons ti tu i -
ção Fe de ral que, hoje, só o mais in gê nuo dos le gu le i os,
o mais in gê nuo dos ci da dãos bra si le i ros po de rá dar
qual quer va lor a uma Cons ti tu i ção que foi vi o len ta da
pelo Pre si den te da Re pú bli ca em inú me ros ar ti gos,
prin ci pal men te para be ne fi ci ar seus in te res ses nar ci -
sis tas e di ta to ri a is e os in te res ses es tran ge i ros, prin -
ci pal men te nor te-ame ri ca nos, no Bra sil – a pro pó si to

des ses úl ti mos, aca ba mos de as sis tir, nes ta ma nhã,
a mais um dis cur so.

Em um de seus li vros, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, en tão pro fes sor e pes qui sa dor,
dis se que no Bra sil vai se for man do, atra vés das em -
pre sas na ci o na is trans plan ta das, atra vés do ca pi tal
es tran ge i ro, dos ban cos in ter na ci o na is, um re la ci o na -
men to com os for ne ce do res de par tes e pe ças, com
co mer ci an tes bra si le i ros, com a bur gue sia na ci o nal,
com os po lí ti cos bra si le i ros co op ta dos, com o Exér ci -
to e as For ças Arma das. Vai se for man do, diz Sua
Exce lên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca, o an ti es ta do
na ci o nal den tro do Bra sil. 

Esse an ti es ta do tem hoje, por exem plo, na Pre -
si dên cia do Ban co Cen tral, um se nhor de du pla na ci o -
na li da de que, quan do acha mos que ele está er ran do
con tra nós, ele está acer tan do quan to à sua ou tra na -
ci o na li da de: a nor te-ame ri ca na.

De modo que, en tão, Sua Exce lên cia, o Pre si -
den te da Re pú bli ca, pre si de hoje o an ti es ta do na ci o -
nal, ao qual se re fe riu vin te anos atrás. E para aten der
a von ta de au to crá ti ca de do brar o seu pe río do de go -
ver no, de ad qui rir, pela pri me i ra vez na His tó ria da
Re pú bli ca bra si le i ra, o di re i to à re e le i ção, o que ele
fez de cla ra da men te? Com prou vo tos, in flu in do di re ta -
men te, por tan to, no Po der Le gis la ti vo, como tam bém,
in cons ti tu ci o nal men te, pra ti can do um cri me de res -
pon sa bi li da de, pres si o nou por vá ri as ve zes o Po der
Ju di ciá rio. E não foi a pri me i ra vez, ten do con fes sa do
isso. 

Pro me teu, pelo me nos por duas ve zes, que pa -
ra ria com as re la ções pou co as sép ti cas com o Po der
Le gis la ti vo. Mas com prou, por até R$200 mil, vo tos a
fa vor de sua re can di da tu ra, da per pe tu i da de de sua
ma jes ta de no po der. 

O art. 85, da Cons ti tu i ção Fe de ral, diz:

Art. 85. São cri mes de res pon sa bi li da -
de os atos do Pre si den te da Re pú bli ca que
aten tem con tra a Cons ti tu i ção Fe de ral e, es -
pe ci al men te, con tra:

II – o li vre exer cí cio do Po der Le gis la ti -
vo, do Po der Ju di ciá rio, do Mi nis té rio Pú bli co 
– que ele quer amor da çar – e dos Po de res
cons ti tu ci o na is das uni da des da Fe de ra ção;

Mi nas Ge ra is foi in va di da pelo Exér ci to na ci o -
nal para pro te ger a pro pri e da de de sua ma jes ta de e
de seus fi lhos, em Bu ri tis. Não pode pa i rar dú vi da al -
gu ma de que o Pre si den te da Re pú bli ca, re i te ra das
ve zes, como em um cri me con ti nu a do, pres si o na o
Po der Le gis la ti vo. Ago ra re cen te men te, em um mo -
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men to de se pa ra ção da que les que cha mei de di ta -
do res com par ti lha dos – o ex-Pre si den te Anto nio
Car los Ma ga lhães e o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so –, tam bém ele foi o res pon sá vel. Ou
seja, quan do os ir mãos si a me ses, que di vi di am a di -
ta du ra bra si le i ra para dis far çá-la, en tra ram em cho -
que, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, can -
sa do da pre sen ça e da pro xi mi da de do ex-Pre si den -
te Anto nio Car los Ma ga lhães, nem pode es pe rar ter -
mi nar o man da to de Anto nio Car los Ma ga lhães, que 
já es ta va pres tes a aca bar, e re a li zou uma ope ra ção 
que pa re cia ter por ob je ti vo ma tar com ple ta men te,
en ter rar a vida po lí ti ca do ex-Pre si den te Anto nio
Car los Ma ga lhães.

E para fa zer isso, uti li zou o seu po der aqui nes ta
Casa, pra ti can do cri mes de res pon sa bi li da de, a fim
de im pe dir que qual quer ou tro, que não o Pre si den te
Ja der Bar ba lho, pu des se ser ele i to Pre si den te des ta
Casa. O mais fer re nho ini mi go e ad ver sá rio do Pre si -
den te Anto nio Car los Ma ga lhães foi es co lhi do por ele, 
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, como Pre -
si den te des ta Casa, e por ele em pos sa do na mais
com ple ta ma ni fes ta ção de des res pe i to ao Tex to
Cons ti tu ci o nal e na mais com ple ta ca rac te ri za ção de
mais um cri me de res pon sa bi li da de.

Pro bi da de na ad mi nis tra ção. Quem dis se, por
duas ve zes, que iria pa rar com as re la ções pou co as -
sép ti cas, su jas e es pú ri as en tre o seu Exe cu ti vo e o
Le gis la ti vo? Quem dis se para pa rar mos de com prar
vo tos, de ame a çar, de de mi tir aque les que fo ram ad -
mi ti dos por al guns po lí ti cos que pas sa ram a se re be -
lar um pou co, para man ter os cor de i ros di zen do sim,
se nhor, a todo e qual quer ato de von ta de de sua ma -
jes ta de. Aqui lo que o prín ci pe quer, a lei faz vi go rar,
como di zia o bro car do la ti no. E essa von ta de se im -
põe atra vés de atos de cor rup ção, de cri mes de res -
pon sa bi li da des, aos qua is sua ma jes ta de pa re ce es -
tar imu ne, ha bi tan do uma ou tra es fe ra, um ou tro mun -
do, no qual as nos sas leis e as nos sas jus ti ças não
pos sam ter aces so.

Tam bém não pode ha ver dú vi da dos vá ri os mo -
men tos em que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral foi pres -
si o na do para não con ce der re a jus tes, para não ace i -
tar fa zer jus ti ça, res ta be le cen do bi lhões e bi lhões de
re a is cor ro í dos não ape nas pela in fla ção dita re si du al, 
mas pe los vá ri os pla nos, des de o Pla no Bres ser, o
”pla no ar roz com fe i jão“, o Pla no Col lor, etc. Hou ve
pres são, por tan to, tam bém so bre o Ju di ciá rio. E es -
sas pres sões atin gi ram seu ápi ce quan do um dos Mi -
nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o pe núl ti mo por
ele no me a do, afir mou que a fa zen da de Bu ri tis, car -

ras cal des gra ça do, ter ra adus ta – her dei de meu pai
uma fa zen da ali per ti nho, a Fa zen da do Fe tal, per to
da pro pri e da de de Sua Exce lên cia o Pre si den te da
Re pú bli ca. Mas a mi nha não tem cam po de avi a ção,
te nho que che gar lá na po e i ra –, era um dos sím bo los
na ci o na is, como o Hino Na ci o nal, a Ban de i ra Na ci o -
nal, e que, por tan to, ti nha de ser pro te gi do pelo Exér -
ci to Na ci o nal, trans for ma do, na que le mo men to, em
uma ver da de i ra guar da pre to ri a na.

O ”eco no mi cí dio“ pra ti ca do con tra o Bra sil, des -
de que o an ti es ta do na ci o nal aqui se ins ta u rou, pre si -
di do por Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re pú bli ca,
cons ti tui-se em atos con tí nu os, cri mes con ti nu a dos
de lesa-pá tria.

Qu an do da apre ci a ção da cri a ção do Si vam,
Sua Exce lên cia te le fo nou ao Pre si den te Bill Clin ton
para di zer que ”fi nal men te, apro va mos o Pro je to Si -
vam“. Afir ma va ele na que la oca sião que o to tal de
US$1,340 bi lhão que se ria apli ca do na fis ca li za ção
da Ama zô nia cri a ria vin te mil no vos em pre gos. E o
Bra sil pre ci sa va de mu i to mais que isso. 

No en tan to, es ses em pre gos fo ram cri a dos nos
Esta dos Uni dos, de vi do à pro du ção ali de to dos os
equi pa men tos, que só po de ri am ser com pra dos da
Rayt he on, uma das ma i o res in dús tri as bé li cas nor -
te-ame ri ca nas. Por tan to, o Pre si den te cri ou vin te mil
no vos em pre gos lá, e os ”des cri ou“ aqui!

De acor do com o art. 51, item I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral:

Art. 51. Com pe te pri va ti va men te à Câ -
ma ra dos De pu ta dos:

I – au to ri zar, por dois ter ços de seus
mem bros, a ins ta u ra ção de pro ces so con tra
o Pre si den te e o Vice-Pre si den te da Re pú -
bli ca e os Mi nis tros de Esta do.

Em sen do as sim, faço um ape lo àque les De pu -
ta dos que ain da per ma ne cem de pé, que ain da não
se gui ram os maus exem plos dos dois Par la men ta -
res que se ven de ram a R$200 mil cada um para vo -
tar a fa vor da re e le i ção.

Lem bro que Mi chel Cam des sus, en tão Di re -
tor-Ge ren te do FMI, de cla rou que os ma les que es tão
ocor ren do no Bra sil se de vem ao Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, que, com o in tu i to de ven cer as
ele i ções, re tar dou mu i to as me di das que de ve ri am ter
sido ado ta das. Em ou tu bro, Mi chel Cam des sus aler -
tou Sua Ma jes ta de que os de sas tres que co me ça vam 
a ocor rem e que iri am se agra var a par tir de ja ne i ro do 
ano se guin te eram oca si o na dos por sua am bi ção,
úni ca e ex clu si va men te.
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E, ape nas para ter mi nar, ve mos ago ra o Lí der
do Pre si den te da Re pú bli ca no Con gres so Na ci o nal
re a li zar to das es sas ma no bras sub ser vi en tes para
des mo ra li zar a Casa, para co me ter o cri me, a con tra -
ven ção de que brar o si gi lo dos vo tos dos Srs. Se na -
do res, e, a par tir daí, co me ter uma sé rie de ou tras ati -
vi da des in dig nas de um Lí der do Go ver no no Con -
gres so. A que pon to che ga mos! Um Lí der no Con -
gres so Na ci o nal pres tou-se a se trans for mar em ga ro -
to de re ca do, em leva-e-traz, e di zer à Di re to ra do Pro -
da sen que ela de ve ria re sis tir até a tor tu ra para não
re ve lar as tran qui bér ni as e ma ra cu ta i as, os cri mes
que es ta vam sen do pra ti ca dos por ele, o Lí der de Sua 
Ma jes ta de nes ta Casa e no Con gres so. 

O que mais po de re mos es pe rar para ini ci ar mos
um mo vi men to que trans for ma rá o Le gis la ti vo em um
Po der res pe i tá vel des ta Re pú bli ca, que não me re ça
ape nas os es cár ni os? Ou tro dia, es cu tei de um com -
pa nhe i ro o que eu tam bém sen tia: ”Hoje, es tou com
ver go nha de ser Se na dor da Re pú bli ca!“.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – Con ce -

do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço ques tão de pro fe -
rir al gu mas pa la vras so bre o bri lhan te pro nun ci a men to 
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. 

Vi ve mos tal vez um dos mo men tos mais sig ni fi -
ca ti vos da Amé ri ca. Não me lem bro de uma si tu a ção,
ao lon go do sé cu lo, de tan ta im por tân cia e de tan tos
re fle xos como a que está ocor ren do em Qu e bec.
Fala-se em glo ba li za ção, em um mun do ape nas, em
um mun do sem fron te i ras. Hou ve épo ca, in clu si ve,
que se ar gu men tou que com a que da do Muro de Ber -
lim, com o de sa pa re ci men to da União So vié ti ca e do
co mu nis mo, o ne o li be ra lis mo, a mo der na tec no lo gia e 
a aber tu ra do mun do tra ri am a paz, a tran qüi li da de, a
dis tri bu i ção de ren da, a jus ti ça, e o mun do vi ve ria sob
ou tra égi de. 

De cer ta for ma, era isso que o Pre si den te Fer -
nan do Col lor de fen dia no seu ne o li be ra lis mo e que,
sur pre en den te men te, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so vem de fen den do ao lon go do seu Go -
ver no. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que, por exem -
plo, de ci diu ado tar um es que ma de pri va ti za ções e a
glo ba li za ção, que, se gun do ele, era ine vi tá vel. Não se
tra ta va de achar mos bom ou ruim, de pre fe rir mos
man ter o Bra sil fe cha do no an ti go na ci o na lis mo, cu i -
dan do dos seus as sun tos e das suas fron te i ras, pois
isso fa zia par te do pas sa do. Sua Exce lên cia afir ma va

que o mun do de hoje era glo ba li za do, que as em pre -
sas aber tas, a cul tu ra aber ta, a mú si ca, os me i os de
co mu ni ca ção, o co mér cio, a in dús tria, pra ti ca men te,
an da ri am sem fron te i ras pelo mun do afo ra. 

E ba se a do nis so o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que re a li zou uma sé rie de pri va ti za ções de em pre sas
– tal vez as mais im por tan tes des te País – que le va -
mos de ze nas e de ze nas de anos para cons tru ir, com
suor e com sa cri fí cio. As em pre sas es ta ta is bra si le i -
ras não fo ram cri a das por que a ini ci a ti va pri va da, a
in dús tria, o ca pi ta lis mo na ci o nal ou in ter na ci o nal
que ri am criá-las e o Go ver no não de i xou. O Bra sil en -
trou onde o ca pi tal pri va do na ci o nal não exis tia e o es -
tran ge i ro não quis en trar. 

Du ran te mu i to tem po, a te le fo nia es te ve nas
mãos dos es tran ge i ros. Não hou ve de sen vol vi men to
des se se tor no Bra sil. A te le fo nia pra ti ca men te não
exis tia. Foi quan do o Go ver no, por meio da ini ci a ti va
es ta tal, en trou nes sa área, de sen vol veu-a e a le vou
adi an te. A te le fo nia trans for mou en tão, pra ti ca men te,
o Bra sil em um país mo der no.

Du ran te mu i to tem po, a ener gia elé tri ca es te ve
nas mãos de par ti cu la res. Vi vía mos sob ab so lu to ra -
ci o na men to, sem ener gia e sem con di ções de me lho -
rar o for ne ci men to. O Go ver no de Jus ce li no foi que
par ti ci pou de gran des ini ci a ti vas na área de ener gia:
em Fur nas, Três Ma ri as e Uru bu pun gá. E com a cons -
tru ção da ex tra or di ná ria bi na ci o nal Ita i pu o Bra sil se
trans for mou em um gran de pro du tor de ener gia. 

A bri ga de Ge tú lio Var gas com os ame ri ca nos
para cons tru ir Vol ta Re don da não ob je ti va va ti rar a
pro du ção de aço das mãos dos par ti cu la res na ci o na is 
ou es tran ge i ros, mas ocor reu por que não exis tia ca pi -
tal, nem na ci o nal nem es tran ge i ro, in te res sa do nes se
em pre en di men to. O Bra sil tra tou de de sen vol ver a in -
dús tria do aço. E isso va leu para a Vale do Rio Doce e
vá ri as ou tras in dús tri as que fo ram cri a das. 

Pois o Go ver no Fer nan do Hen ri que as pri va ti -
zou. Um dia ain da ha ve rá uma CPI que ana li sa rá
como fo ram pri va ti za das, o que é um ou tro as sun to.
Elas fo ram pri va ti za das com o di nhe i ro dos fun dos de
pen são, com o di nhe i ro do BNDES, com as mo e das
po dres. E algo que po de ria ter sido fe i to – um gran de
tra ba lho de pri va ti za ção em que o ca pi tal se dis tri bu i -
ria em mi lha res e mi lha res de ações e em que, como
nos Esta dos Uni dos, qual quer ci da dão po de ria ser
só cio – ter mi nou como a subs ti tu i ção do mo no pó lio
es ta tal pelo mo no pó lio pri va do. 

Como fru to dis so tudo, des sa aber tu ra, o Bra sil
pri va ti zou pra ti ca men te tudo e hoje deve US$500 bi -
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lhões; quan do Fer nan do Hen ri que as su miu, de via
US$60, US$70 bi lhões.

Ten do em vis ta essa re a li da de, es ta mos ali, em
Qu e bec, em con ver sa ção com o go ver no ame ri ca no,
apro ve i tan do-nos das di fi cul da des que, pra ti ca men te, 
vi vem to dos os pa í ses da Amé ri ca La ti na. A Argen ti na 
vive uma cri se tre men da men te di fí cil, bem como o
Uru guai, o Bra sil e ou tros pa í ses da Amé ri ca La ti na,
en quan to o ame ri ca no vive o ma i or apo geu da sua
his tó ria. Nun ca hou ve, em qual quer pe río do da his tó -
ria mun di al, um povo, uma na ção, uma raça que ti ves -
se do mí nio tão ab so lu to so bre toda a hu ma ni da de
como têm os Esta dos Uni dos hoje. Nem mes mo na
épo ca do Impé rio Ro ma no. 

Na épo ca do Impé rio Ro ma no, em pri me i ro lu -
gar, o mun do era in fi ni ta men te me nor do que este
que nós te mos hoje e, em se gun do lu gar, o do mí nio
era fe i to pe las tro pas ro ma nas, que es ta vam ali, mas,
na ver da de, não al te ra vam o es ti lo de vida dos po vos
do mi na dos. Ve mos, na his tó ria bí bli ca, que os ro ma -
nos do mi na ram vá ri os lu ga res, como a Pa les ti na, por
exem plo, mas não im pe di am que os ju de us exis tis -
sem, que ti ves sem a sua vida, o seu di nhe i ro, a sua
mo e da, a sua re li gião, o seu es ti lo de vida. 

Hoje não. Hoje o ame ri ca no in flu en cia o mun do
todo com a sua mú si ca, a sua li te ra tu ra, o seu ci ne ma, 
a sua te le vi são, os seus há bi tos e até mes mo com a
sua lín gua, a in gle sa, que pra ti ca men te en tra por to -
dos os can tos, e não só nos pa í ses do Ter ce i ro Mun -
do. Está aí a Fran ça, ten tan do, de toda ma ne i ra, fa zer
com que o seu fran cês so bre vi va, com que re nas çam
o seu ci ne ma e a sua mú si ca, pois os ame ri ca nos os
fi ze ram de sa pa re cer, tal é o do mí nio da que le país,
que tor na di fí cil os de ma is so bre vi ve rem. 

Atu al men te, há ape nas duas res pos tas a esse
do mí nio qua se to tal: a do Ja pão e dos Ti gres Asiá ti -
cos, que so bre vi vem com a sua eco no mia, com a sua
for ça, com a sua pu jan ça, e a do Mer ca do Co mum
Eu ro peu. 

A União Eu ro péia está se cons ti tu in do em um
mi la gre fan tás ti co. Ali, eles se can sa ram de lu tar, de
se de fron tar e de gas tar pra ti ca men te to das as suas
ri que zas e eco no mi as de guer ra em guer ra. De po is
de duas guer ras no mes mo sé cu lo, nas qua is a Ale -
ma nha ar ra sou-se e a Eu ro pa tam bém, ou seja, quem 
per deu, a Ale ma nha, fi cou li qui da da, e quem ga nhou,
a Ingla ter ra, tam bém fi cou, bus ca ram o con sen so e o
diá lo go. E aqui lo que pa re cia im pos sí vel, prin ci pal -
men te de po is do san gue, da dor, do ter ror e da des -
gra ça da II Gu er ra Mun di al – a Ingla ter ra es te ve to tal -
men te des tru í da e en tre gou to das as suas co lô ni as e

o todo o seu po de rio aos ame ri ca nos –, foi-se tor nan -
do re a li da de. 

Hoje, a co mu ni da de eu ro péia já pos sui o seu
Par la men to e está tra ba lhan do para ter a sua mo e da.
O Par la men to Eu ro peu, na Fran ça, é mais fis ca li za do
do que o pró prio Par la men to fran cês, e o mes mo
acon te ce na Ingla ter ra e na Ale ma nha. A cada dia que 
pas sa, as gran des ques tões, as ques tões de ma i or
de ba te, ma i or sig ni fi ca do, ma i or re per cus são são tra -
ta das no Par la men to Eu ro peu.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos o
exem plo de algo que foi cons tru í do de va gar. Não foi
fe i to da no i te para o dia, nem de uma hora para ou tra
– nem po de ria ser. Ima gi nem se, de re pen te, se re u -
nis sem os Pri me i ros-Mi nis tros da Ale ma nha, da Fran -
ça e da Ingla ter ra e ins ta las sem ime di a ta men te a
União Eu ro péia. Se ria uma des gra ça! 

Aliás, a Ingla ter ra le vou um tem po enor me para
ace i tar par ti ci par, por que sem pre se con si de rou su -
pe ri or. A ilha era mais im por tan te do que o con ti nen te.
Qu an do cho via mu i to, e era im pos sí vel, pelo ca nal, a
Ingla ter ra se apro xi mar do con ti nen te, as man che tes
dos jor na is da que le país pu bli ca vam que o con ti nen te 
es ta va iso la do por ca u sa das chu vas, pois não po dia
se apro xi mar da Ingla ter ra. 

Com o tem po, as co i sas fo ram mu dan do. Os pa í -
ses eu ro pe us di a lo ga ram, de ba te ram, dis cu ti ram;
eles ana li sa ram pon to por pon to, eco no mia por eco -
no mia; ana li sa ram a ques tão ra ci al e as di ver gên ci as
que exis tem na Espa nha e em ou tros pa í ses, onde há
di ver sas et ni as. Enfim, de ba te ram ques tão por ques -
tão e, hoje, exis te a ver da de i ra re pú bli ca dos es ta dos
uni dos da Eu ro pa. O que tem ir ri ta do os ame ri ca nos,
por que, na ver da de, tra ta-se de uma po pu la ção, de
um po de rio, de um ter ri tó rio e de um pro du to in ter no
com pa rá vel ao dos Esta dos Uni dos. 

E ago ra os ame ri ca nos têm per ce bi do que
aqui, na Amé ri ca La ti na, uns co i ta dos de uns pe que -
nos pa í ses, como o nos so, de re pen te, não mais que
de re pen te, co me ça ram a apa re cer e cri a ram um tal
de Mer co sul, com a pers pec ti va de re u nir to dos os
pa í ses da Amé ri ca La ti na, para se cons ti tu ir na co mu -
ni da de da Amé ri ca La ti na. Os ame ri ca nos fo ram os
prin ci pa is res pon sá ve is, du ran te de ze nas, cen te nas
de anos, pelo am bi en te fic tí cio de ir ri ta ção e ódio en -
tre o Bra sil e a Argen ti na.

Sou do Rio Gran de do Sul e, des de que nas ci,
até ou tro dia, fi ca va na ex pec ta ti va de que a guer ra
en tre o Bra sil e a Argen ti na era ine vi tá vel; um dia iria
acon te cer. Du ran te cem anos, me ta de do Exér ci to
Bra si le i ro es te ve na fron te i ra com a Argen ti na, por que 
a guer ra era ine vi tá vel.
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O trem, na Argen ti na, tem bi to la lar ga; o trem,
em San ta Ca ta ri na, tem bi to la lar ga; e o trem, no Rio
Gran de do Sul, tem bi to la es tre i ta, para im pe dir a en -
tra da do trem ar gen ti no. 

Até hoje a fron te i ra do Rio Gran de do Sul, a
zona sul do Rio Gran de do Sul vive um tem po dra má -
ti co de di fi cul da des. A sua eco no mia não cres ceu,
não pro gre diu, por que não teve di re i to a luz, não teve
di re i to a es tra da, não teve di re i to a ener gia. Foi pro i bi -
do cons tru ir fá bri cas ali. Uru gua i a na foi a ma i or pro -
du to ra de ove lha e de lã do mun do du ran te um sé cu lo
e era obri ga da a man dar sua pro du ção para São Pa u -
lo por trem, para ser la va da, já que não era per mi ti do
lavá-la em Uru gua i a na. Não po dia ha ver ne nhu ma in -
dús tria na fron te i ra.

De uma hora para ou tra, os Go ver nos do Bra sil,
da Argen ti na e do Uru guai re sol ve ram se re u nir, de -
ba ter e cri ar o Mer co sul. Era um pro je to sin ge lo, sim -
ples. Pri me i ra men te o Bra sil e a Argen ti na, o Uru guai
e o Pa ra guai e, de po is, o Chi le e os ou tros pa í ses. Va -
mos nos re u nir! Está pro va da pelo me nos uma co i sa:
o ter ri tó rio da Amé ri ca La ti na é es pe ta cu lar! Pro duz
tudo! Não fal tam nele mi né ri os ou pe tró leo; a agri cul -
tu ra é vas ta e ele tem to dos os ti pos de cli ma. Te mos
tudo, na Amé ri ca La ti na, para ser mos um con ti nen te
ex cep ci o nal men te rico, sem pre ci sar de nin guém. No
en tan to, so mos a zona mais po bre, mais mi se rá vel e
mais cru el, com o ma i or nú me ro de anal fa be tos, com
a ma i or di fe ren ça en tre os que têm e os que não têm,
com os ma i o res ca sos de tor tu ra, de re gi mes mi li ta -
res, de di ta du ras, de fome. Enfim, tudo o que pode ha -
ver de des gra ça te mos na nos sa Amé ri ca La ti na. 

Nós que re mos co me çar a mu dar isso, ter mos
con di ções de con fi a bi li da de. Está pro va do que, se
nos or ga ni zar mos, não pre ci sa re mos de nin guém.
Não pre ci sa mos com prar pe tró leo, por que a Argen ti -
na, a Ve ne zu e la e a Co lôm bia o pos su em. Não pre ci -
sa mos com prar mi né rio. Não pre ci sa mos com prar
nada. Te mos ma té ria-pri ma, te mos con di ções para
ser mos um con ti nen te ex cep ci o nal. Não so mos como
a Áfri ca, que tem re giões enor mes de de ser to, com
gran des di fi cul da des, onde fal tam bens pre ci o sos
como a água. 

No nos so con ti nen te, nes te sé cu lo que se ini cia,
em que a água vai ser o bem mais pre ci o so e guer ras
acon te ce rão por ca u sa de es cas sez des se bem, a
água doce está so bran do. Enquan to na Eu ro pa e em
ou tros con ti nen tes acon te cem lu tas e guer ras por um
pe da ci nho de ter ri tó rio, a Amé ri ca La ti na tem as re -
ser vas de ter ras agri cul tá ve is mais fér te is do mun do. 

E quan do o Bra sil, a Argen ti na, o Uru guai, o Pa -
ra guai e o Chi le ti ve ram a co ra gem de se re u nir e de
di zer que não que rem fa zer um mun do ca pi ta lis ta, um
re gi me mi li tar, nem guer re ar con tra nin guém, mas
ape nas unir es for ços para pro gre dir, cres cer, de sen -
vol ver e avan çar, vem o ame ri ca no, com sua mal da de

e sua fri e za, e diz que quer a Alca, que quer fa zer o
mer ca do co mum da Amé ri ca. 

Por que não nos trans for ma mos de vez em co lô -
ni as, em es ta dos pro te to ra dos da Amé ri ca? Por que
vai de sa pa re cer o res tan te! Eles vão ter con di ções de
es ma gar qual quer iní cio de agri cul tu ra, qual quer iní -
cio de in dús tria, em qual quer país. Se re mos to dos su -
bal ter nos dos Esta dos Uni dos. 

E aí o Mi nis tro Ca val lo dá uma de cla ra ção in fe -
liz, como a que está nos jor na is de hoje, de que ele
pre fe re fa zer o diá lo go e as ne go ci a ções di re ta men te
com os ame ri ca nos do fazê-los por in ter mé dio do
Mer co sul. Que pena uma de cla ra ção como essa! Que 
in fe liz uma de cla ra ção como essa! 

À pri me i ra vis ta, os ame ri ca nos po dem ofe re cer
a um país como o Equa dor e a Bo lí via cré di tos e con -
di ções es pe ci a is, pois são, hoje, pa í ses que não têm
in dús tri as e pre ci sam com prar. E isso pode pa re cer
uma gran de van ta gem. Mas, na ver da de, eles que rem 
é um mer ca do ca ti vo para os pro du tos ame ri ca nos. É
a luta pelo mer ca do e eles não que rem dar chan ce
para que a Amé ri ca La ti na te nha a pers pec ti va de ter
um mer ca do pró prio, que im por te, que re ce ba, mas
que tam bém te nha con di ções de pro du zir e ex por tar. 

É isso que vai ser de ci di do, de uma ma ne i ra
cru el e bru tal, com o Pre si den te Bush e a sua to tal e
ab so lu ta fal ta de tato, com a qual ten ta pres si o nar e
co a gir os pa í ses da Amé ri ca La ti na. 

Qu e ro fa zer jus ti ça ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, que tem se ma ni fes ta do de ma -
ne i ra fir me so bre essa ma té ria. É ver da de que hou ve
no tí ci as, quan do da vi a gem de Sua Exce lên cia aos
Esta dos Uni dos, de que eles te ri am fe i to, tal vez, uma
ne go ci a ção se cre ta ao con du zir o epi só dio. Não sei,
não deu para en ten der di re i to. Mas as no tí ci as cor ren -
tes dão con ta de que o Bra sil está numa po si ção ab -
so lu ta men te ina ba lá vel de não ace i tar a vin da da
Alca.

Eu não só não ace i to a vin da da Alca ago ra,
como não con cor do em mar car data. Em 2005? Não
sei. Enten do que de ve mos che gar na Alca quan do ti -
ver mos con di ções, quan do a Amé ri ca La ti na já ti ver o
mí ni mo de con di ções de se man ter, de se de fen der,
de ga ran tir sua so bre vi vên cia.

Por isso é tão im por tan te o mo men to que eles
es tão vi ven do lá em Qu e bec. Qu an do o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so ia vi a jar para en con trar
o Pre si den te Bush, vo ta mos no Se na do, por ini ci a ti va
mi nha, uma mo ção. O mé ri to foi do Se na dor Edi son
Lo bão, que, es tan do na pre si dên cia da ses são, pas -
sou por cima do Re gi men to – a mo ção ain da te ria que 
ir à Co mis são de Re la ções Exte ri o res an tes de vir ao
ple ná rio. E ela veio, foi vo ta da na mes ma hora e apro -
va da por una ni mi da de. Ela ti nha que ser vo ta da ali,
por que, no dia se guin te, os Pre si den tes bra si le i ro e
ame ri ca no con ver sa ri am.
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Qu an do o Pre si den te bra si le i ro sou be da no tí -
cia, pe diu ao Ita ma raty que a mo ção apro va da no Bra -
sil e a ata da de ci são fos sem en vi a das a ele. A im -
pren sa bra si le i ra, no en tan to, nada pu bli cou so bre o
as sun to. Pa re ceu que a im pren sa bra si le i ra não ti nha
to ma do co nhe ci men to do fato.

O Con gres so Na ci o nal e o Se na do são tão pou -
co pre o cu pa dos em de ba ter os pro ble mas ex ter nos
que a im pren sa bra si le i ra, quan do quer dis cu ti-los, vai 
ao Ita ma raty ou a ou tros, mas não tem mu i ta pre o cu -
pa ção em sa ber o pen sa men to dos Par la men ta res.

De fen do e in sis to na tese de que, com o novo
Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, po -
de re mos ter gran des ex pec ta ti vas de dis cu tir os pro -
ble mas ex ter nos. Os úl ti mos pre si den tes fo ram o Se -
na dor José Sar ney, que era uma es pé cie de pu blic
re la ti ons, ele que foi Pre si den te da Re pú bli ca. S. Exª
não ti nha ma i o res pre o cu pa ções se não as vi a gens,
mu i to im por tan tes, que fa zia para as re u niões com
ex-Pre si den tes, mun do afo ra; o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães tam bém es te ve ali dois anos, mas
aque la não foi uma ma i or pre o cu pa ção sua, pois es -
ta va mais pre o cu pa do em se pre pa rar para as su mir a
Pre si dên cia do Se na do. 

Acre di to que o Se na dor Jef fer son Pé res, um
Par la men tar de opo si ção, na Pre si dên cia da Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res, vai ter um im por tan te de -
sem pe nho no sen ti do de le var o Se na do a ter uma po -
si ção fir me fren te aos pro ble mas in ter na ci o na is. 

Re pa rem V. Exªs que saiu nos jor na is – e fui ver
ape nas nos jor na is – que, na se ma na que pas sou, es -
ti ve ram no Bra sil mem bros da Co mis são de Re la ções 
Exte ri o res do Se na do dos Esta dos Uni dos. Vi e ram ao 
Bra sil para dis cu tir a Alca. E a úni ca co i sa de que eu
sou be foi que eles al mo ça ram com o Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te da nos sa Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos. Ape nas al mo ça ram, quan do po de -
ri am ter par ti ci pa do de uma re u nião na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res ou nas duas, con jun ta men te,
para de ba ter, para dis cu tir. Eles al mo ça ram.

E a úni ca no tí cia im por tan te que saiu, por que a
Alca está ten do al gu mas di fi cul da des, é que o Con -
gres so ame ri ca no não está dan do au to ri za ção ao
Pre si den te Bush para li be rar, para fa ci li tar a im por ta -
ção de pro du tos, não está fle xi bi li zan do al gu mas exi -
gên ci as – e lá o Con gres so faz exi gên ci as enor mes
em tudo o que fere os in te res ses dos tra ba lha do res
nor te-ame ri ca nos.

A gran de no tí cia que saiu nos jor na is foi que o
Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res do
Se na do nor te-ame ri ca no es te ve aqui, agen dou ape -
nas um al mo ço com o Pre si den te da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos e in for mou que, ul ti ma men te, a 
Co mis são e o Con gres so es tão pro pen sos a con ce -
der au to ri za ção para que o Pre si den te Bush pos sa le -
var adi an te es sas ne go ci a ções.

Por isso, Sr. Pre si den te, cre io que a pro pos ta do
Se na dor Sa tur ni no é da ma i or im por tân cia. Acho que
de ve ría mos levá-la adi an te e, nes se caso, te mos au -
to ri da de. De ve mos vo tar com ur gên cia a pro pos ta de
S. Exª de ter mi nan do que ha ve rá um ple bis ci to; e o
Bra sil, por seu povo, vai de ci dir se quer, quan do quer
e em que con di ções quer in te grar a Alca. 

Esse é um com pro mis so que de ve ría mos as su -
mir com a ma i or ur gên cia; é uma pro pos ta para a qual
de ve ría mos dar ur gên cia e vo tar ime di a ta men te.
Assim, este Con gres so pas sa rá a ser res pe i ta do. 

Na ver da de, cre io que em uma si tu a ção como
essa, ape nas com o povo bra si le i ro sa ben do, de ba -
ten do, ana li san do e ten do co nhe ci men to dos fa tos é
que po de re mos de ci dir o que fa zer. 

Afo ra isso, Sr. Pre si den te, levo mais uma vez o
meu voto ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que: que Sua
Exce lên cia seja fir me. Há a pers pec ti va de, em al guns 
mo men tos, Sua Exce lên cia fi car iso la do. Argu men -
tam al guns que o Bra sil será iso la do, e a in for ma ção
que te nho – e Deus que i ra que ela seja ver da de i ra – é
a de que, se for o caso, o Bra sil ace i ta rá a po si ção de,
iso la da men te, de fen der o seu pon to de vis ta e de fen -
der o ter ri tó rio la ti no-ame ri ca no.

Faça isso, Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so! Faça isso e V. Exª es ta rá fa lan do em nome do
Bra sil – sem au to ri za ção e sem es tar pre vis to. V. Exª,
um dia, será lem bra do pe los ou tros pa í ses la ti -
no-ame ri ca nos. Na hora dra má ti ca, quan do qui se ram
fa zer o es ma ga men to do con ti nen te la ti no-ame ri ca -
no, trans for má-lo ofi ci al men te em co lô nia ame ri ca na,
o Pre si den te bra si le i ro teve a ca pa ci da de de re sis tir!

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – A Pre si -

dên cia re ce beu, do Ban co Cen tral do Bra sil, o Ofí cio
nº S/11, de 2001 (nº 16/2001, na ori gem), en ca mi -
nhan do, nos ter mos da Re so lu ção nº 78, de 1998, do
Se na do Fe de ral, pa re cer con ten do ma ni fes ta ção da -
que le ór gão acer ca do pe di do do go ver no do Dis tri to
Fe de ral para con tra tar ope ra ção de cré di to jun to ao
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, no
va lor de US$130,000,000.00 (cen to e trin ta mi lhões
de dó la res nor te-ame ri ca nos), equi va len tes a
R$248.690.000,00 (du zen tos e qua ren ta e oito mi -
lhões, se is cen tos e no ven ta mil re a is), em
31-10-2000, cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao fi -
nan ci a men to do Pro je to de Sa ne a men to Bá si co do
Dis tri to Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União o Avi -
so nº 70, de 2001 (nº 1.419/2001, na ori gem), de 11
do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 192,
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de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria
re a li za da no pro gra ma de no mi na do PREVFOGO –
Sis te ma Na ci o nal de Pre ven ção e Com ba te às Qu e i -
ma das e Incên di os Flo res ta is, im ple men ta do no Esta -
do de Mato Gros so, de res pon sa bi li da de do Insti tu to
Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Re no vá -
ve is – IBAMA (TC – 007.497/2000-2).

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OF. Nº 87/01-GLPFL

Bra si lia, 18 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em res pos ta ao OF. nº 280/2001, des sa Pre si -

dên cia, in di co, para com po rem a Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, des ti na da a ”in ves ti gar a bio pi -
ra ta ria no País, em face da mul ti pli ci da de de ocor -
rên ci as nes se sen ti do, ha vi das no ce ná rio na ci o nal“,
os se guin tes Se nho res Se na do res:

Ti tu la res Su plen tes
Edu ar do Si que i ra Cam pos Ro meu Tuma
Jo nas Pi nhe i ro Bel lo Par ga

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Napoleão,
Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral-PFL.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – A Pre -
si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i -
ra Cam pos e Jo nas Pi nhe i ro, como ti tu la res, e os
Srs. Se na do res Ro meu Tuma e Bel lo Par ga, como
su plen tes, in di ca dos pela Li de ran ça do PFL no Se -
na do Fe de ral, para com por Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to. 

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OF. Nº 088/01-GLPFL

Bra sí lia, 18 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em res pos ta ao OF. nº 295/2001, des sa Pre si -

dên cia, in di co, para com po rem a Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, des ti na da a ”in ves ti gar, no pra -

zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias, as de mar ca ções de
áre as in dí ge nas na Ama zô nia, no ta da men te na fa i xa
de fron te i ras; os se guin tes Se nho res Se na do res:

Ti tu la res Su plen tes
Mo za ril do Ca val can ti Mo re i ra Men des
Ber nar do Ca bral Edi son Lo bão

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral-PFL.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – A Pre -
si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca -
val can ti e Ber nar do Ca bral, como ti tu la res, e os Srs.
Se na do res Mo re i ra Men des e Edi son Lo bão, como
su plen tes, in di ca dos pela Li de ran ça do PFL no Se -
na do Fe de ral, para com por Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to. 

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OF. Nº 089/01-GLPFL

Bra sí lia, 18 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em res pos ta ao OF. nº 290/2001, des sa Pre si -

dên cia, in di co, para com po rem a Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, des ti na da a ”apu rar ir re gu la ri da -
des no sis te ma pe ni ten ciá rio do País, em face das
inú me ras re be liões re cen te men te ocor ri das", os se -
guin tes Se nho res Se na do res:

Ti tu la res Su plen tes
Ro meu Tuma Ber nar do Ca bral
Mo re i ra Men des José Agri pi no

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral-PFL.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – A Pre -
si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Ro meu Tuma e
Mo re i ra Men des, como ti tu la res, e os Srs. Se na do -
res Ber nar do Ca bral e José Agri pi no, como su plen -
tes, in di ca dos pela Li de ran ça do PFL no Se na do Fe -
de ral, para com por Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to.

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do as Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ter ça-fe i ra, dia 24, a re a li zar-se às 14 ho ras e
30 mi nu tos, a se guin te:
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ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 14 mi nu tos.)
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 Registro da realização de manifestações em todo o 
território nacional, em memória das vítimas do “Massacre de 
Eldorado do Carajás”. 404 
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AMIR LANDO 
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criação da CPI da Corrupção. 109 
 
 Considerações sobre as dificuldades para o 
desenvolvimento socioeconômico da região Amazônica. 515 
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 Parecer nº 175, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2001 (nº 
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ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 
 Manifestação de apoio à apuração e punição dos 
responsáveis pela violação do painel eletrônico. 113 
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ARLINDO PORTO 
 
 Defesa do exercício das prerrogativas legislativas do 
Senado Federal, em oposição à transformação da Casa em órgão 
investigativo. 114 
 Projeto de Lei do Senado nº 64, de 2001, que 
regulamenta o exercício da profissão de Decorador, e dá outras 
providências. 124 
 
 
BELLO PARGA 
 
 Parecer nº 188, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 
2001 (nº 3.755/2000, na origem), que dispõe sobre a criação de 
empregos públicos no Hospital das Forças Armadas – HFA, e dá 
outras providências. 547 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Desencanto com o enfraquecimento do Senado Federal, 
principalmente diante da opinião pública. 118 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Apoio ao combate do custo abusivo dos medicamentos 
por intermédio dos genéricos e da reativação do Programa de 
Pesquisa de Plantas Medicinais – PPPM, do Ministério da Saúde. 538 
 
 Anúncio de inauguração do Senac em Palmas e da 
nomeação do reitor protempore da Universidade Federal de 
Tocantins pelo Ministro da Educação. 560 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do jurista 
pernambucano João Monteiro Filho, ocorrido no último dia 9 do 
corrente.   416 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Repúdio às críticas feitas no Senado ao PMDB, 
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sustentando que a agremiação caminhará unida para superar uma 
possível crise suscitada pelo apoio de parlamentares da legenda à 
CPI da Corrupção. Registro de sua assinatura ao requerimento de 
criação da CPI da Corrupção. 106 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Satisfação de S. Ex.ª pelo Maranhão ser a 4ª economia 
da região Nordeste. Eleição, no próximo dia 20 do corrente, da nova 
direção da Federação das Indústrias do Maranhão – FIEMA. 481  
 
 Parecer nº 173, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2001 (nº 61, 
de 1999).   470 
 
 Parecer nº 176, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo  nº 240, de 1999 (nº 
120, de 1999, na Câmara dos Deputados). 477 
 
 Parecer nº 177, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 1999 
(nº149, de 1999, na Câmara dos Deputados). 478 
 
 Parecer nº 178, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 2000 
(nº274 , de 1999, na Câmara dos Deputados). 479 
 
 Parecer nº 179, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 
2000(nº287 de 1999, na Câmara dos Deputados). 479 
 
 Associa-se às homenagens prestadas ao Exército 
brasileiro.  488 
 
 Saudação de recepção ao Deputado Shi Quan, 
acompanhada da delegação parlamentar da China. 500 
 
 Parecer nº 181, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1997 (nº4.751, 
de 19994, na Câmara dos Deputados). 507 
 
 Parecer nº 182, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 1999 
(nº161, de 1999, na Câmara dos Deputados). 510 
 
 Parecer nº 183, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 276, de 1999 
(nº131, de 1999, na Câmara dos Deputados). 511 
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 Parecer nº 184, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2000 
(nº291, de 1999, na Câmara dos Deputados). 511 
 
 Parecer nº 185, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 2000 
(nº294, de 1999, na Câmara dos Deputados). 512 
 
 Parecer nº 186, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2000 
(nº20 , de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Edison Lobão 513 
 
 Parecer nº 187, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 56; de 2000 
(nº94 de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Edison Lobão 514 
 
 Apelo para celeridade na tramitação do Projeto de Lei do 
Senado nº 27, de 1996, de autoria de S. Ex.ª, que pleiteia o 
aproveitamento efetivo das energias alternativas. 543 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Justificativas a projeto que objetiva incentivar a prestação 
de serviço voluntário, por meio de alteração na lei que dispõe sobre 
a respectiva atividade. 030 
 
 Registro da antecipação do cronograma de construção da 
Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, no Estado do Tocantins, 
que deverá produzir a plena potência no início de 2002. 416 
 
 Requerimento nº 129, de 2001, solicitando, nos termos 
regimentais, que o Projeto de Resolução nº 7, de 2001, seja 
desapensado do Projeto de Resolução nº 81, de 1999, de forma a 
retomar sua tramitação própria. 515 
 
 Regozijo pelo retorno do Prefeito César Maia aos quadros 
do Partido da Frente Liberal – PFL. 522 
 
 Considerações sobre a luta para implantação da 
Universidade Federal do Tocantins. Agradecimentos, ao Ministro da 
Educação, pela nomeação do Professor Eurípedes Falcão Vieira 
para o cargo de reitor protempore da Unitins. 557 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Percepção de que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso deveria apoiar as iniciativas do Legislativo que objetivam 
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apurar casos de corrupção no Governo Federal. 115 
 
 Críticas ao afastamento do embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães da presidência do Instituto de Pesquisas de Relações 
Internacionais. 534 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Homenagens pelo transcurso, hoje, do Dia Nacional do 
Índio. Registro do 5º aniversário do Massacre de Eldorado do 
Carajás.  524 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 66, de 2001, que altera 
dispositivo da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que dispõe 
sobre o Sistema Eletrônico de Votação e Totalização dos Votos. 549 
 
 
GERALDO MELO 
 
 Parecer nº 171, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 258, de 2000 (nº 1.896/2000, na 
origem), do Senhor Presidente da República, que propõe ao Senado 
Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a US$90,000,000.00 (noventa milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), com a garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Governo do Estado do Ceará 
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BIRD, destinada a financiar, parcialmente, o Projeto de Melhoria da 
Qualidade da Educação Básica no Estado do Ceará. 424 
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 Reafirmação do seu voto favorável à cassação do Sr. Luiz 
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 Comentários aos fatos previamente divulgados pelo 
Presidente Jader Barbalho, acerca do laudo da Unicamp sobre a 
violação do sistema eletrônico de votação. 113 
 
 Parecer nº 172, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 
2001 que dispõe sobre o crime de assédio sexual e dá outras 
providências. Sen. Heloísa Helena 461 
 
 Necessidade de elucidação dos fatos relacionados à 
violação do painel eletrônico do Senado. 464 
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IRIS REZENDE 
 
 Requerimento nº 199, de 2001, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Sr. Edmo Edmundo Pinheiro, 
empresário do Estado de Goiás. 459  
 
 
JADER BARBALHO 
 
 Denúncia da intermediação de verbas públicas por 
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final deverá ser apresentado amanhã, pelo Sr. 1º Secretário, 
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trabalhos de sindicância sobre a violação do painel eletrônico de 
votação.  453 
 
 Esclarecimentos sobre as prerrogativas do Conselho de 
Ética e da Corregedoria do Senado na continuidade dos trabalhos de 
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JEFFERSON PÉRES 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, que 
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 Alerta às autoridades sobre o perigo de “colombianização” 
do Brasil, em face da escalada do crime organizado. 008 
 
 Transcurso, hoje, dos 81 anos da cidade de Bacabal, no 
Estado do Maranhão. 416 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Denúncia da estratégia do Governo para impedir a 
instalação da CPI da Corrupção. 112 
 
 Questionamento às atribuições do Conselho de Ética e da 
Corregedoria no prosseguimento das diligências relativas à violação 
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 Requerimento nº 151, de 2001, solicitando a tramitação 
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regularem a mesma matéria. 515 
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 Requerimento nº 191, de 2001, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Deputado Federal Synval Guazzelli, do 
Estado do Rio Grande do Sul. 027 
 
 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
 
 Anúncio de consulta a ser encaminhada à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre a constitucionalidade da CPI 
da Corrupção, em virtude da subjetividade dos fatos a serem 
investigados. Repúdio às especulações envolvendo S. Ex.ª no 
episódio da violação do painel eletrônico do plenário. 110 
 
 Requerimento nº 193, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 38, de 1997, que cria o Parque Nacional de 
Saint-Hilaire/Lange e dá outras providências. 118 
 
 Respostas sobre a denúncia de participação de S. Ex.ª no 
episódio da violação do painel eletrônico de votação do Senado. 440 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
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127, de 1995 (nº 989/95, naquela Casa), de autoria do Senador 
Lauro Campos, que padroniza o volume de áudio das transmissões 
de rádio e televisão nos espaços dedicados à propaganda e dá 
outras providências. 397 
 
 Resposta às críticas veiculadas na imprensa sobre a 
atuação parlamentar de S. Ex.ª. 434 
 
 Anúncio do seu desligamento do Partido dos 
Trabalhadores. 434 
 
 Críticas ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo 
em vista a série de denúncias de irregularidades no seu Governo. 575 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Apoio ao projeto para implantação do Núcleo Tecnológico 
de Produção e Controle de Qualidade de Medicamentos, por meio 
da construção de edifício-sede da Farmácia-Escola da Universidade 
Federal do Ceará. 028 
 
 Colaboração da Associação dos Jovens Empresários – 
AJE, ao desenvolvimento do Estado do Ceará. 418 
 
 Requerimento nº 197, de 2001, solicitando que o tempo 
destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 23 
de maio do corrente ano, seja destinado à comemoração do 
bicentenário de nascimento do Sr. Honório Hermeto Carneiro Leão, 
Marquês do Paraná.  428 
 
 Considerações sobre o papel do CNPq no fomento da 
pesquisa científica no Brasil.  537 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Aprovação, pelo Comitê de Monumentos e Sítios 
(ICOMOS) da Organização das Nações Unidas – ONU, da 
candidatura da Cidade de Goiás–GO a patrimônio histórico da 
humanidade. 108 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2001, que altera a Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para 
as eleições, para modificar os critérios relativos a coligações, 
domicílio eleitoral, candidaturas e campanha eleitoral. 121 
 
 Homenagem a Brasília, pelo transcurso dos 41 anos de 
sua fundação. Aplauso ao Exército brasileiro, cujo dia comemora-se 
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hoje.  488 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 65, de 2001, que acrescenta 
dispositivos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, com o objetivo de isentar da aplicação 
de penalidades os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito 
e as ambulâncias. 458 
 
 Parecer nº 180, de 2001, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 38, de 1997 (nº 4.751, de 1994, na casa de 
origem),que cria o Parque Nacional de Sint_Hilaire/Lange e 
dá outras providências.                                                   504 
 
MARINA SILVA 
 
 Requerimento nº 198, de 2001, solicitando que sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 320, de 1999, e o Projeto de Lei do 
Senado nº 149, de 1999, que tramitam apensados, além da 
Comissão de Educação, constante do despacho inicial, seja ouvida, 
também, a Comissão de Assuntos Sociais.  429 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Reflexões sobre a necessidade de política governamental 
destinada ao atendimento das comunidades indígenas. 531 
 
 Importância da atuação do Exército brasileiro na região da 
Amazônia brasileira. 531 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Registro da realização, nos próximos dias 24 a 27, na 
cidade de Goiânia/GO, do IV Congresso Nacional sobre condições e 
meio ambiente do trabalho na Indústria da Construção e do II 
Seminário sobre condições e meio ambiente do trabalho na Indústria 
da Construção nos Países do Mercosul. 030 
 
 Elogios à atuação do atual Governo do Distrito Federal. 529 
 
 Associa-se às homenagens do Dia do Índio. 534 
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MOREIRA MENDES 
 
 Apoio a ação popular impetrada pelo Deputado Federal 
Expedito Júnior, que solicita a suspensão imediata do pagamento 
mensal referente à renegociação da dívida do Banco Estadual de 
Rondônia – BERON com o Banco Central. 104 
 
 Relato da viagem oficial de S.Ex.ª à África do Sul, de 8 a 
15 do corrente, para participar da V Convenção Internacional da 
Confederação Nacional de Turismo. 432 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Análise do estudo “Políticas Públicas para Povos 
Indígenas: uma análise a partir do orçamento”. 420 
 
 Leitura do Manifesto da Grande Loja Maçônica de 
Roraima, apoiando a instalação do Pelotão de Fronteira em Iramutã 
– RR.  495 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 2000, que 
altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
renúncia aos respectivos mandatos para concorrência a cargos 
eletivos de Presidente da República, de Governadores de Estado e 
do Distrito Federal e de Prefeitos). 509 
 
 Expectativas de remessa pelo Presidente da República ao 
Congresso de projeto de lei para substituição da Sudam e Sudene 
por agências de desenvolvimento. 554 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Considerações contrárias à venda da Companhia de 
Energia Elétrica do Paraná – COPEL. 411 
 
 
 Requerimento nº 204, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado das Minas e Energia as informações que menciona. 549 
 
 
PAULO HARTUNG 
 



 

 

12 

12 

 Comentários sobre a reportagem da revista Veja desta 
semana sobre os efeitos de lançamentos de agentes poluentes na 
natureza.  099 
 
 Defesa de ampla mobilização contra a decisão de Bush 
no sentido de não ratificar o tratado climático de Kyoto. 099 
 
 Análise do projeto da nova Lei das Sociedades Anônimas, 
que tramita no Senado. 429 
 
 Apreensão com o rumo da política monetária adotada 
pelo Banco Central. 498 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Requerimento nº 191, de 2001, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Deputado Federal Synval Guazzelli, do 
Estado do Rio Grande do Sul. 027 
 
 Satisfação pela consecução de número suficiente de 
subscritores para criação da CPI da Corrupção. 113 
 
 Considerações sobre a violação do painel eletrônico de 
votação.  113 
 
 Questionamentos ao modelo de privatizações 
implementado pelo Governo Federal. 578 
 
 Importância da proposta, do Senador Roberto Saturnino, 
de realização de plebiscito quanto à participação do Brasil na Alca – 
Área de Livre Comércio das Américas. 578 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Regozijo pela inauguração, no próximo dia 25, da 
pavimentação asfáltica, de trecho da BR-262 com ponte sobre o rio 
Paraguai, que liga Três Lagoas, Corumbá e Porto Soares–MS à 
Bolívia.  100 
 
 Solidariedade aos funcionários da Casa envolvidos no 
episódio da violação do painel eletrônico do plenário. 115 
 
 Expectativa quanto ao encaminhamento do laudo e do 
relatório da Comissão de Inquérito ao Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar. 115 
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RICARDO SANTOS 
 
 Realização, nos últimos dias 4 a 6 do corrente, do II 
Simpósio dos Produtores de Café. Propostas de incentivo à 
cafeicultura. 414 
 
 Importância estratégica do Porto de Barra do Riacho, em 
Aracruz-ES, para a política de comércio exterior brasileiro. 492 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Posicionamento do PPS diante da violação do painel 
eletrônico e da criação da CPI da Corrupção. 116 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Repúdio à pesquisa realizada pelo jornal O Estado de 
S.Paulo, sobre a possibilidade de cassação dos Senadores Antonio 
Carlos Magalhães e José Roberto Arruda. Expectativa pela reunião 
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na próxima 
4ª feira, para ouvir o depoimento do Senhor Jacques Guilbaud. 499 
 
 Requerimento nº 20, de 2001, solicitando que o Projeto de 
Resolução nº 57, de 2000, seja desapensado do Projeto de 
Resolução nº 81, de 1999, de forma a retomar sua tramitação 
autônoma. 514 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Protesto contra a demissão do embaixador Samuel 
Pinheiro Guimarães do Instituto de Pesquisa do Itamaraty. Proposta 
de plebiscito para que a população brasileira se pronuncie sobre a 
participação do Brasil na Área de Livre Comércio das Américas – 
ALCA.  106 
 
 Elogios ao artigo do Embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães, publicado hoje no Jornal do Brasil, sobre a criação da 
Área de Livre Comércio das Américas – Alca, intitulado “Alca, o 
controle neocolonial”. 566 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Satisfação com as realizações do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, constantes do 
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Relatório do ano de 2000. 417 
 
 Projeto de Resolução nº 16, de 2001, que cria a 
Comissão Permanente de Desenvolvimento Regional e de 
Agricultura no Senado Federal. 500 
 
 Assunção de S. Ex.ª como Líder do Governo, em virtude 
do afastamento temporário do Senador José Roberto Arruda. 519 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Requerimento nº 194, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 88, de 2000, e 6, de 
2001, por versarem sobre matéria correlata. 391 
 
 Considerações sobre o despacho do Sr. Presidente Jader 
Barbalho.   456 
 
 Esclarecimentos sobre as atividades do Conselho de 
Ética e da Corregedoria nas apurações sobre a violação do painel 
eletrônico.  452 
 Requerimento nº 200, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Requerimento nº 156, de 2001, de sua autoria, 
em que solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado 
nos 245, de 2000, 122, 131, 198, 223 e 356, de 1999, e 18, 73 e 
203, de 2000.   460 
 
 Requerimento nº 201, de 2001, solicitando o 
desapensamento dos Projetos de Lei do Senado nos 131, de 1999, 
e 18, de 2000, dos Projetos de Lei do Senado nos 122, 198, 223 e 
356, de 1999, 73 e 203, de 2000, com os quais tramitam em 
conjunto.  460 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Incoerência entre o consenso acerca da necessidade de 
apuração e punição no caso da violação do painel de votação, e os 
obstáculos à criação da CPI da Corrupção. 117 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2000, que 
altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal 
(institui a imunidade tributária para cadernos escolares). 393 
 
 
TASSO ROSADO 
 
 Elogios à atuação do Ministro Fernando Bezerra frente à 
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pasta de Integração Nacional. 553 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Parecer nº 174, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2001 que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da 
mama por planos e seguros privados de assistência à saúde nos 
casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer”. Sen. Tião 
Viana  470 
 
 Congratulações à população indígena pelo transcurso do 
Dia Nacional do Índio. 526 
 
 Elogios à atuação do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 526 
 
 Solicita o apoio dos senadores para o Projeto de Lei do 
Senado nº 476, de 1999, de sua autoria, que altera a lei sobre a 
vigilância sanitária, sobre licença e prescrição de droga que tenha 
sido aprovada ou retirada para uso no mercado. 571 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, que 
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS. 392 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1996, que 
acresce § 5º ao art. 64 da Constituição Federal, com o seguinte teor: 
Art. 64 § 5º: “Terá início pelo Senado a discussão e votação dos 
projetos que interfiram nas relações federativas”. 509 
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	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 470    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 472    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 474    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 476    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 478    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 480    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 482    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 488    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 494    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 496    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 498    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 500    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 502    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 504    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 506    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 508    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 510    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 512    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 514    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 516    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 526    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 528    
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	P543: 
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	P545: 
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	P546: 
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	Dir_Normal: ABRIL 2001
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	P554: 
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	P556: 
	CabNormal: 
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	P557: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 
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	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Esq_Normal: ABRIL 2001
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